


92' Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em l'~> de agosto de 1975 

PRESIDf:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 14 horas c 30 minLito'i, acham~se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Jarbas Passarinho- Renato 
Franco- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- José Sar
ncy- Holvídio Nunes - Pctrõnio Portclla - Mauro Bcnevidos -
Wilson Gonçalves- Agcnor Maria - Dinartc Mariz - Ruy Car
neiro- Marcos Freire - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista -
·Eurico Re;.cndc - Roberto Saturnino - Magalh!tes Pinto - Lú
wro Barboza -ltalívio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Mugulhiies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 22 Srs. Senallorcs. Havendo número 
rl!gimental, declaro aberta u sessão. 

O Sr. 1•-Sccretúrio vai proceder u leitura do Expediente. 

1':: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restizuindo aurógra.fo.\· de projews dt! lei sancionados: 

N• 123/75 (n'' 189/75, na origem), de 30 de junho último, re
ferente ao Projeto de Lei da Clamara n• 39, de 1975 (n• 3-B/75, na 
Casa de origem), que rctifica a Lei n'l 6.142, de 28 de novembro de 
1974, ~llim de corrigir omissão nos nivds de classilicaçào dos Citrgos 
dD Grupo·Serviçus de Trunsportc Oficial c Portaria do Qu'l<lro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5• 
região. 

(Projeto que se transformou na Lei n'' 6.213, de 30 de junho de 
1975). 

N• 124/75 (n• 190f7S, na origem), de 30 de junho último, re
ferente ao Projeto de Lei da Cúmarn n• 14, de 1975 (n'' 7·8/75, na 
Cusa de origem), qui! ;:lutoriza u Cruz Vermelha Brasileira a dar 
destinação diversa ao imóvel que lhe l'oi dtmdo. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.214, de 30 de junho de 
1975). 

N' 125f75 (n'' 191/75, na origem), de 30 de junho último, 
referente no Projeto de Ld da Cimnra n• 07, de 1974 (n'' 1.095·Bf72, 
n~' Cas:t dc origem), que altera a n.·daç:lv Jo it!!Jn III do Artigo 61' da 
Lei 111' 5.0~1. dl.' 24 de agosto l.lr.: 1966, que regula 11 exercício lla 
Ü(hmto\o~ia. 

(Projeto 'JUC M.: trunsfllr!lloll 11<1 Lt:i n'1 tí.:! IS. de 30th: junho de 
I 975 ). 

N'' 126/75 (n'' 193/75. na origem), de 30 de junho último, 
rd't.:rcnlt: nn Prl1jcto de Ld J:t Cimara n'' 3~/75 (n'' 3SO-I\j7S, na 
C.tsa de · ·· qnl' introd11z altcr;l~t~,cs no Artigo 21\ c nn itt:m 11 

do Artigo 55 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgãnica 
dos Partidos Políticos). 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.217, de 30 de junho de 
1975). 

N• 127/75 (n' 197 f75, na origem), de 2 de julho último, 
,referente no Projeto de Lei n' 4f75 (COMPLEMENTAR), que 
t:stahelcce critério t limites para a lixaçãó da rcmuneracüo de 
Vereadores. 1 

(Projeto que se transformou na Lei Complementar n' 25, de 2 de 
julho de 1975). 

N° 128/75 (n' 198/75, na origem), de 7 de julho último, referen· 
te ao Projeto de Lei da C:im:ara n• 2/74 (n• 1207-B/73, na Casu rle 
origem), quecstabelcce itrca de atuaçào da SUDENE. 

(Projeto yue se transformou '"' Lei n• 6.21H, de 7 de julho de 
1975). 

N• 129/75 (n• 199f75, na origem), de 7 de julho último, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 5/75 (n' 29·8/75, na Casa 
de origem), yue autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçi\o e 
Reforma Agritria- INCRA- a doar o imóvel que menciona. 

(Projeto ~ue se transformou na Lei n• 6.219, de 7 de julho de 
1975). 

N• 130/75 (n'' 200/75, na origem), de 7 de julho último, referen
te ao Projeto de Lei da Cãmara n• 42/75 (n• 99-B/75. na Casa de. 
origem}. que dispóc: sobre a reversão de: pensi'io do Montepio Civil, 5 
d{l outras providêncius. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 6.220, de 7 de julho de 
1975). 

N• 131/75 (nl' 201/75, na origem). de 7 de julho último, referen
te ao Projeto de Lei n'' 6/75·CN. que autoriza o Poder Executivo a 
nhrir ao F11ndo Nacional de Desenvolvimento, ~ crédito especial ate 
o limite de CrS 146.826.000,00, para o fim que especifica. 

(Projeto que se transformou na Ld n• 6.221, de 7 de julho de 
1975). 

N• 134j75 (n'' 204/75, na origem). de 10 de julho último, 
referente ao Projeto de Loi n• 5f75·CN, que autorizu o Poder 
Executivo a constituir u emprc:sa pública denomimada Empresa de 
Portos do Brasil S.A.- PORTO BRÁS, dispõe sobre a extinção do 
Dcpart~lnH:nlo Nacional de Portos c Vias N<1vegôvcis- DNPVN, c· 
d(1ou1ras providências. · 

(Projeto que ~c lntnsl'ormou na Lei "'1 6.~2:!, de 10 de julho de 
tm). 

N1• IJ6j75 (n'' 201>/75, na <>rigem), de 14 de julho úhimo, 
referente ao Projeto <ic Lei do Senado n' Bj72 (nV 1733-B/73, na 
Cilmara dos Ol!pUtadns),quc dis)'lUc sobre n liscali:taçl\o linuru.:cim c 



N• 137(75 (n' 210(75, nu origem), de 14 de julho último, 
referente ao Projeto de Lei da Cúmnra n• 49/75 (n' 272-B/75, nu 
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a constituir umu 
empresa pública denominada Indústria de Material Bélico do Brasil 
- I M BEL, e dú outras providências. 

(Projeto que se transformou nu Lei n' 6.227, de 14 de julho de 
1975). 

N• 138(75 (n• 211(75, nu origem), de 15 de julho último, 
rdcrcntc ao Projeto de Lei da Cúmuru n• 50/75 (no 270-8(75, nu 
C:JSa de origem), que altera u denominação c a competência do 
DASP, ~:ria cursos em comissUo, e dt1 outras providências. 

(Projeto que se transformou nu Lei n' 6.228, de 15 de julho de 
1975). 

NO t'39f75 (n' 214/75, nu origem), de 17 de julho último, 
referente ao Projeto de Lei da Cúmara no 46(15 (n' 9-B/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 
Saí1dc. 

(Projeto que se transformou nu Lei n' 6.229, de 17 de julho de 
!975). 

De agradeclmeuto dl' rt!messa dt• autógrafos de decretos 
lt•gislati\'os: 

NO 132(75 (n' 202/75, nu origem), de 10 de julho último, 
rdcrcntc aos Decretos Legislativos n•s 55, 56, 57, 59,60 c 61. 

N• 135(75 (n' 205/75, na origem), de 14 de julho último, 
referente nos Decretos Lcgislutivos n9s 53, que nprovu o texto do De· 
crcto-Jci n• 1.401, c 54, que aprova o texto da "Convenção sobre o 
Comêrcio Internacional das Espócics da Flora e Fauna Selvagens cm 
Perigo de Extinção, firmada cm Washington, a 3 de março de 1973". 

De agradt•cimento de remessa de alltógrafo dt• Emrnda â 

Constifllição: 

N•' 133(75 (n' 203/75, nu origem), de 10 de julho último, 
referente u Emenda u Constituição no 5, de 1975, 4ue dú nova redu-. 
çào ao caput do urt. 25 da Constituição. 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Suhmefl'IUio ao Senado escolha de nomes indicados para cargos 
cujo provlm,•nto dependt• de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM No 140, DE 1975 
(N• 221(75, nn origem) 

Excclenti~simos Senhores Membro~ do Scnudo Fcdcrul: 

De conformidade com o urtigo 42 (item III) da Constituiçüo, 
enho a honra de submeter ü uprovuçào de Vossus Excelências a es· 
'Olha, que desejo fazer, do Senhor Donatello Gricco, Ministro de Pri
ncira Chtssc, da Carrciru de Diplomutu, paru exercer :1 função de 
·~mhab:ndor do Bmsil,iunto t1 República da Tunísia, nos termos do 
~rtigo 21 do Decreto no 7 1.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Donatcllo Grieco que me induziram 
1 escolhi:-Jo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
mexa informaçi1o do Ministório das Relações Exteriores. 

Brasília, cm 30 de julho de 1975.- Ernesto Geiscl. 

INFORMAÇÃO 
'urriculum Vltue 
'mhaixador Donatcllo Gricco. 

Nasddo no Rio de .lunciro, Guunuhara, 16 de novembro de 
,9J4. Jluc1wrcl cm Ciências Jurídicas c Sociais, pela Faculdade Na
·ionul de Direito da Universidade do Brasil, 1937. Professor de Por
ugul!s do 2\' uno do Curso de Prcpuruçi\o à Currcira de Diplomata 
lo Instituto Rio Branco, 1951. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1940. 
À di>posic"" do Ministério do Trabalho, Nova Iorque, 1943 a 

945. . 

I do , 1942 a 

1943. 
Chefe dn Secreturia do Conselho de Imigração c Colonização, 

1942. 
Vice-Cônsul cm Nova Iorque, 1945, 
Vicc-Cônsul cm Montevidéu, 1945. 
Promovido a Cônsul de Scgundu Classe, por antiguidade, 1945. 
Cônsul-Adjunto cm Montevidéu, 1946 a 1949. 

Sccrcti~rio da Dclcguc"o do Brasil à Confcróncia Jntcrnucionul 
do Trabaii: >, '~ontevidéu, 1949. 

À disposição do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, 
cm suu visita ao Brasil, 1950. 

Chefe, substituto, do Serviço de Informações, 1950. 
Cônsul-Adjunto cm Lisboa, 1951 u 1953. 
Promovido u Cônsul de Primeira Classe, por merecimento, 1953. 
Primeiro-Secretário du Embaixada cm Havana, 1953 u 1955. 

Membro da Deleguçào do Brasil à V Sessão da Asscmblóiu-
Gcru1 das Nuçiles Unidas, Nova Iorque, 1950. 

Representante do Brasil no Colóquio de Estudos Luso-Brasilei
ros, Wushington, 1950. 

Membro da Embaixadu Especial às Solenidades du Posse do 
Presidente de Cuh<1, 1955. 

Primciro-Secrctúrio d<1 Missão junto às Nuções Unidas (ONU), 
1955 a t956. 

Membro da Dclcgaç"o do Brasil i1 Comissão Científica sobre os 
Efeitos da Radiação Atómica dus Nações Unidas, Nova Iorque, 
1955. 

Membro da Delogaçào do Brasil às I e II Sessões de Emergência 
da Asscmhléi<1-Gcrul das Nações Unidas, Nova Iorque, 1956. 

Conselheiro, 1956. 

Sccrctilrio-Gcral da Delegaç"o do Brasil à X I Sessão du Asscm-
hléia-Gcral das Naçi>cs Unidas, Nova Iorque, 1956. 

Consolheiro da Missão junto ii ONU, 1956 a 1957. 
À disposição du Secretaria da Prcsidóncia, 1957 a 1958. 
Promovido n Ministro de Segunda Classe!, por merecimento, 

195X. 
Delegado do Brasil i1 XV Asscmhléiu-Gerul dus Nações Unidas, 

1960. 
Ministro-Conselheiro da Embaixuda cm Lisboa,I961 a 1965. 
Encarregado de Negócios em Lisboa, 1961,1962, J963e 1964. 
Sccrctilrio-Goral-Adjunto pura Assuntos da Europa Ocidental c 

daMrica, J%6u 1%7. 
Promovido n Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 

1%6. 
Chefe da Scção Brasileira da Comissão Económica Luso-Brasi

leira para Exccuçãu do Acordo de Comércio, 1966. 

Chefe do Departamento Cultural c de Informações, 1967 a 1969. 
Suhchcfc da Dclcgucão do Brasil i1 V Reunião do Conselho Jn

tcramcricuno Cultural da OE,\, Venezuela, 1968. 
Delegado do Rrasil i1 XV Scss"o da Confcróncia-Gcral da Or

gomizaçiio dots Nações Unidas par;t n EduCaçUo, Cit!ncin c Cultum 
(UNESCO), 1968. 

Membro da Dclct'ação do Brasil;, VI Reunião do Conselho Jn
tcramcricano Cultural, Port-of-Spai n, 1969. 

F.mhai"'dorcm Belgrado, l969u 1975. 

O Embuixador Donatcllo Gricco, nesta data, cncontru.sc no 
e.\crdcio t.lc suas funções junto it República Fcd..:rativa Sociulista du 
lugosh'tvin. 

Sccn:tariH Uc E!<!tado das Rclaçôcs Extcriorc~. cm 3 Llc julho de 
1975. - Sér~-:io de Qu~iroz lluurtl•, Chefe da Di visito do Pcssmt\, 

' ~ ''· . 



, _,,na or11gem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o urtigo 42 (item III} da Constituição, te· 
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências u esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Frunck Henri Teixeira de Mesquita, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a funçiio de Embaixador do Brasil junto à República Federativa 
Socialista da Jugoslávia, nos termos do urtigo 21 do Decreto 
n'' 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Franck Henri Teixeira de Mesquita, 
4ue me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 

função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 30 de julho de 1975. - Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Embaixador Franck Henri Teixeira de Mesquita. 

Nascido na França (brasileiro de acordo com o artigo 69, inciso 
111, da Constituição de 1891}, em 26 de setembro de 1912. Diploma· 
do pela Escola Superior de Comércio c Indústria de Bordéus. Curso 
de Prática Consular, do Ministério das Relações Exteriores. 

Cón.<ul de Terceira Classe, 1943. 
A disposição do Ministro da Educação da República da Bolívia, 

cm visita ao Brasil, 1943. 

Membro da Comissão de Recepção aos Presidentes da Repúbli
ca do Paraguai c da República da Bolívia, 1943. 

Auxiliar do Chefe do Departamento Diplomático e Consular, 
1944. 

A disposição da Secretaria-Geral da III Conferência Interna-
cional de Radiocomunicações, Rio de Janeiro, 1945. 

Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1945. 
Segundo-secretário da Embaixada cm Lisboa, 1946 a 1952. 
A disposiçiio do Ministro das Relações Exteriores da República 

do Peru, em visita ao Brasil, 1953. 

A disposição do Presidente da República do Líbano, em visita 
ao Brasil, 1954. 

Membro da Delcgaçao do Brasil ntts Negociações sobre o lnter
c:imbio Comercial entre o Brasil e Portugal, Espanha e Tchecosiová
quia, 1954. 

À disposição do Secrctúrio-Geral da Reunião de Ministro da Fa
zenda ou Economia dos Paises-Mer.-,bros da Organização dos Esta
dos Americanos, (OEA), Petrópolis, 1954. 

Promovido a Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1954. 
Cónsul cm Munique, 1955 a 1961. 
Segundo Introdutor Diplomático, 1961. 
Chefe do Cerimonial da Presidência da República, 1961. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 

1961. 
Membro du Comitiva do Presidente da República em viagem 

aos Estudos Unidos da América, 1962. 
Cónsul-Gcral cm Paris, 1963 a 1965. 
Cônsul-Gcrnl cm Ducsseldorf, 1965 a 1967. 
Embaixador cm Nairóbi, 1968 a 1974. 
Embaixador cm Lusaka, cumulativamente, 1970 a 1973. 
Membro du Dclcguçào do Brasil à III Conferi:ncia de Cúpula 

dos Países Nilo-Alinhados, Lusaka, 1970. 
Embaixador cm Dur-es-Salaam, cumulativamente, 1970 a 1973. 
Em buixador cm Kampala, cumulativamente, 1970 a 1973. 
Observador do llrasil ii Reunião Prcpnratóriu dos Puiscs Não-

Alinhados, Dar-cs-Saluam, 1970. 
Observador do Brasil io III Confcri:nciu de Cúpula dos Pulses 

N~~· . 

t.momxac o r cm . JOUJS, cum :ntc, 
O Embaixador Franck Henri Teixeira de Mesquita, nesta data, 

cncontrn-sc no exercício de suas funções junto à Ropública do Kcnyn 
c, cumulativamente, junto à República de Zámbia, República da 
T;.mztiniu, Ugundu e Maurício. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 3 de julho de 
1975.- SerKio dt• Queiro: Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- Encaminhando à deliberação do Senado o seguinte projeto 
delei: 

MENSAGEM 
N9 142, de 1975 

(N9 224/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dCt outras providências". 

Brasília, cm 30 de julho de 1975.- Ernest.o Geisel. 

E.M.E. Brasília, 26 de novembro de 1974 
N• 20/74-GAG 
Excelentíssimo Senhor 
General Ernesto Geisel 
Dignissimo Presidente da República Federativa do Brasil 
NESTA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

A criação da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Dis· 
trito Federal, sem que dispusessem de legislação própria, determinou 
a aplicação, ao seu. pessoal, da legislação aplicável àquelas Cor· 
poraçõcs ao tempo do antigo Distrito Federal, quando integravam a 
estrutura do então Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Face, contudo, à necessidude de atualização c de ensejar possam 
aquelas Corporações dispor de legislação compatível com as suas 
peculiaridades, vem a Administração do Distrito Federal promoven· 
do, grudativumcnte, a edição de instrumentos próprios, seja através 
da propositura de leis, seja por mdo de Decretos baixados pelo 
Governador, disciplinando, principalmente, os dirdtos e deveres de 
seus membros. 

Assim é que o pessoal de ambas as Corporações jú dispõe de 
Estatutos e de Códigos de Vencimentos, próprios, editados por leis 
cspccílicus, como instrumentos básicos, além de outros dispositivos 
rcgulumcnturcs que se tornurnm indispensC1veis. 

O advento do novo Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, de que trata n Lei no 6.022, de 3 de 
janeiro do 1974, determinou a necessidade de disciplinamento do ins
tituto de promoções de Oficiais daquela Corporação, atê então re
gido por um Regulamento datado de 1957, múximc para ajustar os 
princípios c critérios t1s novns disposições legais. 

Dai porque foi elaborado o unc.,o anteprojeto de lei, consubs· 
tandnndo ;~s disposições carcnt~.:s de disciplinumcnto. adotudos os 
prin"ipios cstubclccidos cm idêntico instrumento aplicável ils Forças 
Anmu..las, c: qu~.: mcrcc~.:u u aprovação du lnspctoriu-G~.:r~ll das Poli· 
~ia~ ~ ' ' 



Ante o !.!X posto, tenho a , de u 
fHirH aprcciu..;üo do Scnudo Federal, nos termos do urtigo 17, § JY, 

c~.m1hinudo com o artigo -l2, nl' V, du Constituição Federal, o incluso 
antcprojeto de lei, dispondo sohrc promoções de Oliciais do Corpo 
de Bomhci1·os do Di~trito Federal. 

Aprlwcito o cnsl!jo para renovar u Vossu Excelência os pro· 
tcstos de minlw mnior cstimn c elcvudu considenu;-Uo. Elmo Scrcjo 
Farias, Govcrm1dor. · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 118, de 1975-DF 

Dispõe sobre us promo~;ões dos oficiais dn ruiva do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Fcdcr11l, e dli outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

CAPITULO I 
Generalidades 

Art. lI' Estn Lei estabelece os l.!rit~rios c al'i condições que 
usscgun1m aos aliciais da utiva do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal- bomhciros·militares de carreira- o acesso na hierarquia 
da Corpur<IÇ110. mcdhmtc promoções. de rorma selctivn, gradual c 
sucessiva. 

,\rt. ~~· ,\ f!romoçtu1 ~um uto administrativo c tem como tin:tli· 
Jade hú:-.ka o prr.:enchimento, sclr.:tivo, das vngus pcrlinenti.'S ac1 gr~IU 
hir.:rúrquil.!o sup1~rior. com bas~; nos efctivos lixudos cm lei par~t os 
diferentes Quadros. 

Art. J•.' As formas gradual e succs~iva tcsultarüo de um plane· 
j:unento para a carreira dos oliciais BM. organiz{tdo na Corporação. 

Parilgrafo (mico. O plancjamcnto nssim realizado d~vcrú 

:1sscp.ur:1r um nuxo de currcira regular c equilibrado. 

CAPITULO li 
Dos Critiirios de Promoção 

A rt. 41;1 /\s promoçõc~ stw el'r.:tuado1s pelos critérios de: 
1- antiguid;tdc: 
li - mcrt:cimcnto; ou aindu. 
III- por hravura: c 
I V - posl-morlem. 
Pari1graro lmico. Em casos cxtruordinúrio:-., pl1dcr~1 haver pro· 

mociill cm ressarl.!imento de rrctcriçiio. 
1\rt. 5'·' Promoç:\o por antiguidade é aquel1.1 que se basdu nu 

preccdi:ncia hicr;.'Jrquica de um olicinl RM sohrc os dem~lili de igual 
posh1, dentro dn mesmo Quadro. 

1\rt. 61' Promoção por mcrccimcnto é aquela que sr.: bnseia no 
con.hmtn de lJlHiiidadcs c atrihutüs que distinguem c realçam o vulnr 
do nõdal RM c.:ntn: seus rarcs, uvuliados no decurso da carreira c no 
desempenho de cnrgos c comissões ~:xcrcidos, cm particular nn posto 
li UI! {lCUfW, ao ser cogitmlo pura \1 promoçiio. 

Art. 71~ Prmm1çào por bravura é nquelu qut: rcsult~l de ato ou 
:110~ ntto i..'lllnuns dc corugcm c \!Udilcia, que, ultrapw>sando •lS limit!.!s 
nnrnwi' Ull cumprimento do dever, representam ICitns indispcnslt· 
wi' ou l'ncio,; l1s atividadcs de bomhdro·militar. pdns resultado~ 

ah.::~nç~tdos ou f!c\ll exemplo positivo ddcs emanados. 
i\ r\. H'1 PromoçUo post·mortcm é aquela que visa a cxrrcs· 

s;tr n re.:onhcdmcnto do Distrito Fcdtmll <Hl olki01l BM falecido no 
cumprimento 1.h1 dever ou cm consl!qUénda distll, ou n recl'nhcct!r o 
direito do nfidal B!'vl a quem cabia a prnmoçih1, nfw cfetivada por 
motivo dtl óbito. 

1\rt. ')'.' Prnnwç~o 1!111 rc.:ssarcimcntLI dr.: prcterit;rw é uqucla 
fl.!it•1 .1pús ~cr recnnhccidn, itt' lllicioli BM preterido, u dirdto t1 rrn· 
moção lJUC lht.:cahcria. 

Parúgrafu tmicn. ;\ promoção scrú cfctumla segundo os cri~ 

t~ri11s de :uni~uidudc ou de nH:rccimentn, r~:cr.:ht:nt\,, o Oficial BM o 
número ql1L' lhe competi;, n:1 escah1 hicrúrllllica, I.!OilHl se hmt\'l.!s~~.· 
sidll promovido na él'lllC:I devida 

1 

i\ r\. 10. i\s prom•ll,'llcs s:\n cfctum.las: 
· .1.. c ' nt~h 1 

11 -rara us 
~~uidad~; c mt.:rccimcntu. de acordo com a proporcionalidade entre 
elas, csti.lhclt:~ida nu regulamentação d:~ presente Lei. 

~ ]\'-As pronwçõcs fH\rn o preenchimento de vugus do último 
posto, nos Quadros c:n qu~: l!stc s"ja·dc olicii.!l superior, serão efc
tuud:ls somente pelo critério de mcrecimr.:nto. 

§ 2t'- Quundo o onciul BM concorr<r à promoção por umbos 
os crit~rios. o preenchimento de vaga de antiguidade poderá ser feito 
pelo crit6rio de merecimento, sem prejuízo do cômputo das futuras 
quotas de merecimento. 

CAPITULO III 
Das Condi~ões Básictts 

Art. 11. O ingresso na carrcint de oficial BM é feito nos postos 
iniciais. assim considerados na lcgislaçUo espcdlica de cada Quadro, 
satisfeitas as cxig~ncias legais. 

Par{lgrafo único. A ordem hicr{lrquica de colocaçüo dos oli
ciab BM nos postos iniciais rcsultu da ordcm de da~silicaçUo ctn 
curso, concurso ou t:Stúgio. 

Arl. 12. Ni1o hú promoção de oficinl BM por oc:~siiio de sua 
trnnsfcrêncía para a reserva remunerada ou reforma. 

Art. rJ. Para ser promovido pelos critérios de untiguidudc ou 
de mereclmi.!nlo, é in:.lispcnsúvcl que o oficial BM csteju incluído no 
Qu\uJro de Acesso. 

Art. l·l. Para o ingres~n no Quadro de Acesso é necessário que 
o oficinl BM ~ióltisfaçól aos seguintes rcqllisitos essenciais, cstabc. 
lc~.·idos p;1rn cnda posto: 

I- Condições de uccsso: 
a) interstício: 
b) aptidão l'ísicil: c 
e) as peculiares a cnda posto dos diferentes Quudros. 
I!- Conccilo prolissionnl: c 
III -Conceito moral. 
Puritgrufo ímico. A reguktmentução da presente Lei dennirá c 

discriminar<'~ u:-; contliç3cs de ucesso c os procedimentos para a uva lia· 
Çiio dos conceitos profissional c moral. 

:\rt. IS. O olic.iul BM agregado, quando no desempenho de 
c<~rgo de hombciro-millwr ou considcmdo dt: tal natun:za, concor· 
rcri1 :1 promoçno por qu;,1lqucr dos critérios, sem prejuízo do nlmH:ro 
di.! concnrrcnt~s rc!!ulurmcntc estipulados. 

Art. 16. O olicialllM que'" julgar prejudicado, cm conseqüên
cia de composiçtto de Quadro de Acesso, em seu direito de prú· 
moção, f!oden"! impctl'nr recursll ao Governador do. Distri~o Fedcrnl, 
como ltltima instflncia na r~sfcr:1 :tdministr~ttivu. 

* 1'·1 Pma., <lrt·cscntnção tio recurso. o oncial BM tcrú o prí.IZO 
Uc IS (quin:c) dia., corrido"!, it Cllnlar do recebimento da com uni· 
caç:io ol'ici:tl d\J atn que julg.a prejudicá-lo, ou do conhecimento, na 
Organi;o:u;ào t.lc Bomht.:iros-!\·1ilitarc~ em cp.1e serve. Uu publicaçtw 
nlidat :1 n:spcitlJ. 

~ 21' O re~ursl) referente it composição do Quadro de Acc.~Si.) c 
~ pr0moçih1 dc'•1er:'t ~cr snlucionado no pruzo. múximl1 de 60 (S!.!S· 
senta) dias, cnntad1lS a p<~rtil' dn dultl rle seu recchimc:nto. 

Ar!. 17. O ofkial UM !lt'rú rcssarddl1 lln prctcl'iç:\o, d~:sdc 4LIC 

scjn rccnnhcciJo o seu dirdto ú pmmnçào ql1undll: 
I -tiver Sl1lu..;r\o f.I'•UfÚ\' .:I~~ recurso interposto; 
li - ct:S'iar :-.ua ~ituaçilo f.lt: dcsapar~cidtlllU extraviado: 
111- for Llh:o.nl\•idll 0~1 \ll:rmlllllnciaJo 00 prth.:CSSO;! que.: i.!Sli\'Cr 

rcsptlllllend\l: 
IV- for .iu~tili~.·ado crn C1·n~·-=lho Jt: Justiticaçiro: ou 
V - tiver ~;ido prcjuJic::du p·1r ~ümprovado erro nt!minis· 

tr<ltivt1. 

CAPITLtl O t v 

Do Proccssumcnto ~11s Jll'r.l'lo~:ôcs 

,\ rt. I X. O a tu de f'!Tllllloçrlol~ cun:.ut,st 1n~·l:·ih1 por ~.r~.:r.:rctu Uu 
(ittVL'ftladnr Útl Di~trito Federal 

* )I' O attl de rwrncaçiiu po.1n1 o ptlShl inic1al dd cum·iut l' os 



* 2n A promoçflo aos demais postm é apostihtdu í1 última car· 
ta·patcmtc c:~rcdid:t. 

Art. !9. Nos difcn:ntcs Quadros, as vagas a .~crcm considera-
das p:~ra as promoções serão provenientes de: 

I- P!'Omoçào uo posto superior; 
li - i.l~fCAUÇiio; 
III- passag.cm à situnciJo de i natividade; 
IV- demissão; 
v- r~llcl.!imcnto: c 
V(- aumento de cfctivo. 
* JV As vagas sUn consideradas abertas: 
a) nu data da assinatura do ato que promovt, agrega, passa 

para a i natividade ou demite o uncial BM, salvo se, no próprio ato, 
for estahckcida outra data; 

h) na data oneial do óbito; c 
c) como dispust:r a Lei, no caso dt: aumento de efctivo. 
* 211 Cada vaga aberta cm delt:rniinado posto acarretará. vaga 

uns pn:->tos inl'c.:riorcs, sendo c-;ta sc:qilência intcrrompidu no po!iito 
cm qw: llollvcr pn:.mchi~ncnto por excc.:dcnh:. 

q }'.' Sedio tambérn eonsidcr;.tdas as vagas que; rcsulturcm das 
transferência ex officio para remunerada, já previstas, até ~~ data de 
promoção, inclusive, 

~ 4'' Não preenche va~a o oncial BM que, estando agregado, 
vcnhu ~~ser promovido c continue na mesma situação. 

Art. 20. As promoçõcs serà•J cfetuadas, anualmcntc:1 por 
antiguidade ou merecimento, nos dias 21 de abril, 21 de agosto e 25 
de dezembro, pai~! as vagas abertas, c publicadas oficialmente, até os 
J1as I'' de abnl, I• de agosto c 5 de dotcmbro, respectivamente, bem 
conw pura as decorrentes dc:stu~ promoções. 

Parúgrafn único. A aruiguidade no posto é contada a partir da 
d~1ta Ju atn dt.: pmmoçüo, ressalvados os casos de desconto de tempo 
nilo CtHllputúvd de acordo com o Estututo rios Bombeiros-Militares 
dn Corpo de Bombeiros Jo Distrito Federal, e ele promoçiio pos<· 
mortem, pM bruvuru c cm rcssurcimento de preterição, quando pode· 
rú ~c.:r cstubclcddu outru duta. 

Art. 21. A promoção por antiguidade, em qualquer Quadro, é 
fcitu na seqUência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade. 

Art. 12. A promoção por merecimento i: reita com base no 
Quadro de ;\cesso por Merecimento, de acordo com a regulamenta· 
çüo dt:sta Lei. · 

Art. 23. A Comissão de Promoções de Onciais BM (CPOBM) 
~ o ôrgão de processamento das promoções. 

Parágrafo único. Os trabalhos deste órgüo, que envolvam 
ilvaliação de mérito de olicial BM c a respectiva documcntaçüo, te· 
rfto cl;.1ssilicuç~o sigilosa. 

.\rt. 24. A Comissão de Promoções de Onciais BM (CPOBM) 
tem curútcr pcrmunentc: é constituída por membros natos c mem
bros efetivos c é presidida pelo Comandante-Geral da Corporação. 

* 11• São membros natos o Chefe do Estado· Maior c o Diretor 
<.h: Pcssn<~l. 

* 21• Os membros efctivos serão em número de 4 (quatro), de 
prefcréneia onciais superiores, designados pelo Comandante-Geral 
da Curponu;ão. 

* 31• Os membros cfctivos serão designados pelo prazo de I 
(um) anll, podendo ser reconduzidos por igual período. 

§ 4'' A regulamentação desta Lei definirá us atribuições e o 
funcilHlamcnto da Comissão de Promoções de Oficiais BM 
tCI'OBM). 

Art. 25. A promo~;fH' por bra,vura é cfetivadu, somente, em 
missllcs profissionais l~spc.:cilicas de bombciro·militar, pelo Governa· 
dor do Distrito Federal. 

S 1 (' O uto de bravura, considerado ultmnente meritória, é 
;.tpurado cm invcstigm;flo :tlllllúriu procc.:dida por um Consdho Espc· 
cial. dcsi8nado, para este l'im, pelo Governador do Distrito Federal, 
por proposta do Comandante-Geral da Corporação. 

§ 21• Nu promoção por br;avuru, não se uplicum us exigências 
paril :1 promoçi1o por outro critério, e:-.tubclecidas nesta Lei. 

posto ~~ que !01 promovu,;.o, c c a core o com a rcgu umentuçuo ' 
I.ci. 

Art. 26. 11 promoção post-mortcm é cfctivada, quando o 
oficial BM falecer cm uma das seguintes situações: 

1 - cm nçào de munut~nçüo da ordc.:m pública, ou de extinçi10 
de incêndios ou de busca c salvnm~nto: 

11 - cm eon>eqUência de ferimento recebido cm açào de 
manutcnc"o da ordem pública, ou de extinção de incêndios ou de 
busca c sulvumento, ou doença, moléstia ou enfermidade, contraídas 
nessas situações, ou que nelas tenham sua causa eficiente; c 

III- cm acidente cm serviço, dennido pelo Governador do Dis· 
trito Federal, ou cm conscqUéncia de doença, moléstia ou cnfcrmi· 
dudc que nele tenham sua causa eficiente. 

! 11• O oficial BM scrú também promovido se, ao falecer, 
satbfazia üs condi;;àes de acesso c integrava a fnixa dos que 
l:oncorn:m it promoção pelos critérios de antiguidade ou mereci· 
menta. 

* 2• A promoção que resultar de qualquer das situações 
cstabclccidns nos itens I, II e III, deste ;utigo, indcpendcrá daquela 
prt.:visHt no parúgrafo 19 

·* 3'·1 Os casos de morte por ferimento, docn~ta, moléstia ou 
enfermidade, rl!fcridas neste artigo, serão comprovados por atestado 
de migcm ~1u inquérito sanit~rio de origem, sendo os termos do 
acidente, bllixa a hmpital, papelews de tratamento nas enfermarias c 
ho:-.pit:li' c os rL:glstros de baixa, utilizados como meios subsidiários 
par<~ esclarecer a situação. 

~ 41• No caso de falecimento do oncial BM, a promoçüo por 
hravura exclui a promoção post·morten1 que rc.:sultaria das 
consc.:qUências do ato de bravura. 

CAPITULO V 

Dos Quadros de Acesso 

Art. 27. Qu"dros de Acesso são relações de or.ciais BM dos 
Quadros, organizados por postos, para promoções por antiguidade 
-Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) c por merecimento
Qu"dro de Acesso por Merecimento (QAM), previstas, rcspecti
... amentc, nos artigos 51! c.: 61', dcstt1 Lei. 

* 1 Y o Quadro de Acesso por Antiguidade é a relaçiio dos 
olieiais BM habilitados ao acesso, colocadas em ordem decrescente 
de antiguidade. * 21• o Quadro de Acesso por Merecimento é a relaçüo dos 
aliciais BM habilitados ao acesso e resultante da apreciação do mi:ri· 
to c das qualidades exigidas para n promoção, que devem considerar, 
lll~m de.: outros requisitos: 

1 - a efic:ii!ncia revelada no desempenho de cargos e comissões, 
c nfio a natureza intrínseca destes e nem o tcmpo de exercício dos 
mesmos: 

11 - u potencialidade par:t o desempenho de cargos mais ele· 

vados: 
III- a capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisão; 
IV- os resultados dos cursos regulamentares realizados; e 
V- o realce do oncial BM entre seus pares. 

§ )\' Os Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento 
s:io orguni~oadlls, pma cada data de promoção, na forma estabelecida 
rm rcgulam::nlaçiio dl!sta Ld. 

Art. 2H. Apcnns os oficiais qu~ s~1tisfuçam Us condições de 
accssu. c c.:st~:jam comprc:cndidos nos limites quantitativos de antigUi· 
dadt.• lhado:-. na n:~ulaml!ntuçr\o dt:sta Lei, seri'io relacionados pCia 
Comiss:h' rlc \'ronH1ções de Oliehtis BM (CPOBM), para estudo 
destinado;, inc\usih1 nos Quadros de Acesso por Antiguidudc c por 
Mcrcdmcnto. 

Par:'ltmJfoÜnico. Os limites quantitativos de antiguidade referi~ 
!.los neste.: :1rtigo destinam·SL' a estabelecer, por rostos, nos Quadros. 
as faixas dos uficiais UM que ~om:orn:m i1 c.:onstituiçào dos Quudws 
de t\CL.!SSO pM Antiguidade c por M~rccimento. 



lo. 
I- d!!ixar de s:~tisfuzcr i1s condições cstabclt:cidas na letra n, do 

tem I, do nrtithl 14, dcst:l Lei: 
li - for considcn1do n~o hnhilitado para o acesso, cm carátcr 

-~wvisórin. a juízo da Comisst1o de Promoções de Oficiais BM, por, 
irc~umivclmcntc, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos 
•stahclccidos nos itens li c III, do urtigo 14, dcst8 Lei: · 

I 11 - fM preso prcvcntivumcntc, cm nagrantc delito, enquanto 
I prisfln não for rcvogud~1: 

I V - for denunciado cm processo crime, enquanto n sentença 
iinulniio houver trunsitado cm julgado; 

V- estiver suhtnctido a Conselho de Justificação, instaurado 
ex: officio; 

Vf - for rrcso preventivamente, cm virtude de Inquérito Poli
:it ai Militar inSiaurado: 

VII - for conclt:nndo, enquanto durar o cumprimento dn pena, 
inclusive no caso de SLispcnstw condicional da pena, ni10 se 
:tlnlf1Ulando o tempo acrescido l1 pcnu original pura fins de sua sus~ 
pcnsr1n condicional: 

VIII- for licenciado parn truta r de interesse particular: 
I X - for condenado l1 pena de suspensão do t:xcrcicio do posto, 

cargo ou funç~o. prevista no Código Penal Militar, durante o prazo 
dcs~a SllspensUo: 

X- for considerado desaparecido: 
XI -for considcrndo extruviudo; 
XII- for considerado desertor: 
XIII -estiver cm divida com a Fazenda do Distrito Federal, 

ror ulcancc: ou 
XIV -tiver conduta civil c (ou) militar irregular, conformo cri

térin u ser cstuhc\ecido na rcgulumcntucUo desta Lei. 
* i' O oficial BM que incidir no item 11, deste artigo, será 

suhmetido a C onsclho de Justificação ex officlo. 
~ 2'·1 Rccchido o relatório do Conselho de Justificação, instauru

dllll~l l'orma do pnr:'1gn1fo \11, deste artigo, o Governador do Distrito 
Federal. cm sua decisrw. se for o caso, considerará o oficial BM não 
h:.1hilitudo par~1 o ac~.:sso cm car:'1ter dt:linitivo, na formu do Estututo 
d<Js llomheiros-Militurcs do Corpo de Bombeiros do Distrito 
I' cdcra I. 

* 3•.1 ScrÍl c.xcluído de qunlqucr Quadro de Acesso o oficial BM 
q uc incidir cm LlllHI dus circunst:.inci~IS prcvistus neste artigo OLI ~linda: 

u) fm nele incluído indevidamente: 
h) for promovido: 
c) tiver falecido: ou 
d) passar it i natividade, 
Art. 30, Scrit excluído do Quadro de Acosso por Merecimento, 

j:."ILHg.aniZ<.!dO, ou dele não poder{! constur, o oncial BM que agregar 
nu estiver agregado. 

I-- por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de 
rcssou dn fumília, por prazo superior a 6 {seis) meses contínuos: 

11 - cm virtude de encontrar-se no exercício de cargo públic~ 
civilt~mpmitrio, nfll, cletivo, inclusive da udministração indirctu: ou 

111 - por ter passado it disposição de órgão do Governo 
Federal. de Governo Estadual, de Território ou do Distrito Federal, 
J'1:1rU t:Xerccr funçilll de natureza civil. 

l)arí1grufo l1nico. Para poder ser incluido ou reincluido no Qua~ 
dm de Acesso por Merecimento, o oficial BM abrangido pelo dis
rnsto neste artigo deve reverter t1 Corporação pelo menos 30 {trintu) 
dias antes da data de promuçi10. 

Art. )I. O oficial BM que, no posto, deixar de figurar por 3 
(três) vezes, consecutivas ou nrw. cm Quadro de Acesso por Mcre
cilncnto. se cm cmla um deles participou oficial muis moderno, é 
cnnsillcrado inahilitadn rura a promoção uo posto imediato pcJo·cri~ 
tério Llc merecimento. 

Ar\. J~. Considera-se o oficial BM ní\olwhi\itado pura o acesso 
cm ca rútcr dcli"nitivn, somente quandn inCidir no c:~so do parl1g.rafo 
11', dll artigo 29, dcsw Lei. 

1\rt. JJ. O oncial BM promovido indevidamente passurí1 i1 
~ 1 de excedente. 

preenchida corresponder ao critério pelo quall ,evt:riu ser pro· 
movido, desde CJLIC sntisfaca aos requisitos para a promoção. 

CAPITULO VI 
Dns Disposl~õcs Finnis e Trnnsltórln• 

Art. )4. Aos Aspirantes-a-Oficial BM aplicam-se os disposi
tivos desta Lei, no que lhes for pertinente.' 

Art. 35. O Governo do Distrito Federal regulamenlltrii a 
presente Lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a purtir da dttlll de 
Sll<l puh/icuçfio. 

Arl. .36. Esta Lei entrar{\ em vigor na data em que sua n:gulu· 
mcntaçuo for ruhlicada, 

Parí1grafn t'mico, Até a t:ntrada em vigor desta Lei, uplicar-st:
no a lcgislnçim c n rcgulamcntacno de promoções de oficiais da ativa 
para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, atualmcntc cm 
vigor. 

Ar!. )7, Com a entrada cm vigor desta Lei, ficam revogadas as 
disposições cm contr:'1rio. 

LEGISI.AÇ,TO CITADA 

LEI NO 6.022. DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-milltnres do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço snhcr qut: o Senado Federal decreta e eu sanciono a se
guinte Lei: 

TITULO I 
Generalidades 

A rt. 1' O presente Estututo regula a situação, obrigações, deve
res, direitos c prerrogativas dos bombeiros-militares do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Fcderul. 

Art. 2'' O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, subordina
do no Secretúrio de Segurança Pública, é uma instituição destinada 
uos serviços de prevcnciio c extinção de incêndios, de busca e sul
vamcnto. a rc;a\izar perícias de incêndio e a prestar socorros nos ca
sos de inunducõcs, desabamentos ou catástrofes, sempre que haja 
ameaças de destruiçtJO de huvercs, vítima ou pessoa em iminente peri
go de vida, sendo considerado Força Auxiliar, Reserva do Exí:rcito. 

Art. )o Os membros do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Fcdcrul. cm ruzào de sua destinação c organização, e cm decorrência 
das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores pú
blicos do Distrito Federal c são denominados bombeiros-militares. 

* I'' Os bombeiros-militares encontram-se cm uma das se-
guintes situações: 

n) Na ativa: 
I- os homhciros-militart:s de cnrreira: 
11 - os incluídos no Corpo de Bombeiros do Distrito 

Federal, voluntariamente, durante os prazos a que se obri· 
garcm a servir: 

III -os componentes da reserva remunerada, quando 
convocados: c 

IV- os alunos de órgão de formação de bombeiros-mi
litares da utiva. 

b) Na i natividade: 
I- na reserva rcmuncrudu, quundo pertencem à reserva 

dn Corpornçt\o c r>crcchcm rcmunemçUo do Distrito Fedcrut. 
porém suj~.:itos, aindu, Lt prestação de serviços na utiva, me
diuntc convncaçilo: c 

li - reformados, quando, tendo pussudo por umn dus 
situtu;lics unt~riorc~. cstl\o dis!"cnsudos, definitivamente, du 
prcstuçiio Jc serviço na atíva, mas continuam a perceber rc~ 
l''llllcração do .Distrito FcUcral. 



;1 10 v o mo c permanente c o scrvu;o de bomOelro·ml-
litur, têm vitnlicicdadc assegurada ou presumida. 

Art. 4• O serviço de bombciro·militur consiste no exercício de 
atividades especíncas no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e 
comprccndení todos os encargos relucionudos com a missiio da Cor
poraçuo. 

Art. 5\' A carreira de bombeiro-militar é caructerizadu por uti
vidude continuada c inteiramente devotada as linalidudes prccípuns 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, denominada atividadc 
de bombeiro-militar. 

§ I• A curreira de bombeiro-militar é privativa do pessoal cm 
serviço utivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Inicia-se 
com o ingresso nu Corporução c obedece us diversas seqUéncias de 
gruus hierúrquicos. 

§ 2• 1:; privativa de brasileiro noto a carreira de oncial do Cor· 
pode Bombeiros do Distrito Federal. 

Art. 6• Os bombeiros-militares da reserva remunerada po· 
derfio ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório c 
mediante uceitaçuo voluntária, por ato do Governador do Distrito 
Federal, desde que haja conveniência para o serviço. 

Art. 79 SUo equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa". 
"cm serviço ativo", "cm serviço na rltiva", "cm serviço'\ ··em ati
vidadc" ou "cm atividade de bombeiro-militar" conferidas aos bom· 
beiras-militares no desempenho de cargo, comissão, encargo. incum
bência ou missão, serviço ou atividadc de bombeiro-militar ou assim 
considerada, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como 
no Gabinete Militar do Governo do Distrito Federal e nu Secretaria 
de Segurança Pública, quando previsto em lei ou regulamento. 

Art. 8• A condição jurídica dos bombeiros-militares é dennidu 
pelos dispositivos du Constituição que lhes forem aplicáveis, por este 
Estatuto e pela legislação, que lhes outorgam direitos e prerrogativas 
e lhes impõem deveres e obrigações. 

Art. 9• O disposto neste Estatuto, no que couber, aplica-se 
aos bombeiros-militares da reserva remunerada e reformados. 

CAPITULO I 

Do Ingresso no Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal 

Art. 10. O ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, que é voluntário, i; facultado a todos os brasileiros, sem 
distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matri· 
culu ou nomeação e observadas as condições prescritas em lei e nos 
regulamentos du Corporação. 

Art. 11. Para o ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão 
intelectual, capacidade nsicu e idoneidade moral, í: necessário que o 
candidato não professe doutrinas nocivas às instituições sociuis e 
politicus vigentes no Pais, nem exerça ou tenha exercido atividades 
prejudiciais ou perigoS<IS à Segurança Nacional. 

CAPITULO 11 
Da Hierarquia c da Disciplina 

Art. 12. A hierarquia e a disciplina são a base institucional do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federul. A autoridade e a 
responsabilidade crescem com o gruu hierárquico. 

~ I' A hierarquia é a ordenação du autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federul. A ordenaçno se faz por postos ou graduações: dentro de um 
mesmo posto ou graduaçuo se fuz pela antigUidade no posto ou na 
graduação. O respeito à hierurquiu é consubstunciada no espírito de 
ncatamcnto à seqUência de uutoridade, 

§ 29 Disciplinu é n rigorosa observfmcia e o acatamento intcgrul 
dus leis, regulamentos, normas c disposições que rundumcntam o 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federul c coordenam seu funciona· 
menta rcgulur c hurmônico, trmluzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos c de cada um dos seus 

cm us , da vida, na 
ativn c na inutividadc. 

Art. 13. Círculos hierárquicos são :imbitos de convivência entre 
os bombeiros-militares da mesma categoria e têm a finalidade de 
desenvolver o espírito de camaradagem, cm ambiente de estima c 
confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. 

Art. 14. Os círculos hierárquicos c a escala hierárquica no Cor· 
po de Bombeiros do Distrito Federal são nxados nos parágrafos c 
quadro seguintes. · 

§ I• Posto ê o grau hier:irquico do Oncial Bombeiro-Militar, 
conferido por ato do Governador do Distrito Federal. 

~ 2' Graduação í: o grau hierárquico da praça, conferido pelo 
Comandante-Geral da Corporação. 

§ 3' Os Aspirantes·a-Oncial Bombeiros-Militares e os Alunos 
da Escola de Formoção de Onciais são denominados praças 
especiais. 

~ 4• A todos os postos e graduações de que trata este urtigo será 
acrescida a designação "BM" (Bombeiro-Militar). 

§ 5• Os graus hierárquicos inicial e nnal dos diversos Quadros 
de onciais e Praças são fixados, separadamente, para cada caso, em 
Lei de Fixação de Efetivo. 

§ 6' Sempre que o bombeiro-militar da reserva remunerada ou 
reformado nzer uso do posto ou graduação, deverá fazí:·IO com a 
abreviatura de sua situação. 

CIRCULOS E ESCALA HIERÁRQUICA NO CORPO DE 
BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL (Art. 14) 

Hierarquização 

Circulo de Oficiais 
Circulo de Onciais Superiores 

Circulo de onciais lnterme· 
diC1rios 
Círculo de Onciais Subalter· 
nos 

Circulo de Praças 
Circulo de Subtenentes c Sar· 
gentos 

Círculo de Cabos 

Praças Especiais 
FreqUentam o Círculo de or,. 
cial Subalterno 
Excepcionalmente ou cm 
Reuniões Sociais têm uces-
so nos Círculos dos Oficiais 

Ordenação 

Postos 
Coronel BM 
Tenente-Coronel BM 
Major BM 

Capitão BM 

Primeiro-Tenente BM 
Segundo-Tenente BM 

Graduações 
Subtenente BM 
Primeiro-Sargento BM 
Segundo-Sargento BM 
Terceiro-Sargento BM 
Cabo BM 
Soldado de Primeira 
Classe BM 
Soldado de Segunda 
Classe BM 

Aspirante·a-Onciul BM 

Aluno-Oncial BM 

Art. 15. A precedência entre bombeiros-militares cm' serviço 
~uivo do mesmo grau hierúrquico é usscguradn pela untigOidude no 
posto ou gruduaçno, salvo nos casos de preceaêncin runcional esta· 
belecida cm lei ou regulamento. 

* 11' A antigUidade cm cada posto ou gruduaçào é contada a 
partir da data du ussinatura do uto da respectiva promoção, nomea
ção, dcclnraçào ou inclusão, salvo quando estiver taxativumcntc 
lixada mltru data, 



~ ~~ No c<tso de sc:r . 
anterior, da é r.:stahc:lecida: 

a) r.:ntre hombciros-milit:m:s do mc"mn Quudro, pcln 
rosiç~o nas rcsrc:ctivas escalas numéricas a que se refere o 
mtigo 17: 

b) nos demais casos, rela antigUidade no roSio ou gra
duaç~o anterior: se, aind:t nssim, subsistir a igualdade de otnti· 
gUidadc, rccorrcr-sc-[t, SUCt!!'iSivamcnte, !hlS graus hierúrquico.'i 
anteriores, it daw de inclustto c il d~tt~t de nnscimcnto, para 
definir a precedência. c, neste UI! imo caso, o mnis velho scr(t 
considerado o mais antigo: 

c) entre os alunos ~c um mesmo ór~ào de formaçiio de 
bomhciros-militarcs. dt! acordo com o regulamento do 
aludido órgão, se.: niio co;tivc.:rcnl especificamente cnqtntdra
dos nas lc.:tras "t~" c "h", 

~ )Y Em igualdade de posto ou de gmduaçào, os bombeiros· 
militurcs cm serviço ativo têm precedência sohrt: os da inatividadc. 

* 4' Em igualdade de posto ou de gr:>duaçno, a rrecedi:ncia en· 
trc os bombeiros-militares cm serviço ;Hivo c os da reserva remunera· 
dn que sc encontrem na situação prevista no ttrtigo 6~;~ é delinida pelo 
tempo de eretivo sr.:rviço 110 po~to OLI graduação, 

~ 511 Nos casos de nomcaçt10 coletiva, a hierarquia sc::rú dclinidn 
cm conscqUênci~1 dos resultados do concurso a que foram submeti· 
dos os candidatos ao Corpo de Bombeiros do Dis:rito Federal. 

Art. 16. A preccdóncia entre as praçns e.<pcciai< e a.< demais pra· 
çus é ::1ssim regulada: 

I - os 1\srirantcs·a-Oficial BM sào hiernrquicamente 
sureriorcs tts demais praças: 

li -os alunos da Escola de Formaçt10 de Oficiais são 
hierarquicamente superiores aos subtencntcs BM. 

Art. 17. A Corporação mantcrilllm registro de todos os dados · 
referr.:ntr.:s ao seu pessoal, no serviço utivo c na inatividadc, dentro 
das rcspcctivus escalas numéricas, segundo us instruções baixadas 
relo Comandante-GeraL 

Art. 18. Os alunos da Escola de Formação de Oficiais, ao final 
do curso, são declarados 1\spirantcs·a·Oiicial BM pelo Comandante· 
Geral da Corponrçiio, na rorma especificada cm regulamento. 

t\rt. 19. O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoçtro 
do Aspir:rntc·:r·Oficial BM rara o Quadro de Ofici"ais BM, pela 
rromoçtro do Subtenente BM. quando se tratar do Quadro de 
Olicit1is BM Espr.:cinlistHs, dr.: Administração ou de Músicos c, 
mediante concurso entre diplomados pelas faculdades civis reconhe· 
cidas pelo Governo Federal, quando destinados nos Quadros que 
exijam cstr.: rr.:quisito. 

CAPITULO III 
Do Cargo c da Função de Bombeiro-Militar 

1\rl. 20. Cargo de bombeiro-militar i: aquele que só pode ser 
exercido por bomhl!iro- militar cm serviço ativo. 

~ \~;~ O r.:urgo dr.: bomh~:iro~militur n que se refere este artigo é o 
lJUC se encontra especiricai.lo nos Qut1dros de Org.anizaçào da Cor· 
poraçno, carncterizado ou, dclinido ~.:orno tu\ cm outms disposições 
legais. 

* 2~;~ A cada curgo de hombeiro·militar corresponde um conjun
to de tltribuit\Ões, d~:vc.·rc.•s I.' r~::1ponst~hilidadt:s que se constituc..:m t.:m 
obrigações do respectivo titular. 

* )\1 As obrigaçúr.:s inerentes an cargo de bombciro-militur de· 
vem ser comf)atívcis cnm o eorrcspondenh.:- gruu hicnírquico c dclini· 
das r.:mlcgisluçào ou rcgularncnlaç~o cspecílicas. 

Art. ::! \, Os !.:argns de hnmhdrns-militnres sf'to providos com 
pessoal que.: s:~t islizcr nos rr.:quisitos d~.: graus. hicr{lrquicos c de qualifi· 
caçtto c.:xigidos p:1ra o seu dcscmpcnhü, 

Punlgrnfo únil:n. O provinwntn dn c.·mgo de btlmhciro-militar 
se ful 1or :tto de.: nomciH;Ütl, de 1.h:~;ignaçito nu dctcrminaçitn expressa 

ti r dr.: su:t criação c até qur.: um Jom :'lei flHllli _ pos 1 1 c 
o momento cm que o hnmhciro.militar exonerado, dispcnsmln ou 
que tenh<~ recebido dctcrminaç~o expressa de utnoridudc compctr.:n· 
te:, o clci.xc c at~ que outro bombeiro-militar tom!.! pusse de acnrdo 
ClHll as normas de provimento previsws no parúgrafi._~ único, do ani· 
go 11. 

Par:í~rafo único. Considc:ram·St! tnmbém var,os os cargos de 
homhcirns-milit:tn:s cujos ocupantes: 

a) tenham r,dccidn: 
h) tr.:nham sido considcrndos ~.:xtntvindos: c 
c) lcnhnm.'lido considerado." dc . .;crtnrcs. 
Art. 2J. Fl1nçtin dr.: hnmhciro-militar f: o exercício das obriga· 

çõcs inerentes ao cmgo de hombcirtHnililar. 

Art. 2..\ A !-iCt.IUênci:1 de ~nhstituiçücs par:.t assumir cargo oures
ponder rnr fuJH;~n. bem como :1s normas, atribuições c responsahili~ 
d<tdcs n~l:ltiv<ts, s:1o cst<thl!ll!cid<ts na lcgi.llnçlio cspccilica, respcitad.:ts 
H prc.:ccdf:ncia c a qualificadio c.:xigida para o cargo ou para o exercí
cio da função. 

Art. 25. ~ homhciro-militar ocup<mtc de cargo provido em 
carátcr eretivo ou interino, de acordo com o pariJgrafo único do urti· 
f!O 2\, ruz jus its gr:ttÍ ficaçiics C Ollli'OS direi! OS correspondentes í.IO 

t:•trp:o, conforme pr~vi~to cm lei. 
Art. 26. As ohrigaçi\cs que, rela generalidade, poculiaridadc, 

duraçiio, vulto ou natureza. não são catnlogud:ls como posições 
tituladas cm "Quadro de Organização" ou dispositivo legal siio 
cumpriú:1s como Encargo, Incumbência, Comissão, Serviço OLI Ati· 
v idade, de.: bomhciro-militar ou de natureza de bombeiro-militar. 

Par{tgrafo único. Aplicn~st!, no que couber, ao Encargo, 
lncumhênda, Combsão, Scrvi~l) ou Ativid:.tde, de bombeiro-militar 
ou de nuturr.:za de hombciro-militar, o di!>posto neste Curítuln para 
Cargo de Bombeiro-Militar. 

TITULO 11 
Das Obrigações c dos Deveres do llombciro-M ilitar 

CAPITULO I 
Dus Obri~uçõcs do Bombciro·Militur 

SEc;'iOI 
Do Valor do Rombdro-Militnr 

Art. 27. Sfio manifestações essenciais do valor do bomhciro
rnílitar: 

I -o rutriotismo, tradu1.ido pela vontade inabalável de 
cumprir o dr.:vcr dr.: homhciro-milítar c soh:m:juramcnto de (i. 

dclidadr.: ii Pútria, até com o sacrificio da própria vida; 
11 -o civis mo c o culto das tr;rdicries históricns; 
III- u ré na mis«io elevada do Corpo de Bombeiros; 
IV - n cspirito de corro. orgulho do bombeiro-militar 

relu Corrnruçào: 
V- o amor ii profissão c o enlusiasmo com que é exr.:rci· 

da: c 
VI- o aprimoramento técnico-prolissional. 

SEÇÃO 11 
Dn f:tica do Bombdro·Mllitar 

Art. 2H. O scntimc..:nto do dcvcr, o pundonor c o decoro du clas
st.: imrõcm, a cuda um dos intc:g1·:mtcs do Corpo de Bombci1·os do 
Distrito Federal, conduta moral c profissional irreprccnsivcis, com 
u nhscrvitncia dos scguintt.:s prccr.:itos de ética: 

I ·- amar a vcrd;~dr.: c a responsabilidade como funda
mr.:ntn da dig.nillmlc peswal: 

li- cxcn.:cr, com autoridade. cfh.:iência c prohilhu.lc, :.1s 
funçôcs que lhe couhcn.:m cm dccorrêm:ia do curgo: 

III- n.:spc'itar u dip.nidmlc du pessoa humana: 
IV - f.,!Umprir c.: fo~zr.:r ~umprir a~ lcis, os rr.:~ularncntos, 

.; compc.:tcntr.:s: 



aprccwçào do '• 
VI- zolar pelo preparo próprio, moral, intelectual c físi

co c. tnmbém, pelo dos subordimtdos, tendo em vistu o 
cumprimento da missão comum: 

VI\- cmprcgur toda~ us suas energias cm benefício do 
~t:rviço: 

VIII - praticar a camamdagcm c desenvolver, per
mun~ntcmcntc, o espírito de cooperação; 

IX - ser discreto cm suas atitudes, maneiras c cm su01 
linguagem escrita c fuluda: 

X- acatar ns autoridades civis: 
~I- cumprir seus deveres de cidad~o: 

XII- proceder de maneira ilibada na vida pública e nu 
particular: 

XIII- observar as normas dn boa educação: 
XIV- garnntir ussistêÕciu moral e materiul ao seu lar e 

conduzir->c como chefe de família modelar: 
XV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na i nati

vidade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da 
disciplina, do respeito e do decoro do bombeiro-militar: 

XVI- abf,ter-sc de fazer uso do posto ou da graduação 
para obter facilidade> pessoais de qualquer natureza ou para 
cnc.:uminhar negócios particulares ou de terceiros: 

XVII -abster-se o bombeiro-militar cm inatividadc do 
uso das dcsignaçõos hierárquicas, quando: 

a) cm atividades politico-partiditrias; 
b) cm atividadcs Cllmcrciais: 
c) crn atividadcs industriais: 
d) pura discutir ou provocar discussões pela imprensa a 

respeito de assuntos políticos nu profissionuis, excctuando-se 
os de naturezn exclusivamente t~cnica, se devidamente autori
zndos: c 

e) no exercício de funções de natureza nõo de bombeiro
militar. mesmo oficiais. 

XVIII -zelar pelo bom nome do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal e de cada um de seus integrantes, obe
decendo e fa,endo obedecer aos preceitos da ética do bombei
ro-militar. 

Arl. 29. Ao bombeiro-militar da· ativa, ressalvado o disposto 
nos~~ 2~' c 39, é vedado comerciar ou tomar parte na administração 
ou gcr~ncin de sociedade ou dela ser sócio ou participar, cx.ceto como 
udonista ou quotista cm sociedade anõnima ou por quotas de res
ponsabilidade timitada. 

~ 11• Os integrantes du reserva remunerada, quando convocados, 
ficam proibidos de tratar, nas organizações de bombeiros-militares e 
nr1s reparticões públicas civis, de interesse de organizações ou em
presas privadas de qualquer natureza. 

* 211 Os bombeiros-militares da ativa podem exerCer, diretamen
tc, a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no pre
sente artigo. 

§ J'' No intuito de desenvolver u pnítica profissional dos oficiais 
titulados do Quadro de Saúde, é-lhes permitido o excrc!cio de ativi
dadc técnico-profissional, no meio civil, desde que tal prática não 
prejudique o serviço. 

Art. JO. O Conmnduntc-Geral da Corporação poderá determi
nar aos hombdros-milltarcs da ativa que, no interesse da salvaguar
da da dignidade do!\ mesmos, informem sobre a origem c nuture~a 
dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tu! 
medida. 

CAPITULO li 
Dos Deveres do Bombeiro-Militar 

r\rl. J I. Silo deveres do bombeiro-militar: 

1 - a dedicação integrul ao serviço de bombeiro-militar 
\.'a fiddidmle ~~ Corpornci\o a que pertence mesmo com o sa
crifido da própria vida; 

li -o culto uns símbolos nncionais: 

f-,, 

V- o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; c 
VI -a obrigação de tratar o subordinado dignamente c 

com urbanidade. 

SEÇÃO I 
Do Compromisso do Bombeiro-Mil !lar 

Art. 32. Todo cidadão, após ingressar no Corpo de Bombeiros 
do Distrito federal mediante inclusão, matricula ou nomeação, prcs
tarú compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação 
comcicntc das obrigações c dos deveres de bombeiro-militar e mani
festará a sua firme posição de bem cumpri-los. 

Art. 33. O compromisso do incluído, do matriculado c do 
nomeado, a que se refere o urtigo anterior, terá caráter solene e será 
prestado nu presença da tropa, e tão logo o bombeiro-militar tenha 
adquirido um grau do instrução compatível com o perfeito entcn· 
dimento de seus deveres como integrante do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, conforme os seguintes dileres: "Ao ingressar no 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prometo regular a minha 
condtlla pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens 
das amoridadcs a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente 

aoS serviços profissionais e à scgur:.mça da comunidade, mesmo com 
o risco da própria vida". 

li I• O compromisso do Aspirante-a-Oficial BM r: prestado 
quando da solenidade de Declaração, consoante o cerimonial pres
crito cm regulamento. 

§ 2• O compromisso como oficial, quando houver, tcrã os se
guintes dizeres: "Perante u Bandeira do Brasil e pela minha honra, 
prometo cumprir os deveres de oficial do Corpo de Bombeiroo do 
Distritn Federal e dedicar-me int~iramente ao seu serviço." 

SEÇÃO li 
Do Comando e da Subordinação 

Art. 34. Comando r: a soma de autoridade, deveres e responsabi
lidades de que o bombeiro-militar r: investido legalmente quando 
conduz homens ou dirige uma organização de bombeiros-militares. 
O Comando é vinculado ao grau hierárquico c constitui uma prcr
rogativu impessoal, em cujo cxcrcicio o bombeiro-militar se define e 
se caracteriza como chefe. 

Parúgrufo único. Aplica-se às Cbcuas dos diferentes órgãos da 
Corporação, no que couber, o estabelecido para Comando. 

Arl. 35. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade 
pessoal do bombeiro-militar e decorre, exclusivamente, da estrutura 
hierarquizada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. · 

Arl. 36. O oficial BM é preparado, ao longo da carreira, para o 
e.xcrcicio do Comando de organizações de bombeiros-militares e 
para a Choila dos diferentes úrgilos da Corporação. 

Arl. 37. Os subtenentcs e os sargentos BM auxiliam ou com
plementam as atividades dos oficiais BM, quer no adestramento e no 
emprego dos meios, quer nu instrução e na administração. 

Parágrafo único. No exerc[cio das atividades mencionadas 
neste artigo c no comando de elementos subordinados, os subtenen
tcs e sur ;;•:ntos BM deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo c 
pela capacidade proilssional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a 
observância, minuciosa e ininterrupta, das ordens, das regras de ser· 
viço c das normas operativas pelas praças que lhes estiverem dircta
mcntc subordinadas e u manutenção da coesão e do moral das 
mesmas pruçus cm todas ns circu~stüncias. . 

Art. 3~. Os cabos e soldados de I • Classe BM são, essencial
mente, os elementos de execução, 

Art. 39. Os soldados de 2• Classe BM constituem os elementos 
incluídos no Corpo de Bombeiros do Distrito federal, pura recebe
rem n formaçi\o inicial do bombciro-militur. 

Art. 40. Às pruçu:; especiais cube a rigorosu observância dus 
prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se· 
lhes inteira dedicuçi\o ao estudo c uo aprendizado ti:cnico· 
profissional. 



pelas cectsoes que tomar, pelas ordens que cmnr c pe os atos que 
praticar. 

CAI'ITU LO III 
Da Vlolaçio das Obrigações e dos Deveres do 

Bombeiro-Militar 

Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres do bombeiro· 
militar constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme 
dispuserem a legislação ou regulamentação especificas. 

§ I• A violação dos preceitos da ética do bombeiro-militar é ~iio 
mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico do bombCJtO· 
militar que a cometer. 

s 2• No concurso de crime militar c de transgressão disciplinar, 
será aplicada somente a pena relativa ao crime, 

Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis c 
regulamentos ou a falta de e~ação no cumprimento dos mesmos 
acarreta paru o bombeiro-militar responsabilidade funcional, 
pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação especifica. 

Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, 
pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibili
dade do bombeiro-militar com o cargo ou pela incapacidade do exer· 
cicio das funções de bombeiro-militar a ele inerentes. 

Art. 44. O bombeiro-militar que, por sua atuaçiio, se tomar 
incompatível com o cargo, ou demonstrar incapacidade no exercício 
das funções de bombeiro-militar a ele inerentes, será afastado do 
cargo. 

§ 1• São competentes pura determinar o imediato afastamento 
do cargo ou impedimento do exercício da função: 

a) O Governador do Distrito Federal; 

b) O Secretário de Segurança Pública do Distrito Fe· 
deral; e 

e) O Comandante-Geral da Corporação. 

9 2• O bombeiro-militar afastado do cargo, nas condições 
mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer 

função de bombeiro-militar até solução do processo ou das 
providêncit1s legais que couberem no caso, 

Art. 45. Silo proibidas quaisquer manifestações coletivus, tan
to sobre a tos de superiores, quanto as de carâter reivindicatório. 

SEÇÃO I 
Dos Crimes Militares 

Art. 46. Aplicam-se, no que couber, aos bombeiros-militares 
c meios orgânicos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, as 
disposições c'Stabelecidas no Código Penal Militar. 

SEÇÃO 11 
Uns Transgressões Disciplinares 

Art. 47. O r•,"'"mcnto disciplinar do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal especificará e classificará as transgressões 
disciplinares c estabelecerá as normas relativas à amplitude e à aplica
çuo dus penas disciplinurcs, à classificação do comportamento e à 
interposição de recurso contra as penas disciplinares. 

s I• As penas disciplinures de detenção ou prisão não podem 

u ltrnpussnr de trinta dias, 
§ 2• À praça especial aplicum-se, também, as disposições 

disciplinares previstas no regulamonto do estabelecimento de ensino 
onde estiver matriculado. 

SEÇÃO III 
Dos Conselhos de Justlncaçilo e de Dlsclpilnu 

Art. 4R. O. oficial prcsumivclmente incapaz de permanecer 
como bombeiro-militur duutiva scrú, na formu dulcgisluçuo cspccffi· 

I . • • 

ser do 
ou a critério do Comundunte-Geral do Corpo de Bombeiros do Dis
trito Federnl, conforme estabelecido em lei específica. 

§ 2• Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal jul
gar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma 
estabelecida em lei especial. 

§ 3• O Conselho de Justificaçuo também poderá ser aplicado 
.aos oficiais reformados e na reserva remunerada. 

Art. 49. O Aspirante-a-Oficial BM, bem como as praças com 
estubilidude assegurada, presumivelmente incapazes de permane· 
cerem como bombeiros-militares da ativu, serão submetidos n Consc· 
lho de Disciplina, na forma da legislação específica. 

§ I• O Aspirante-a-Oficial BM e as praças com estabilidade 
assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina, serão 
afastados das atividades que estiverem exercendo. 

§ 2• Compete ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal julgar, em última instância, os processos oriun
dos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito da Corpo· 
ração. 

§ 3• O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às 
praças reformadas e na reserva remunerada. 

TITULO III 
Dos Direitos e das Prerrogativas dos 

Bombeiros-Militares 

CAPITULO I 
Dos Direitos 

Art. 50. Siio direitos dos bombeiros-militares: 

I -garantia da patente cm toda a sua plenitude, com as 
vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando 
oficial: 

11 - a percepção de remuneração correspondente ao 
gmu hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando, uo 
ser transferido pura a inatividude, contar mais de 35 (trinta e 
cinco) unos de serviço, se oficial, e mais de 30 (trinta) anos de 
serviço, se praça: e 

III - nus condições ou nus limitações impostas na 
legislação e regulamentação cspecíficus: 

a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais 
unos de tenipo de efetivo serviço; 

b) o uso das designações hierárquicas; 
c) a ocupação de cargo correspondente áo posto ou à 

graduaçuo; 
d) a percepção de remuneração; 
e) outros direitos previstos na lei específica que trata da 

remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal; 

f) a constituição de pensüo de bombeiro-militar; 
g) a promoção; 
h) a transferênciu para u reserva remunerada, a pedido, 

ou a reforma: 
i) as férius, os afastamentos temporários do serviço e as 

licenças; 
j) u demissão c o licenciamento voluntários; 
I) o porte de urma, qunndo oficial cm serviço ativo ou 

cm inutividude, salvo uqudcs cm inutividadc por alienação 
mcnl<ll ou condenaçuo por crime contra u segurançu do 
Es1<1do ou por atividudes que desaconselhem aquele porte; c 

m) o pane de urmn, pelas praças, com us restrições 
impostas em regulamento. 

Parilgrafo único. A percepção de remuncrução ou melhoria du 
mcsmu, de que tratu o item 11, obcdccerl1 ao seguinte: 

u) o oficiul que contar muis de 35 (trinta e cinco) anos 
de serviço, upós o ingresso nu inutividudc, ter6 seus proven
tos culculudos sobre o soldo correspondente uo posto i mediu-
to. Se do r • 1 da ' · de seu 



por cento); 

b) os subtenenles, quando transferidos para ·a inativi
dndc, lerão os proventos calculados sobre o soldo 
correspondente ao posto de segundo-tenente, desde que 
contem mais de 30 (trinta) anos de serviço; c 

c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos 
de serviço, ao serem transferidas para a inntividadc, terão os 
proventos calculados sobre o soldo correspondente à gradua
çào imediatamente superior. 

Arl. 51. O bombeiro-militar que se julgar prejudicado ou 
ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior 
hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, 
queixa 0u representação, segundo legislação específica. 

~ I• O direito de recorrer na esfera admi nislrativa prescreverá: 

a) cm 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebi
mento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de 
composição de Quadro de Acesso; e 

b) cm 120 (cento c vinte) dias, nos demais casos. 

~ 1° O pedido de reconsideração, a queixa c a representação 
não podem ser feitos coletivamente. 

§ 3• O bombeiro-militar da ativa que, nos casos cabíveis, se di
rigir ao Poder Judiciário deverá participar antecipadamente, esta ini
ciativa, à autoridade à qual estiver subordinado. 

Art. 52. Os bombeiros-militares são alistáveis, como eleitores, 
desde que oficiais, aspirantes~a-oficial, subtencntes, sargentos ou 
alunos de curso de nível superior para formação de oficiais. 

Parágrafo único. Os bombeiros-militares alistáveis são ele· 
gíveis, utendidas as seguintes condições: 

a) o bombeiro-militar que tiver menos de 5 (cinco) anos 
de cfctivo serviço será, ao se candidatar a cargo e\etivo, ex
cluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento 
exofficio; e 

b) o bombeiro-militar em atividadc com 5 (cinco) ou 
mais anos de cfctivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo 
será afastado, temporariamente, do serviço ativo c agregado, 
considerado em licença para tratar de interesse particular. Se 
elei\o, será no ato da diplomação, transferido para a reserva 
rem"unerada percebendo a remuneraçào a que fizer jus em 
função do seu tempo de serviço. 

SEÇÃO I 
Da Remuneração 

· Art. 53. A remuneração dos bombeiros-militares compreende 
vencimentos ou proventos, indcniz:u;ões e outros dir~itos e é devida 
em bases estabelecidas em lei específica. 

§ I• Os bombeiros-militares nu ativa percebem remuneruçi\o 
constituída pelas seguintes parcelas: 

o) mensalmente: 
I- vencimento, compreendendo soldo e gratificuções; e 
li - eventualmente, outras indcnizações. 

§ 2• Os bombeiros-militares em inntividade percebem remu
ncruçào constituída pelas seguintes parcelus: 

11) mcnsnlmcnte: 
I -proventos, compreendendo soldo ou quotas de 

soldo, grutiflcuções e indenizuçào incorporáveis; c 
11- adicional de inntividude; c 
b) eventuulmcnle: uuxllio-invulidc-z. 

* 3• Os bomheiros-militurcs receberão o sulúrio-famíliu de con-
l'ormidudc com a lei que o rege. · 

Arl. 54. O auxílio-invulidcz, atendidas as condições estipula· 
dus na lei csrccíticn que trutu da rcmuncrução dos bombciros~mili-

a ser reformado por incapacidade definitiva e cons!Cerac.o inválido 
isto é, impossibilitado total c permunentemcnt~ para qualquer tra: 
bulho, não podendo prover os meios de subsistência. 

Arl. 55. O soldo é irredutível c não está sujeito a penhora, se-. 
qUcstro ou nrresto, exceto nos casos previstos cm lei. 

Arl. 56. O valor do soldo é igual pura o bombeiro-militar da 
utiva, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau 
hierárquico, ressalvado o disposto no item 11 do artigo 50 deste Es
tatuto. 

Arl. 57. I'; proibido acumular remuneração de inatividade. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 

bombeiros-militares da reserva remunerada e aos reformados quanto 
uo exercício de mandato elctivo, quanto ao de função de magistério 
ou cargo cm comissão ou quanto ao contrato para prestação de ser· 
viços tc!cnicos ou especializados. 

Art. 58. Os proventos da inutividadc serão revistos sempre 
que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modi· 
ficarem os vencimentos dos bombeiros-militares cm serviço ativo. 

Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os pro
ventos da inatividude não poderão exceder a remuneração percebida 

. pelo. bombeiro-militar da ativu no posto ou graduação correspon
dente aos seus proventos. 

SEÇÃO 11 
DaPromoçiio 

Arl. 59. O acesso hierárquico no Corpo de Bombeiros do Dis
trito Federal é seletivo, gradual e sucessivo c será feito mediante pro
moções, de conformidade com o disposto na legislação e regulamen· 
taçào de promoções de oficiais c de praças, de modo a obter-se um 
nuxo regular e equilibrado de carreira pura os bombeiros-militares a 
que esses dispositivos se referem. 

§ I• O plunejumcnto da carreira dos oficiais e das praças, obc· 
decidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere 
este urtigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. 

* 2• A promoção é um ato administrativo c tem como finali
dade básica a seleção dos bombeiros-militares para o exercício de 
funções pertinentes uo grau hierúrquico superior. 

Arl. 60. As promoções serão efetuudus pelos critérios de anti
gUidade e merecimento ou, ainda, por bravura e post mortem. 

§ I• Em casos extraordinários, poderá haver promoção cm 
re.'Surcimento de preterição. 

§ 2• A promoção de bombeiro-militar feita em ressarcimento 
de preterição serú efctuada segundo os princípios de antigUidade ou 
merecimento, recebendo ele o número que lhe competir nu escala hie
rárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo 
princípio em que ora é feita sua promoção. 

Arl. 61. Não haverá promoção de bombeiro-militar por 
ocasii'io de sua transferência para a reserva remunerada ou por 
ocasião de sua reforma. 

SECÃO III 
Das Férias e de outros Afastamentos 

Temporários da Serviço 

Art. 62. As férias são afastamentos totais do serviço, anual c 
obrigatoriamente, concedidas aos bombeiros-militares para des
Cltnso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo 
o ano seguinte. 

* I' Compele ao Comundunte-Gerul do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal a regulumcntaçi\o du concessão dus férias anuais. 

.~ 2• A concessão de férius não é prejudicadu pelo gozo unterior 
de hccnçus pura trutumcnto de suúdc, por puniçi\o anterior dc
corrcn~c de transgressão disciplinnr, pelo cst~1do de gucrru ou pura 
que SCJ:Im cumpridos a tos dc serviço, bem como nUa anuiu o direito 
i1quclns liccnçus, 



nmnutençi\o 1 de do ou de 
transferência para tt inatividadc, os bombeiros-militares tcrüo in
terrompido ou dcixou~o de goz:J nu épocu prevista, o período de 
férias u que tivc:rcm direito, regl:"~l;Hndo-se, c:ntiío, o fato, cm seus 
assentamentos. 

* ~' Na impo~sihilidadc absoluta do gozo de fí:rias no ano se· 
guintc ou no caso de sua intt:rrupçiio pc:los motivos previstos, o 
período de férias n<io gozado ~crú computado dia a diil, pelo dobro, 
no momento da passagem do bomhei10·militar pura a inatividnde c 
somente rara C\se fim. 

Art. 63. Os bombeiros-militom:s têm direito, ainda, aos se
guintes períodos de afastamento total de serviço, obedecidas as dis
posições lcguis e regulnmentares, por motivo de 

1- n(,pcias: H (oito) dias; c 
li-luto: até 8 (oito) dias. 
P:.ll'{tgral'o único. O ufastamcnto do serviço por motivo de 

nltpcias ou luto scrú concedido, no primeiro caso, se solicitado, por 
untccipar,tto ft data Uo evento, c, no segundo caso, tão logo a auto
riuadc it qual estiver subordinado o bombeiro-militar tenha conheci

do do óbito. 
Art. 64. As férias c os outros afastamentos mencionados nesta 

Scçào silo concedidos com a remuneração prevista na legisiação 
especifica e computados como tempo de cfctivo serviço para todos os 
(!feitos legais. 

SEÇÃO IV 
Das Licenças 

Art. 65. Licença é a autorização para afastamento total do ser
viço. e111 cmátcr h:mporiu·iv, concedida ao bombeiro-militar, obede
cidas a!-1 tlisposiçõcs legais\! regulamentares. 

~ I u A llccnçu pode ser: 
a) especial; 
b) para tratar de interesse particular; 
c) para tratamento de sa(lde de pessoa da familia; e 
d) para tratnmcnto de saúde própria. 
§ 2• A remuneração do bombeiro-militar, quando em qualquer 

dus situw;àcs de licença constantes do parágrafo anterior, será regu
luua cm legislação cspccílica. 

Art. 66. A licença ospecial é a autorização para afastamento to
tu i do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço 
prestado, concedida ao bombeiro-militar que a requerer, sem que 
implique cm qualquer restrição para a sua carreira. 

* lI' A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser 
gowda de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) 
meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado 
c<mvcnicnte pdo Comandante-Geral da Corporação. 

* 2• O período de licença especial não interrompe a contagem 
de tempo de: detivo sc,·viç:.•. 

* 3• Os períodoe ele licença especial niio gozados pelo bombei
ro-militar são comput:.HlllS cm dobro para fins exclusivos de con
t~gt::rn de tempo para a passagem para a inutivillade e, nesta situação, 
para todos os efeitos lc:gais. 

* 4<' A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de 
qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpri· 
d1lS :uos de serviço, btm como n5o ~mula o direito àquelas licençus. 

* 5' Uma vez concedida a licença especial, o bombeiro-militar 
scrú exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que 
exerce c licarú i1 disposição do órgão de pessoal da Corporuçllo, 

* 6<' A concessiio da licença especial í: regulada pelo Coman
dante-Geral do Corpo ue Bombeiros do Distrito Federal, de acordo 
cum o illlr.:rc:~~e Uo serviço. 

Art. 67. A liccnçu paru trutar de interesse particulur é u 
uutorit.açftu para afastamento total do serviço, concedida uo bombci4 

ro-militar, com mais de 10 (dt:z) unos de efetivo serviço, que u 
requerer com aquela li nulidade. 

11• t\ licença scrú sempre concedida com prcju(zo du 

pelo 
to Federal, de acordo com o interesse do serviço. 

i\rt. 6H. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou 
nus condições cstabc:lecidas m:stc artigo. 

* I• A interrupção da licença especial e da licença para tratar 
de interesse particular podcrtt ocorrer: 

a) cm cnso de mobilizaçüo c estado de guerra; 
b) em caso de dccrcta<;ào de costado de sítio; 
c) para cumprimento de sentença que importe cm restri

ção da lihcrdudc individual; 
d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme 

rc~ulado pelo Governador do Distrito Federal; 
e) cm caso de pronúncia em processo criminal ou indi

ch1çt10 cm inqt.1érito militar, a juízo da autoridade que efeti-
var a pronímcia ou a indiciaç5.o. · 

~ 2\' A interrupção de licença para tratamento de saúde de 
pcssou du família, para cumprimento de pena disciplinar que impor
te cm restrição da liberdade individual, será regulada em legislação 
especial. 

SEÇÃOV 
Da Pensão de Bombeiro-Militar 

Art. 69. A pcn•ão de bombeiro-militar destina-se a amparar os 
hcneficiúrios do bombeiro-militar falecido ou extraviado e scrlt paga 
conforme o disposto cm lei específica. 

§ I'' Parn lin~ de nplicaç:\o da lei que dispuser sobre a pensão 
dt: bombdro-militi.ir será considerado como posto ou graduação do 
bombeiro-militar o corrc<pondonte ao soldo sobre o qual forem 
calcul~1das as SU<iS con.tribu~ções. 

~ 2v Todos os bombeiros-militare~ são contribuintes 
ohrigatôrios da pl!nstlo dr.: bombeiro-militar correspondente ao seu 
posto ou graduw.;iio, com as cxccções previstas na lei especílica. 

~ 3' Todo bom beiro-militar i: obriga~o a fazer sua declnraçã? 
Ue br.:r.cliciário que, salvo prova em contráno, prevalecerá par3 habl
litaçilo dos mesmos~~ pensão de bombeiro-militar. 

Art. 70. A pensão de bombeiro-militar defere-se nas 
prioridades c condições estabelecidos a seguir e de acordo com as de
nlais disposições contidas na ld cspecflica: 

a) à viítvu; 
b) aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores 

do sexo masculino, que nào sejam interditos ou inválidos; 
c) aos netos, órfãos de pai c mãe, nas condições esti-

puladas para os filhos; · 
d) à mãe ainda que adotíva, viúva, desquitada ou sol· 

tcira. como também !t casada sem meios de: subsistência, que 
viva nu depcndt:ncia cconômica do bombeiro-militar, desde 
que comprovadamcntc separada do marido, e ao pai ainda 
que adotivo, desde que inválido, interdito ou maior de 60 
(sessenta) anos; 

e) às irmãs, gcrmanas ou consangUíneus, soltc:i!u~, viú
vas ou dcsq uitadas, bem coma uos irmãos, germanos ou 
consung(línt:os, mt:norcs de 21 (vinte c um) nnos, mantidos 
pdo contribuinte, uu maiores interditos ou inválidos: e . 

0 ao 'beneficiário instituído que, se do sexo masculino, 
só poderá ser menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 
(sessenta) unos, interdito ou inv{tlido c, se do sexo feminino, 
solteira. 

Art. 71. O bomheiro-militar viúvo, desquitado ou solteiro, po
dcrtí destinar a pensüo de bombeiro-militar, se nUo tiver filhos 
capazes de receber o beneficio, à pessoa que viva sob sua depen
dência económica no mlnimo hit 5 (cinco) anos e desde que haju 
subsistido impcdiml.!nto h:gnl puru o casurncnto. 

~ lo Se o bombeiro-militar tiver !ilhas, somente podcrú dcsti
nm it rel'c:ridu bcncliciúrla mctudc da pensão de bombeiro-militar. 

* 2' O bombeiro-militar que for desquitado ~omcntc podcri1 
valt.:r-sc do disposto neste urtigo, se não estiver compelido judiciul
mentc n alimentar li cx-csposn. 



Das PrcrroJ;:ntivas 

Art. 72. As prerrogativas dos bombeiros-militares são cons
tituídas pelas honras, dignidades c distinções devidas aos gmus 
hicrilrquicm c Cjlrgo.'l, 

Pari1grafo l1nico. SUo prerrogativas dos hombdros-militares: 

a) uso <.h: títulus. uniformes, distintivos, insígnias c cm· 
hlemas da Corporação correspondentes ao po>to ou gra· 
duuçrio. 

h) honms, tratamento c sinais de respeito que lhes sejam 
usscgurudos cm leis c regulamentos; 

c) cumprimento de penas de prisão ou detenção somen· 
te cm orguniz~1çrio de bombciros-militnrcs dt~ Corporação, 
cujo Comandante tenha precedência hicr:'lrquica sobre o prc· 
soou dt!!ido~ · 

d) julgamento cm foro especial, nos crime.~t militures. 

Art. 73. Somente em caso de nagrante delito, o bombdro
militar poder{! ser preso por autoridade policial, ficando esta obriga· 
da a encaminhú-lo imediatamente ii Organi-.ação de Bombeiros-Mili· 
t:Jrcs mais próxima, só podendo retê-lo, na delegacia ou posto 
polida!. duw.ntc o tempo necessário à lavraturu do flagrante. 

* 11' Ca~e ao Comandante-Geral da Corporação a iniciativa de 
responsabilizar a muoridadc policiul que nào cumprir o disposto nes
te artigo c que maltratar c consentir que seju maltratado qualquer 
preso homheiro-militm ou nrlo lhe th:r o trutamcnto devido ao seu 
rosto OLI graduaçiio, 

* :!,? Se, durante o processo c julgamento no foro civil, houvc.:r 
peri~o de vida pam qualquer bombciro-milittlr, o Comandante· 
Geral da Corporaçfao providenci:ará, junto ao Secretário de Se· 
gurunça Pública do Distrito Federal, os entendimentos com a auto· 
rida de judiciúria, visando à guarda dos pretôrios ou tribunais pela 
forço1 policial militar. 

Art. 74. Os bombeiros-militares da ativa, no exercício de fun· 
çôcs de bombcirns-militarcs, são dispcnsudos do serviço de Júri nu 
Justiçu Civil c do serviço na Justiça Elcitoml. 

SESSÃO ÚNICA 

Do uso dos Uniformes do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Feder•! 

Art. 75. Os uniformes do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Fedcrul, com seus distintivos, ím:rgníus e emblemas, são privatiVllS 
dos hombciros-militurcs c r..:pn:sentum o símbolo du autoridade de 
llUc cst:io investidos com as prerrogativas que lhes são inerentes. 

P~1rúgral'o Cn1ico. Constituen·1 crimes pr~;:vistos m1 lcgislaçilo cs· 
pccí.lica o dc.:srcspcitu aos uniformc:s, distintivos, insígnias e cmble· 
n1as dc Oomhciros·militurc: •. bem como seu uso por quem u dcs não 
tiver direito. 

Art. 7ti, O uso dos uniforme~ com seus distintivo~. insígnias c 
cmhlcm~1s, hcm como os modelos. dcsC'rici\o, composiçt1o. peças accs
sórius c outras disj"'osiçõcs, s~o estahelccidas na regulamcntuçUo cs
pecilica da Corj"'M~!Çàl), 

* 1'·1 É pmihidn ao homheiro·militar o uso dos uniformes: 

u) cm m:tnifestaçõcs de.: carútc.:r político-partidúrh): 
b) no estrung.ciro, quando cm atividudcs n~to rcluciona

das ~:om u missào do bombeil'll·militotr. salvo quando c.:xprcs
samcnh: determinado ou uutoril:.lf.lo; c 

c) na inatividadc, sulvo pura comparecer :.1 solcnidm.lcs 
dc hnmhdros·militurt:s c lJUando uutorilado, a ccrimàni~t~ 
dvh.:~ts ~.:mm:morativas de dutas nacillO:IÍS ou a atllS sociais 
,.;ok•IH..'., t.k ~.·w·incr p:trticuli!r. 

* 2•.' Os ht.1!llhdrns·militurcs da reserv:t remunerada, conVlll.:il· 

dos par<~ u s~.:rviço :ltivo, na forma cstuhcl~.:cida nn artigo 69, usarLw, 
tlhl'ig:l\tHiotllll'lltc, os tnC.:Silll1S uniflll'mcs do~ bomhciros .. militarcs da 

ser considcraca como o 11~ 
finitivamcntc proihidos de usar uniformes por' decisão do Comun
duntc-Gcral da Corporação. 

Art. 77. O bombeiro·tnilitar fardado tem as obrigações corres·. 
pondentes ao uníforme que usa c aos dístintivos, emblemas ou às 
insígnias que ostenta. 

Art. ?H. fl vedado a qualquer elemento civil ou organização ci
vil usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que 
possam ser confundidos com os adotados no Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

Parágrafo único. São responsáveis pela infraçiao das disposi
ções desto artigo os comandantes, diretores ou chefes de repartições, 
orguniznçtlcs de qualquer natureza, firma ou empregadorc!\, emprc· 
sas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido 
~ejum usado~ uniformes ou ostentado distintivos, insígnia ou emble
mas que possam ser confundidos com os adotados no Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 

TITULO IV 
Das Disposi~ões Diversos 

CAPITULO I 
Das Situações Especiais 

SEÇÃO I 

Da Agregaçiio 

Art. 79. A agregação é a situação na qual o bombeiro-militar 
da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, 
nclu permanecendo sem número. 

~ I' O bombeiro-militar deve ser asregado, quando: 

a) for nomeado pura cargo de bombeiro-militar ou 
considerado de natureza de bombeiro-militar, estabelecido 
em lei ou decreto, não previsto nos Quadros de Organização 
da Corporação: 

b) aguardar transferência ex officio pura a reserva rc· 
muneruda. por ter sido enquadrado em qunisquer dos requisi
tos que a motivam: e 

c) for afastado, temporariamente, do serviço ativo, por 
motivo de: 

I- ter sido julgado incapaz temporariamente, após um 
ano contínuo de trntumento: 

11 -ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto 
tramita o processo de reforma: 

III- haver ultrapassado um anu continuo cm licença 
paru tratamento de saúde própria: 

IV-- haver ultrapassado 6 (seis) meses continuas em 
licença puru tratar de interesse particular: 

V- haver ultrapassudo 6 {seis) meses contínuos cm 
licençu para tnllamcnto de suúdc de pessoa da família: 

VI -ter sido con!>idcrudo oficialmente cxtruvhtdo: 
VIl- haver sido esgutndo o prazo que caractCrizu o cri

me de deserçfao previsto no Código Penal Militar, se oficial 
ou praçu com cstnhilidade asscgurada: 

VIII- como desertor, ter-se apresentado vo\unttl· 
ria mente, ou ter sido c~tpturudo. c rcincluido n fim de se ver 
proccssur: 

IX- se ver processar. após ncar t:xdusivamentc à 
disp\lsiçã\1 da Justiça Civil: 

X - haver ultrapassado 6 (seis) meses continuas sujeito 
a processo no foro militar; 

XI -ter sido condenado:\ pena restritiva da liberdade 
sup~.:rior <I 6 (seis) meses, c.:m M:ntcnça passm\a em julgado, 
c.:nqmullo Llurur a execução ou até ser dec\arudo indigno de 
pertencer uo Corpo de Bombeiros do Distrito Fedentl ou 
com ele incompatível; 

XII -ter pussado u disposiçilo de Ministério Civil, de 
'· "· tio I F' •rHI. de 1 de Ter-



reza civil: 
XIII - ter sido nomeado pura qualquer cargo público 

civil temporário não elctivo, inclusive da Administração 
indircta; 

XIV - ter-se candidatado a cargo elctivo, desde que 
conte 5 (cinco) ou mais unos de cfctivo serviço; e 

XV - ter sido condenado à pena de suspensão do exer· 
cício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Códi· 
go Penal Militar. 

§ 2• O bombeiro-militar agregado de conformidade com as le· 
tras "a" c "b" do parágrafo I•, continua a ser considerado, para to
dos os efeitos, como em serviço ativo. 

§ 3• A agregação de bombeiro-militar, a que se referem a letra 
"a" e os itens XII c XIII, da letra "c", do parágrafo 1•, é contada a 
purtir da data da posse no novo cargo, até o regresso à Corporação 
ou transferência ex officlo para a reserva remunerada. 

§4• A ugrcgaçiio de bombeiro-militar, a que se referem os itens 
I, III, IV, V c X, da letra "c", do parágrafo I•, é contada a partir do 
primeiro dia após os respectivos prazos c enquanto durar o respecti
vo evento. 

§ 5• A agregação de bombeiro-militar, a que se referem a letra 
"b" e os itens 11, VI, VIl, VIII, IX, XI e XV, da letra "c", do parA
grafo l•,é contada a partir da data indicada no ato que torna público 
o respectivo evento. 

§ 6• A agregação de bombeiro-militar, a que se refere o item 
XIV, da letra "c", do parágrafo I•, é contada a partir da data do 
registro como candidato, atê sua diplomação ou seu regresso à 
Corporação, se não houver sido eleito. 

§ 7• O bombeiro-militar agregado fica sujeito às obrigações 
disciplinares concernentes às suas relações com outros bombeiros
militares c autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe di: 
precedência funcional sobre outros bombeiros-militares mais gra
duados ou mais antigos. 

Art. 80. O bombeiro-militar agregado ficará adido, para efeito 
de alterações e remunemção, à Corporação, continuando a figurar 
no rc:~pcctivo registro, sem número, no lugar que até i::ntão ocupava, 
com a abreviatura" Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação. 

Art. 81. A agregação se faz por ato do Governador do Distrito 
Federal ou de autoridade à qual tenham sido delegados poderes para 
isso. 

SEÇÃO 11 
Da Re•ersão 

Art. 82. Reversão é o ato pelo qual o bombeiro-militar agrega
. do retorna ao respectivo Quadro tão logo cessa o motivo que deter
minou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir 

·nu respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. 
Parágrafo ímico. Em qualquer tempo, poderá ser determinada 

a reversão do bbmbciro-militar agregado, cxceto nos casos previstos 
nos itens I, 11, III, VI, VIl, VIII, XI, XIV, XV, da letra "c" do pará· 
grafo I• do artigo 79. 

Art. 83. A reversão será efetuuda mediante ato do Governador 
do Distrito Federal ou de autoridade à qual tenham sido delegados 
poderes pura isso. 

SECÃO 111 
Do Excedente 

Art. 84. Excedente .é a situuçiio transitória a que, automati
camente, passa o bombeiro~militar que: 

1 - tendo cessado o motivo que determinou sua ugrc
gacüo, reverte ao respectivo Quadro, estando este com o seu 
cfctivo completo; 

II -é promovido por bravura, sem haver vaga: 
III -é promovido indevidamente; 
IV sendo o mais moderno du respectiva escala 

""""o ~ de seu em 

preterição; 
V - tendo cessado o motivo que determinou suu refor

ma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo Qua
dro, estando este com o seu cfctivo completo; c 

VI - aguarda a colocação a que fuz jus na escala 
hierárquica, após haver sido transferido de Quadro, estando 
o mesmo com o seu cretivo completo. 

§ 1 • O bombciro·militur cuja situaçiio é a de excedente, salvo o 
indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em anti
guidade, que lhe cabe na escuta hierárquica, com a abreviatura 
"Excd"' c receberá o número que lhe competir, em conseqUência da 
primeira vaga que se verificar. 

§ 2• O bombeiro-militar, cuja situação é de excedente, é consi
derado como em cfetivo serviço para todos os efeitos c concorre, 
respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições c sem 
nenhuma restrição, a qualquer cargo de bombeiro-militar, bem co
mo à promoção. 

§ 3• O bombeiro-militar promovido por bravura sem haver va
ga ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o principio de pro
moção a ser seguido para a vaga seguinte, 

§ 4• O bombeiro-militar promovido indevidamente só contará 
antiguidade c receberá o número que lhe competir na escala 
hierárquica, quando a vaga que deverá preencher corresponder ao 
princípio pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça 
os requisitos para promoção. 

SEÇÃO IV 
Do Ausente e do Desertor 

Art. 85. f: considerado ausente o bombeiro-militar que, por 
mais de 24 (vinte c quatro) horas consecutivas: 

I - deixar de comparecer à fração do Corpo onde serve sem 
comunicar qualquer motivo de impedimento; c 

li - ausentar-se, sem licença, da fração do Corpo onde serve ou 
local onde deve permanecer. 

Parágrafo íanico. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, 
serão observadas as formalidades previstas em legislação espccffica. 

Art. 86. O bombeiro-militar é considerado desertor nos casos 
previstos na legislação penal militar. 

SEÇÃOV 
Do Desaparecimento e do Extra•lo 

Art. 87. i'i considerado desaparecido o bombeiro-militar da ati
va que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem ou em caso 
de calamidade pública, tiver' paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) 
dias. 

Parágrafo íanico. 1\ situação de desaparecimento só será consi
derada, quando não houver indício de deserção. 

Art. 88. O bombeiro-militar que, na forma do artigo anterior, 
permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será 
oficialmente considerado extraviado. 

CAPITULO 11 
Do Desligamento ou Exclusão do Senlço Atl•o 

Art. 89. O desligamento ou exclusão do serviço utivo do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal é feito cm conseqUência de 

I- trunsrcrêncin para u reserva remunerada; 
11 - reforma: 
III- demissão; 
IV- perda de posto c patente; 
V -licenciumcnto; 
VI- exclusão a bem da disciplina; 
V 11 -deserção; 
VIII- falecimento; c 

' 
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c 
autoridade à qual tenham sido delegados poderes para isso. 

Art. 90. Alransreri:ncia para a reserva remunerada ou a refor
ma não isenta o bombeiro-militar da indenizaçào dos proju!zos 
causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem do pa
gamento das pensões decorrentes de sentença judicial. 

Art. 91. O bombeiro-militar da ativa, enquadrado em um dos 
itens I, 11 e V do artigo 89, ou demissionário a pedido, continuará no 
cxorc!cio de suas [unções até ser desligado da [ração do Corpo em 
que serve. 

Parágraro í1nico. O desligamento da [ração do Corpo em que 
serve deverá ser [cito após a publicação oficial do ato corresponden
te, c não poderá exceder de 30 (trinta) dias da data da primeira publi
cação oficial. 

SEÇÃO,I 

Da Transrerêncla para a Reserva Remunerada 

Arl. 92. A passagem do bombeiro-militar à situação de inati
vidade, mediante transreri:ncia para a reserva remunerada, se e[etua: 

I -a pedido; e 
11-exofficio 

Art. 93. A transrerência para a reserva remunerada, a pedido, 
será concedida, mediante requerimento, ao bombeiro-militar que 
·contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço. 

* I• No caso de' o bombeiro-militar haver realizado qualquer 
curso ou estágio do duração superior a 6 (seis) meses, por conta do 
Distrito Federal, no estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de 
seu término, a transrerência para a reserva remunerada só serâ conce· 
dida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à 
realização do rererido curso ou estágio, inclusive as dil'erenças de 
vencimentos. O cálculo da indenização será eretuado pela Corpora
ção. 

* 2• Não será concedida transrerência para a reserva remunera
da, a pedido, ao bombeiro-militar: 

a) que estiver respondendo a inquérito ou processo em 
qualquer jurisdição; e 

b) que estiver cumprindo pená de qualquer natureza. 

Art. 94. A transreri:ncia para a reserva remunerada ex officlo, 
vorificar-se-á sempre que o bombeiro-militar incidir nos seguintes ca
sos: 

I- Atingir as seguintes idades-limites: 
a) Para os oficiais do Quadro de Oficiais BM e do Qua

dro de Oficiais BM Médicos: 

Coronel BM .................................. 59 anos 
Tononto-Coronol BM .......................... 56 anos 
Major BM .................................... 52 anos 
Capitão BM o Oficial Subalterno BM ............. 48 anos 

b) Para os oficiais dos demais Quadros: 

C:~pitão BM .................................. 56 anos 
Primeiro-Tenente BM .......................... 54 anos 
Segundo-Tenente BM .......................... 52 anos 

c) Para as praças: 

Subtenente BM ............................... 52 anos 
Primeiro-Sargento BM ......................... 50 anos 
Segundo-Sargento BM ......................... 48 anos 
Terceiro-Sargento BM ......................... 47 anos 
Cabo BM .................................... 45 anos 
Soldado de Primcirn Classe BM .................. 44 anos 

I I- completar o Coronel BM fi (seis) anos no posto; 

t. cia .o, c,_ o 1 : : 1 , n 1 11crar· 
quia de seu Quadro; 

IV - ror o oficial considerado nilo habilitado para o 
acesso cm caráter definitivo, no momento cm que vier a sct: 
objeto de apreciação para o ingresso cm Quadro de Acesso; 

V - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou não, cm li
cença para tratar de interesse particular; 

VI -ultrapassar 2 (dois) anos contínuos cm licença pa
ra tratamento de saúde de pessoal de sua ramllia; 

VIl -ser empossado cm cargo público permanente, es
tranho à sua carreira, cujas r unções sejam de magistério; 

VIII -ultrapassar 2 (dois) anos de arastamcnto, conti
nuas ou não, agregado cm virtude de ter sido empossado em 
cargo pí1blico civil temporário, não clctivo, inclusive da 
administração indircta; c 

IX - ser diplomado em cargo cletivo, na rarma da letra 
b, do parágraro único, do artigo 52. 

§ I• A lransreri:ncia para a reserva remunerada processar-so-á à 
medida em que o bombeiro-militar ror enquadrado cm um dos itens 
deste artigo . 

. * 2• A transreri:ncia para a reserva remunerada do bombeiro
militar enquadrado no item VII será e[ctivada no posto ou gra
duaçiio que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a que fi
zer jus na inatividade com remuneração do cargo para que foi 
nomeado. 

* 3• A nomeação do bombeiro-militar para os cargos públicos 
do que tratam os itens VIl c VIII somente poderá ser [cita: 

a) quando o cargo ror de alçada rederal, pela autorida
de competente, mediante requisição ao Governo do Distrito 
Federal; o 

b) pelo Governador do Distrito Federal ou mediante 
sua autorização, nos demais casos, 

* 4• Enquanto permanecer no cargo de que trata o item VIII: 

a) é-lhe assegurada a opção entre a remuneração do car
go c a do posto ou graduação; 

b) somente poderá ser promovido por antiguidade; c 
e) o tempo de serviço é contado apenas para aquela 

promoção e para a transrcrência para a inatividade. 

Art. 95. A transferência do bombeiro-militar para a reserva 
remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, esta
do de sítio ou cm caso de mobilização. 

SEÇÃO 11 
Da Rdorma 

'd Art. 96, A passagem do bombeiro-militar à situação de inati
VI ade, mediante rerorma, se e[etua ex officlo. 

Art. 97. A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada 
ao bombeiro-militar que: 

I - atingir as seguintes idades-limites de permanência 
na reserva remunerada: 

a) para Oficial Superior, 64 unos; 
b) para Capitão c Oficial Subalterno, 60 anos; 
e) para Praças, 56 anos. 

11 - ror julgado incapaz, definitivamente, para o serviÇo 
ativo do Corpo do Bombeiros do Distrito Federal; 

III- estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter 
sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homolo
guçilo do Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate 
de moléstin curável; 

IV- ror condenado à pena de rel'orma prevista no Códi· 
go Penal Militar, por sentença passada cm julgado; 

V -sendo oficial, a tiver determinada pelo Tribunal de 
do F - · 



,-;uhm..:tido; t: 
VI - sendo Aspiruntc·a .. Qficial ou Praça com cs~ 

tabilidadc ""cgurada, for para tal indicado, ao Comandante· 
Geral do Curpo de Bombeiros do Distrito Federal, cm julga
mento de Conselho de Disciplina. 

l'arilgrat'o !mico. O bombeiro-militar reformado nu forma dos 
itens V nu VI só podcril readquirir a situação anterior, rcspectivn
'"'ntc, por outra sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
c nas condiçtit:s nch1 estabelecidas ou por decisão do Governador do 
IJistrito Federal. 

Art. 9K. Anualmente, no mê:s de fevereiro, o órgão competente 
da Corporação organizará a relação dos bombeiros-militares que 
houverem atingido a idade-limite de permanência na reserva 
remunerada, u fim de serem reformados. 

Parágrafo (mico. A situação de inatividadc do bombeiro
mi\it"r da reserva remunerada, quando reformado por limite de 
idi1dc, nàn sofre so\uçtao de continuidade, exceto quanto às 
c'Jndiçlics de convocação. 

Art. 99. A incapacidade dcnnitiva pode sobrevir em conseqUên
ci:t de: 

I - ferimento recebido no exercício de m1ssuo pro
nsshmal de bombeiro ou na manutenção da ordem pública 
ou cnl'cnnil.h1de contraída nessu situação, ou que nela tenha 
~ua causa dicicnle; 

11- acidcnteem serviço; 
III - docnç<1, moléstia ou enfermidade adquirida, com 

r!.!h1~.;ào de c:tusa c efeito com as condições inerentes ao servi
ço: 

IV - tuberculose ativa, alitmução mental, neoplasia 
maligna, CC)!llcira, lcpru, paralisia irreversível e incapa
dtanlt:, c;.trdiopatia grave, mal de Parkinson, pênligo, 
cspondilnurtrose nnqui/osunte, nefropatia grave c: outras 
nwlé~tia~ que a !l:i indicar com base nas conclusões da 
mcdicin:t csf'le~iulizadu; c 

V - ucidcntc ou docnçn, moléstia ou enfermidade, sem 
rdaçfw Uc caus:.L c efeito com o serviço. 

~ i'' Os casos do quo tratam os itens I, II e III serão provados 
por atestado de origt!m ou inquérito sanitário de origem. sendo os 
termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas 
enfermarias c ho~pitais, c os rt!gistros de baixa utilizados como meios 
suhsillittrios para esclarecer a situaçi\o, 

§ 2'' Nos c:~sos -de tuherculoso, a Junta de Saúde do Corpo de 
Bomhcin1s devcrú basear seu julgamento, obrigatoriamente, em 
ubscrvu~ões clínicas ucompanhadus de repetidos exames subsidiá~ 
rios, de modo u comprovar, com segurança, a atividade da doença, 
iipós úcmnpanhar ~uu cvo!ução até 3 (três) períodos de tl (seis) mt:ses 
de tr;.1l;.tmcnto cfínico-cirürgico metódico, atualizado c, sempre que 
ncccss(trio, no:-;m.:omial, salvo quando se lratar de formas 
"graudemcntc avitnc:~das" no Cio."'llCcito clínico e sem qualquer possi
iilid;.tdc de r!.!grcssão completa, us quais terüo parecer imediato di.! 
incapacidade dcn11itiva. 

9 3\' O parecer definitivo a ndotar, nos casos de tuberculose, 
para ns portadores de lesões aparentemente inutivus. ficará condi
cionmlo a um período de cons•Jiiduçào cxtrunosocominl, nuncn 
infcrim a 6 (seis) mcscs, cont<ldos, a partir da ~pocn du cura. 

~ 411 Considera-se alicnaçUo mental todo caso dc distúrbio mcn· 
tal uu neumnH:ntal g.ravc persistente, no qual, esgotados as meios 
huhituuis de tratamento, permuneça alteruçi\o completa ou 
cun:-.iderúvel na rersollalltladc, destruindo a autodttcrminuçilo do 
praguwusmo c torn~tndo o indivíduo totul c pcrmuncntemente 
impmsibillltldL, pura l]Uu\qucr trubalho. 

~ ~\' Ficam cxcluidus do conceito de alicnuçüo mental ns 
cpil!.!psi:ls psiquh.:as c ncurológicus, assim julgadus pela Junta de Snú· 
d~.: do Corpu de Bombeiros. 

· c· ·d r c p·1r·•l'."'·., t<><io c·,,sll de neuropatia ~~rnvc c * h11 
• ons1 ,c a~~ • .' ·' • r 
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mcn . p 
nem o indivíduo total c permanentemente impossibilitado pura 
qua1<1ucr trabalho. 

* 7o Si•o também equip:~rados às paralisias os casos de ufecçuo 
ósteo-músculo-urticulares gmvcs li: crônicos (reumatismos graves e 
crônicos ou progressivos c doenças similares), nos quais, esgotados 
os meios habituais de trutam~nto, permaneçam distúrbios extensos c 
definitivos, quer oStco-músculo-nrticulures residuais, quer secundá
rills dns funções nervosas, motilidade, troficidade, ou mais funções, 
'I"' tornem o individuo total e permanentemente impossibilitado 
pum qualquer trabalho. 

~ so São equiparados à cegueira não só os casos de afecções crô· 
nicas progressivas e incurúveis, que conduzirão à cegueira total, 
como também os de visão rudimentar que apenas permitem a per
ccpçno de vultos, não suscetíveis de correção por lentes nem removi· 
vds ror trutamento c\ínico-cirlirgico. 

Art. 100. O bombeiro-militar da ativa julgado incapaz 
dclinitivamcntc por um dos motivos constantes dos itens I, II, III c 
IV do art. 99, será reformado com qualquer tempo de serviço. 

Art. 101. O bombeiro-militar da ativa julgado incapaz 
definitivamente por um dos motivos constantes do item I do art. 99, 
serú reformado com remuncraçiio calculada com base no soldo 
correspondente ao grau hierárquico imediato no que possuir na ativa. 

§ I" Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos 
itens II, III c IV do urt. 99, qu,tndo verificada u incapacidade denni· 
tiva, ror o bombeiro-militar considerado inválido, isto Í:, impossi· 
bilit"d'' t<>tal c permanentemente para qualquer trabalho. 

§ 2'-' Considera-st! para efeito deste artigo, grau hicrúrquico 
imcdiuto: 

a) o de Primeiro-Tenente BM, para Aspirante-a-Oficial 
BM: 

b) o de Segundo-Tenente BM, para Subtenente BM, 
Primeiro-Sargento BM. Segundo-Sargento BM c Terceiro
Sargento HM: c 

c} o de Terccim-Sargcnto BM, para Cabo BM c demais 
Praças constante-; do Quadro a que se refere o art. 14. 

~ 3• Aos benefícios previstos neste artigo e seus pari•gmfo< po
derão sl.!r ncrescitJos outros relativos it remuneração, cstabelccictos 
cm leis especificas, desde que o bombeiro-militar, ao ser reformado, 
jCt satisfaça us condiçõo" por elas exigidas. 

Art. 102. O bomhciro-militar da ativujulgado incapaz defini ti· 
vnmt!ntl.! por um dos motivos co11stnntes do item V do urt. 99, scrú n:· 
formado: 

I - c<1m remuneração proporcional ao tompo de 
serviço, se oncial ou praçu com estabilidade assegurada: e 

II- com remunl!ruçi\o calculuda com bnse no soldo in· 
tcgral do posto ou graduação, desde que, com qu,tlquor 
tempo de serviço, seja considerado inválido, isto C, 
impossibiliti.ldo total t: pcrmanentt::tnt:ntc paru qualquer 
tmbalho. 

Art. 103. O bomheiro-militar reformado por incapacidade de
finitiva, que f<lr julgado apto, em inspeçào de saúde, por Junta Su
perior, cm gmu de re-curso ou revisão, podt:rá retornar ao serviço 
;1tivo ou ser transferido pant u rescrvn remunerada, conforme dispu
ser \cg.islaçào específica. 

* I" O retorno ao serviço utivo ocorrerá se o tempo Uccorrido 
nn situaçtto de reformado nào ultrapassar 2 (dois) nnos e nu form01 
do dispc»to no§ I• do url. 84, 

* 2'! A tnansl'crCncia para .u t'Cscrvu remunerada, ohst:f\'itdo l) 

limite de iLlõ~Uc pma u permanência nessa reserva, ocorrerú se o 
tempo tmnscnniLln 11~1 ~ituaçào de rcl'ormudo u\trnpassnr 2 (dois) 
anos. 

Art. IO·L O l.,mnhl!irn-militar r..:formndo por alit:mH,;àll 
menta\, i!llljll:lllto nltn O\:'nrrcr a desigiUtÇfiO j11dicia\ dl1 CUrador, ter{, 
Sl1i1 p:w.a aos sL:us ! llllc c~t~.:~ ll 

I 
.I ,, 
!I ,. 



~ I• A interdição judicial do bombeiro-militar roformudo por 
ulicnaçr10 mcntul dcveril ser providenciudajunto uo Ministério Públi
co, por inicintiva de benclicillrios, part:ntcs ou responsáveis, ut~ 60 
(scsscntu) dius u contur da data douto de reformu. 

~ 2• A interdição judiciul do bombeiro-militur e seu intcrnu
mcnto cm instituição upropriudu, militur ou não, deverão ser provi
dcnciudos polu Corporução, quundo: 

a) niío houvcr·beneliciltrio, purentcs ou responsáveis; ou . . 
·h) não forem sulisfcitus us condições de trutamento cxi· 

gidus neste urtigo. 

~ 3Y Os processos e os utos de registro de interdição do bom
beiro-militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo 
proferido pelu Junta de Suúde do Corpo de Bombeiros c isentos de 
custas. 

Art. 105. Pura fins do prcvisto'na presente Seção, as pruçus es
peciuis, constuntes do Quudro u que se refere o urt. 14, são consi
dcrudus: 

1- Segundo-Tenente BM: os Aspiruntes-a-Oficiul BM; 
11 -Aspirante-a-Oficial BM: os Alunos-Oficiais da Es

cola de Formação de Oficiais BM, qualquer que seja o ano: 
III- Terceiro-Sargento BM: os ulunos dos Cursos de 

Formação de Sargentos BM: c 
IV- Cabos BM: os alunos do Curso de Formação de 

Soldados BM. 

SEÇÃO III 
Da Demissão, da Perda do Posto e da Patente 

e da Declaração de Indignidade ou 
Incompatibilidade eom o Oficialato 

Art. 106. A demissão do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe· 
dl.!ral, uplicLtda exclusivamente aos oficiais, se efetua: 

I -a pedido: c 

li - ex officio. 

Art. 107. A demissão a pedido será concedida mediante re
querimento do interessado: 

1- sem indenização aos cofres públicos, quando contar 
mais de 5 (cinco) anos de oficialato: e 

11 -com indcnização das despesas feitas pelo Distrito 
Federal, com a sua prepamção c formação, quando contar 
menos de 5 (cinco) anos de oficialato. 

~ I• No cuso de o oficial ter 'feito quulquer curso ou estúgio d~ 
duração igual ou superior u 6 (seis) e inferior ou iguul u 18 (dezoito) 
nicscs, por conta do Distrito Federa[, e não tcnd9 decorrido muis de 
J (três) anos de seu término, u demissão só scrú concedidu medi unte 
indcnizacào·de toda:; as despesas corrcspondCntcs ao referido curso 
ou cstftgio, acrescidns, se for o caso, das previstas no item 11 das di~ 
ferençus de vencimentos. 

§ 2• No caso de o oficial ter feito qualquer curso ou cstúgio de 
duração superior a 18 (dezoito) meses, por conta do Distrito Fedem I, 
aplicur~sc~li o disposto no parúgrufo anterior, se aindu nt1o houver de~ 
corrido muis de 5 (cinco) anos de seu tt:rmino, 

§ J• O ciliculo das indcnizaçõcs a que se referem o item 11 c os 
~ Jl' e 21• scril cfctuado pela Corpomção. 

~ 4\1 O olicinl dcmissionílrio, a pedido, niio terú direito u 
CJlHIIqucr rcmuncmção, sondo a sua situuçi\o militar definida pela Lei 
do Serviço M ilitur. 

§ 5• O direito i1 demissão a pedido pode ser suspenso nu vi· 
gênciu de estudo de gucrrn, cnlumidudc pública, pcrturbaçào du or· 
dcm interna, estado de sítio ou cm caso de mobilizuçtlo. 

Art. I OH. O oriciul du ntivu empossado cm curgo pl1blico per· 
manente, estranho à sua carreira c cuja função nUo seju de nwgis· 
t~rio, serí1, imediatumcntc, mcdiunh: demissão ex orlicin por esse 
motiVll, transferido pura a reserva, onde ingrcssurú com o posto que 

corn u rcmuncraçUo do curgo público permanente. 
Art. 109. O oficial que houver perdido o posto e a patente será 

demitido ex officio sem direito u qualquer rcmunt:raçUo ou indcni~ 
zação c teró a sua situação militar definida pclu Lei do Serviço 
Militar. 

Art. 110. O_ oficial perderá o posto cu patente se for declurJào 
indigno do oficia lato, ou com ele incomputivel, por decisão do Tri· 
bunal de Justiça do Distrito Federal, cm decorrênciu dejulgumento u 
que for submetido. 

~ I• O oficiul do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal coo
denudo por tribunal civil ou militar à pena restritiva da liberdude in
dividual sup<"l'ior a 2 (dois) anos, por sentençu condenatória pussudu 
cmjulyado, será submetido ao julgamento previsto neste urtigo. 

§ 21• O oliciul declarudo indigno do oficialuto,' ou com ele in
computivcl, c condenudo à perda do posto e patente só poderá 
readquirir a situação de bombdro·militar anterior por outm !'lenten· 
ça do tribunul mencionudo c nus condições nela estabelecidas. 

Art. III. Fica sujeito i1 declaração de indignidade pura o oli
cialuto, ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficiul que: 

1- for condenudo, por tribunul civil ou militar, à per.a 
restritiva da liberdude individuul superior u 2 (dois) unos, em 
decorrência de scntençu condenatória passudu em julgado: 

11- for condenudo, por sentençu passudu em julgudo, 
por crimes para os quais o Código Penul Militur comi na essas 
penns acessórias c por crimes previstos na legislação especial 
concernente à Segurança do Est3do: e 

III- incidir nos casos, previstos em lei específica, que 
motivum o julgamento por Conselho de Justilicução e neste 
for considerado culpudo: e 

IV- houver perdido u nacionalidade brusileiru. 

SEÇÃO IV 
Do Licenciamento 

Art. 112. O licenciumento do serviço ativo, aplicado exclusivu
mentc às praças, sc cfetua: 

I- a pedido; c 
11 - ex officio. 

~ I• O licenciamento u pedido poderá ser concedido, sem que 
haja prejuízo paru o serviço, à pruçu engajuda ou desengujudu, desde 
que conte, no minim9, a me\ude do tempo de serviço a que se abri· 
gou. 

~ 2• • O licenciamento ex officio será feito nu forma da legislu
'ção especilica: 

• u) por conclusão de tempo de serviço; 
b) por conveniência do serviço; c 
c) a bem du disciplina. 

~ 3• O bombeiro•militur licenciudo niio tem direito a quulquer 
remLmcruçUo c tcn't u sua situação militar delinida pdn Lei do Servi~ 
ço Militar. 

~ 4Y O licenciado ex ufficio u bem du disciplinu receberá o 
ccrtilicado de isenção do serviço militar, pn:visto na Lei do Serviço 
Militar. 

Art. 113. O Aspirunte-a-Oficiul BM c as demais pruçus 
cmrossudas em cnrgo público permanente, estranho a sua carreira c 
cuja funçi\o nflo seju de mugistt:rio, serão imediatamente, mediante 
liccnciumcnto ex onicio por esse motivo, trunsl't:ridos para a reserva, 
com as obrigações cstubclecidus na Lei do Scrvico Militar. 

Art. 114. O direito uo liccnciumento a pedido poderú' ser 
suspenso na vigênciu de estado de guerra, calamidade púbtica, pcrtur~ 
huçiio da on.h:m interna, estudo de silio ou cm caso de mobilização. 

SEÇÃO V 
Uu Exclusiio du Pruçu n Dcm du Disciplino 

Art. 115. A Cxclusi\o n bem dn disciplina scrL1 nplicadn ex 
ufficlo t\ll Aspirante~a~Oficinlou às praçus com estabilidade i.l)IScgu~ 
rmln: 



das, cm scntcn.cu pussudu cm ju·l~u-do, por ncjuele Conselho 
ou tribunal civil, à pena rc>tritiva da liberdade individual 
superior n 2 (dois) anos ou nos crimes previstos nn legislação 
concernente i• segurança do Estndo, i1 pena de qualquer dura
ç~o: 

li - sobre as quais houver pronunciado tal sentença o 
Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a na· 
cionulidudc brnsilcirn: e 

III - que incidirem nos casos que motivaram o julga· 
monto pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 49 e 
neste rorem considerados culpados. 

Pari1graro único. O Aspirantc·a-Oõcial BM ou a praça 
com cst:ibilidude assegurada que houver sido excluído a bem 
da disciplina só podcrú readquirir a situação de bombeiro· 
milit~1r ~Interior: 

a) por outra sentença do Conselho Permanente de 
Justiça, c nus condições nela est:lbelecidas, se a exclusão ror 
cm conseqUência de sentença daquele Conselho; e 

b) por decisão do Comandante-Geral do Corpo de Bom· 
beiros do Distrito Federal, se a exclusão ror em conseqUência 
de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina. 

Art. 116. f: d:1 competi:ncia do Comandante-Geral do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal o ato de exclusão a bem da 
disciplina do Aspirantc·a·Oõeial RM, bem como das praças com 
estabilidade assegurada. 

Art. 117. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a 
perda de SCll gniU hicnirquico e não a isenta das indenizaçõcs dos 
prejuíws causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem 
das pensões decorrentes de sentença judicial. 

Parilgraro (mico. A praça excluída a bem da discplina não terá 
direito a qualquer remuneração ou indenizução e sua situação militar 
será deõnida pela Lei do Serviço Militar. 

SEÇÃO VI 
Da Deserção 

Art. 118. A deserção do bombeiro-militar acarreta uma 
intcrrupçUo do serviço de bombeiro-militar, com a conseqacnte 
d~:missào ex officio, pma o aliciai, _ou exclusão do serviço ativo, pura 
a praça. 

~ I• A demissão do oõcial ou a exclusão du praça com estabili· 
dude usseguruda processnr·so·:í após I (um) uno de agregação, se não 
houver e<iptura ou upresentução voluntária untes desse prazo. 

~ 2• A praça sem estabilidade assegurada será automati· 
cumente excluída, upós oõcialmente declarada desertara. 

* 3• o bombeiro-militar desertor que ror capturado ou que se 
uprescntur voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluí
do, será rcincluido no serviço ativo e a seguir ugrcgudo para se ver 
processur. 

~ 4• A rcinclusào em deõnit:vo do bombeiro-militar de que 
truta o parilgraro unterior dependerá de sentença de Conselho de 
Justiça. 

SEÇÃO VIl 
Do Falecimento e do Extravio 

ilrt. 119, O falecimento do bombeiro-militar do ativa acarreto 
interrupção do serviço de bombeiro-militar, com o conseqUente 
desligamento nu exclusão do serviço ativo, a purtir da dutu da 
ocorrência do óbito. 

Arl. 120. O extravio do bombeiro-militar do utiva acarreta 
intcrrupçào do serviço de bombeiro·militur, com o conseqaentc 
~1fustumcnto tcmpor{lrio do serviço ativo, u partir du duta cm que o 
mesmo rur oficiulmentc considcn•do cxtrnviado. * I 11 O Lh:sligamcnto do serviço ntivo serú r cito 6 (seis) meses 
após a ugrcgaçi\o por motivo de extruvio. 

§ 21' Em caso t.h: nm1lhlgio, sinistro uérco, cut(lstrnrc, cu! umi
dade pl1hlh.:a ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extra-

• par,, õns tão . 
tudos os pruzos máximos de possível sobrevivência ou quando se 
dêem por cnccrrudus ~1s providêncius de salvamento. 

Art. 121. O reaparecimento de bombeiro-militar extraviado 
ou desaparccido,j:í desligado do serviço ntivo, resulta em sua reinclu· 
são c nova agregação, enquanto se apuram us causas que deram ori· 
gcm ao seu afastamento. 

Pari1graro único. O bombeiro-militar reaparecido será 
submetido a Conselho de Justiõcação ou a Conselho de Disciplina, 
por decisão do Governador do Distrito Federal e do Comandante· 
Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, respectivamente, 
se ussim for considcrudo neccssúrio. 

CAPITULO III 
Do Tempo de Serviço 

Art. 122. Os bombeiros-militares começam a contar tempo de 
serviço no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a partir da data 
de sua inclusão, matrícula em órgão de rormação de bombeiros·mili· 
tares ou nomeação para posto ou graduação no Corpo de Bombeiros. 

§ 1 o Considera-se como data de inclusão, para os fins deste ar· 
tigo, a do ato de inclusão em sua organização de bombeiros-militares 
ou a de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou de 
praças, ou a de apresentação pronto para o serviço, em caso de 
nomcaçüo. 

* 21• O bombeiro-militar reinr.luído recomeça a contar tempo 
de serviço da data de sua reinclusão. 

* 3•• Quando, por motivo de r orça maior, oõcialmente reconhe· 
cido (incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo c outras cala· 
midades), raltarem dados para a contagem do tempo de serviço, 
caberil ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do D_istrito 
Federal arbitrar o tempo a ser computado, para cada caso particular, 
de acor~o com os elementos disponíveis. 

Art. 123. Na apuração do tempo de serviço, será feita dis· 
tinçt10 entrt: 

I- tempo ~e eretivo serviço; e 
11 -anos de serviço. 

Art. 124. Tempo de erctivo serviço é o espaço de tempo, 
computado ~ia a dia, entre a data da inclusão e a data-limite estabele· 
cida para a contagem ou a data do desligamento do serviço ativo, 
mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. 

§ 1' O tempo passado dia a dia, na Corporação, pelos bombci· 
ros-milítares de que trata o artigo 6•, será computado como tempo 
de dctivo serviço. 

§ 2• Não serão deduzidos do tempo de eretivo serviço, além dos 
arasl~unentos previstos no ;lrtigo 64, os períodos em que o bombeiro· 
militar estiver arastado do exercfcio de suas runçiles em gozo de 
liccnçu especial. 

~ )o Ao tempo de eretivo serviço, de que tratam este artigo e 
parf1gruros anteriores. apurado e totalizado em dias, será aplicado o 
divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente 
obtcnçiio dos unos de cfetivo serviço. 

Art. 125. "Anos de serviço" é: a expressão que designa o tempo 
o c retive serviço n que se rerercm o nrtigo 124 e seus parúgraros, com 
os seguintes acréscimos: 

I - tempo de serviço pt1b1ico rederul, estadual ou 
munícipnl, prestndo pelo bombeiro-militar anteriormente à 
sua inclusão, matrícula, nomcaçUo ou rc·inclusão na 
Corporação; 

11 - I (um) ano pura cada 5 (cinco) anos de tempo de 
cl'ctivo serviço prestado pelo Oõcial do Quadro de Saúde da 
Corporm;üo, até que este acréscimo compete o totul de anos 
de duraci1o normul correspondente no seu curso univer .. 
sitúrio, .\Cm superposiçüo u qualquer tempo de serviço de 
bombeiro-militar ou p(iblico eventualmente prestado durante 
a rcalil.açflo dc:stc mesmo curso; 

III - tempo relativo a cada liccnçn especinl não gozada, 
1.amtud;.1 cmliobro; · 

i 
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< '· 
§ I• Os acréscimos u que se referem os itens 1 c !V serão 

computados somente no momento da passagem do bombeiro-militar 
u situação de inatividude c pura esse fim. 

§ 2• Os acréscimos a que se referem os itens 11 e lll scrilo 
computados somente no momento da passagem do bombeiro-militar 
à situação de inatividadc e, nessa situaçilo, para todos os efeitos lc· 
guis, inclusive quanto à percepção definitiva de gratificação de tem· 
pode serviço e de adicional de inatividadc. 

§ 3• Não é computável, para efeito algum, o tempo: 

a) que ultrapassar de I (um) uno, contínuo ou não, em 
licença para tratamento de saúde de pessoa da famflia; 

b) passado em licença para tratar de interesse particular; 
c) passado como desertor; 
d) decorrido em cumprimento de pena de suspensilo do 

exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença 
passada em julgado; e 

e) decorrido cm cumprimento de pena restritiva da 
liberdade, por sentença passada cm julgado, desde que nilo te· 
nha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, 
então, o tempo correspondente ao pcr!odo da pena será 
computado para todos os efeitos, caso as condições csti· 
puladas na sentença não o impeçam. 

Art. 126, O tempo que o bombeiro-militar passar ou vier a pas· 
sar afastado de suas funções, em conscqOêncio de ferimentos rece· 
bidos em acidentes em serviço, no exercício de missão profissional de 
bombeiro ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função 
de bombeiro-militar, será computado como se ele o tivesse passado 
no exercício efetivo daquelas funções. 

Art. 127. A participação do bombeiro-militar em atividadcs 
dependentes ou decorrentes das operações de guerra serâ regulada 
em legislação específica. 

Art. 128. O tempo de serviço dos bombeiros-militares bene
ficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a 
conceder. 

Art. 129. A data-limite estabelecida para final da contagem 
dos anos de serviço, para fins de passagem para a inatividade, será a 
do desligamento do serviço ativo. 

Parágrafo único. A data-limite não poderá exceder de· 45 
(quarenta e cinco) dias, dos quais o mâximo de 15 (quinze) no órgão 
encarregado de efetivar a transferência, da data da publicação do ato 
de transferência pura a reserva remunerada ou reforma, cm Diârio 
Oficial ou Boletim da Corporação, considerando sempre a primeira 
publicação oficial. 

Art. 130, Na contagem dos anos de serviço não poderá ser 
computada qualquer superposição dos tempos de serviço público (fe
deral, estadual. e municipal ou passado cm administraçilo indircta) 
entre si, nem com os acréscimos de tempo, pura os possuidores de 
curso universitário, e nem com o tempo de serviço computável após 
a inclusão, matricula ou nomcuçilo. 

CAPITULO IV 
Do Casamento 

Art. 131. O bombeiro-militar da ativa pode contrair mutrimô· 
nio, desde que observada u lcgisluçilo civil especrnca. 

§ 1• ~ vedado o casamento, salvo cm caso excepcionais, a 
crilério do Comandante-Geral da Corporuçilo: 

a) uos Aspiruntes-u-Oficiul BM; 
b) aos Alunos da Escola de Formação de Oficiais BM; 
c) uos Soldudos de Primeira Classe BM com menos de 3 

(tri:s) unos de praça; e 
d) uos Soldudos de Segundu Classe BM. 

§ 2• O cusmnento do bombciro-militur com mulher estrangeira 
somente poderá ser reulizudo após u uutorizaçilo do Comandante-

cm desucordo com c 1 

sem direito a qualquer remuneração ou in'denização. 

CAPITULO V 
Das Recompensas e das Dispensas de Serviço 

Art. 133. As recompensas constituem reconhecimento dos 
bons serviços prestados pelos bombeiros-militares. 

§ I• São considerados como recompensas: 

a) prémio de honra ao Mérito; 
b) condecorações por serviços prestados; 
c) elogios, louvores c referências elogiosas: e 
d) dispensas de serviço. 

§ 2• As recompensas serão concedidas de acordo com as 
normas estabelecidas em legislação específica. 

Art. 134. As dispensas de serviço são autorizações concedidas 
aos bombeiros-militares para afastamento total do serviço, em ca
ráter temporário. 

Art. 135. As dispensas de serviço po~ ser concedidas aos 
bombeiros-militares: 

1 -como recompensa; 
li -para desconto em férias; e 
III -cm decorrência de prescrição médica. 

Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas 
com a remuneração integral c computadas como tempo de cfetivo 
serviço. 

TITULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 136. ~ vedado o uso, por parte de organização civil, de 
designações que possam sugerir sua vinculação ao Corpo de Bombei
ros do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as 
associações, clubes, círculos e outros que congregam membros da 
Corporação c que se destinam, exclusivamente, a promover inter· 
câmbio social e assistencial entre os bombeiros-militares e seus fami
liares c entre esses e a sociedade civil local. 

Art. 137. Os atuais dispositivos que não estiverem dentro das 
denominações básicas prescritas neste Estatuto serão imediatamente 
ajustados. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo será objeto de regu
lamentação. 

Art. 138. Ao bombeiro-militar beneficiado por uma ou mais 
das Leis n•s 238, de 8 de junho de 1943: 616. de 2 de fevereiro de 
1949; 1.156, de 12 de julho de 1950; c 1.267. de 9 de dezembro de 
1950, e que, em virtude do disposto no artigo 61 desta Lei, não mais 
usufruirá as promoções previstas naquelas Leis, fica assegurada, por 
ocasião da trunsferência para a reserva remunerada ou du reforma, a 
remuneração de inatividade relativa ao posto ou graduação a que se
ria promovido em decorrência da aplicação das referidas leis. 

Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada 
neste urtigo nilo poderá exceder, em nenhum caso, a que caberia ao 
bombeiro-militar, se fosse ele promovido ati: 2 (dois) graus hierár· 
quicos acima daquele que tiver por ocasião do processamento de suu 
trunsferénciu pum u reserva remunerada ou reforma, incluindo-se 
nestu limitação u aplicuçào do disposto no parágrafo único, do arti· 
go 50, e no artigo 101 e seu parágrafo I• 

Art. 139. Ficu assegurada ao bombeiro-militur que, nil datu de 
10 de outubro de 1966, contuvu 20 (vinte) ou mais anos de efetivo 
serviço o direito U trunsferênciu, u pedido, para a reserva remunerada 
a purtir du duta cm que completou ou venhu a completar 25 (vinte e 
cinco) unos de tempo de efetivo serviço. 

Art. 140. Após a vigência do presente Eslatuto scrilo a ele ajus• 
tudos todos os dispositivos legais c rcgulamcntart:s que com eh: 
tenhum pcrtinênciu. 

Art. 141. O presente Estatuto cntru em vigor na dutu de sua 
• 1 ~ • ndo rcv1 , us disposições cm cnntrúrio. 



' '- -• 
N• 199-SUPAR/7~, de 30 de junho, encaminhando cópia das in· 

rormações prestadas, pelo Ministério da·Educução c Cultura, conccr· 
ncntes ao Projeto de Lei da Ciimara n• 8, de 1975 (n• 1.757·8/74, na 
c~sa de origem). que dispõe sobre estudos de Cooperativismo nos es· 
colus de I• e 2• graus e em cursos superiores. 

(ii Com/ssilo dt Educação t Cultura.) 

O FI CIOS 
Do Sr. ! •-Secret,rlo da Cimara dos Deputados, encaminhando i 

re•lsio do &nado autó1rafos dos aeplntea projetos: 

PROJitTO DE J,EI DA CÃMARA N• ~.DE 1975 
(N•lOS..D/71. na Casa deorl1em) 

Acrescenta parágrafo ao artigo 8• da Lei n• 4.737, de 15 
de julho de 1965, que Institui o Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'' Acrescente-se ao art. B• da Lei n• 4.737, de 15 de julho 
de 1965. Q s~:guintc § ]Q, n:nun~erando-sc os demais: 

Art. ~~~ .............................. , , ........ . 
i I' 11 multa prevista neste artigo não se aplica aos 

brasill.:iros natos Oll naturalizados que vierem a se alfabetizar 
a pós a idade de 19 anos, desde que promovam seu alista· 
menta no prazo de st:is mcst!s du conclusão, comprovada, do 
respectivo Cl1rso." 

Art. 2Y Esta lei entrarú cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas us disposições em contrário, 

LEGISLAÇÃO Cl'l'ADtl 

LEI N•4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral (com a redaçào dada pelo art. 
3• da Lei n• 4.961, de4-5-66). 

' . " " . " ' ' . ' .. ' . ' ... ' ' . ' ' ' . ' . ' ' . ' ' .. ' .... ' ' ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ... 
...... "'" ....... ········································· ........................................................... 

"Art. g•.• O brasileiro nato que não se alistar ati: os dezcnove 
anos ou o natmalizado que não se alistar ati: um ano depois de adqui· 
ri <la a nacionalidade brasileira incorrerú nu multa de três a dez por 
c~nto sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e 
cohr~Jda no ato dn lnscricüo eleito mi através ·de selo federal inutiliza· 
Uo no próprio re4ucri mento." 

LEI N•6.01~- DE2 DEJ.\NEIRO DE 1974 

Dispõe sobre a Isenção da multa pre•lsta pelo artigo 8• da 
Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que "Institui o Código 
Eleitoral" e ucrescentu pnrúgrafo ao seu urtigo 47, e dá outras 
provldênclus, 

h 1ço :-;aber que o Congresso Nucionul aprovou, o Presidente du 
Rcplihlicu, nos termos do i 2•, do artigo 59, da Constituição Federal, 
s:.un:iunou. c cu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do* 5• do artigo 59 da Constituição Federal, prom.ulgo u se· 
guintc.: Lei: . . , 

Arl. 1 v Nilo se apli~.:;uú u mui tu prcvJstu no urt1go 89 du Le1 nY 
4. 7.17. Jc 15 de julho de 1965, nos 'IUCSe inscreverem uté u da tu do cn· 
ccrrana:nto doJ'HUI.O de alistamento pura as eleições de 1974. 

i\rl. 111 A~o:r.csccntc-sc ao urtigo 47 du· Lei n'~ 4.737, de IS de 
i11 Jio 1 de • ·· . l'~ • io-scosdcmuis: 

. uo 
menta de certidão aos ulistundos, desde que provem carência 
de recursos, ou aos Delegados de Pnrtido, paru fins eleito· 
rais," 

Art. 3<' Esta Lei entra em vigor nu dutu de sua publicação, re· 
vogadas as disposições cm contrário, 

Senado Fedcrnl. 2 de janeiro de 1974, 153• da Independência c 
H6• da Rcpí1blica.- Paulo Torres, Presidente do Senado Federal. 

(A Comissdo dt C:onslitu/çdo t Jusl/ça. 1 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 55, DE 1975 
(N• 71J..B/75, n• Casa de orl1em) 

Autoriza o Poder Executl•o a abrir ao Ministério do Tra· 
balho, em fuor da Secretaria-Geral - Órgãos Regionais do 
Trabalho - o crédito especial de Cr$ 4.493,500,00 (quatro 
milhões, quatrocentos e no•cnta e três mil e quinhentos 
cruzeiros) para o fim que especifica. 

ú Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério 
do Trabalho, em favor da Secretaria-Geral - Órgãos Regionais do 
Trabalho- o crédito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro milhões, 
quatrocentos e noventa e três mil c quinhentos cruzeiros), para 
atender despesas conforme a seguinte discriminação: 

26.00- Ministério do Trabalho 
26.04- Secretaria-Geral -Orgãos Regionais do Trabalho 
2604.15804752.187 - Administração e Fiscalização do 

Trabalho 
. 3.2.5.0 Contribuições de Previdência Social 

CrS 4.493.500 
Total CrS ••••• 4.493.500 

Art. 2• Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão 
de unulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente 
Orçamento ao subanexo 26.00, a saber: 

26.00- Ministério do Trabalho 
26.07 :.... Secretaria de Relações do Trabalho 
Projeto- 2607.15804751.535 
3.1.1.1 -Pessoal Civil 
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas CrS 4.493.500 

Total Cr$ 4.493.500 
1\rt. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re· 

vogadas as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N• 166, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha· 
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estudo Chefe da 
Sccroturia de Plancjamcnto da Presidência da República, o anexo 
projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
do Trabalho, cm favQr da Secrcturia-Gerul - Orgãos Regionais do 
Trabulho o crédito especial de CrS 4.493.500,00 para o fim que 
espccilica", 

Brasília, em 18 de junho de 1975.- Ernesto Gelsel. 
E. M. N• 134 

Em li de junho de 1975 

Excclentissimo Senhor Presidente da República 

O Ministério do Trubulho solicita a ubcrtura de crédito espcciul, 
no montunte de CrS 4.493.500,00 (quatro milhões, quatrocentos c 

novcntn c tr~s mil c quinhentos cruzeiros), destinado a utcndcr despe
sas com 600 (seiscentos) novos lnspctores do Trabalho que deverão 
'it:r contratudos relo regime dH C.L.T. 

.:!. Após examinar o assunto, os órgãos H:~.:nicos dcsti.l Sccrl'tarin 
c do Minist~rio da Fuzcndu munif~.:stnrum-sc favoruvclmcntc à 



prcve o urtago l , ( tem ... e1 nll 4 1 .e murço c e 
1964, obcdccidus, ussim, as prescrições do urtigo 61, § 1•, letra c da 
Constituição. 

3. Em face do exposto, tenho• u honra de submeter ii clevudu 
consideruçào de Vossa Excelência o anexo projeto de Lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência Ot 

protestos do meu mais profundo respeito. - .Joiio Paulo dos Reis 
Vclloso, Ministro. 

LEGISLAÇÃO CIT,f DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRAS! L 

. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . ·.··· ............. ' ... ' ..... '' .... ''.' .. 
Arl. 61. A lei federal disporú sobre o exercício financeiro, a ela

bomção e a organização dos orçamentos públicos. 
§ I'· I! vcdudu: 
a) ................................................... . 

b) ......................................... : ..•....... 

c) a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 

LEI N•4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatul Normas Gerais de Direito Financeiro para ela
boração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

.. ,, ..... ' ...................... ' ..... ' .................. . 
Arl. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 

depende da existência de recursos disponíveis pura ocorrer à despesa 
c será precedida de exposição justificativa. 

§ I • Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que 
não comprometidos: 

!-.................................................. . 
11- ................................................. . 
III - os iesultuaos de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei: 
. . .. . ' ....... ' ............. ' ... •'• ...................... ' .. . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. i 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 56, DE 1975 
(N•l98-B/75, na Casa Íle origem) 

Altera a redaçiio do Artigo J• da Lei n• 5.760, de 3 de 
dezembro de 1971, que "Dispõe sobre a lnspcçào sanitária c 
industriai dos produtos de origem animal, e dá outras 
providênclas''. 

O Congresso Nacional decretu: 

Arl. 1• O Arl. 3• da Loi n• 5.760, de 3 de dezembro de 1971, 
passa a vigor com a seguinte rednçào: 

"Art. 3• O Poder Executivo celebrará convênios com 
os Estudos, Distrito Federul e Territórios, pura u rtsculizaçilo 
no ftmbito industrial, sunitário c de comé:rcio municipal e 
intl!rmunicipal, quando se tratar de pequenos mutudouros. 

Parllgral'o Lmico. Considermn-se, para os efeitos desta 
lei, pequenos mutudouros os estabelecimentos que ubuturn 
até 280 (duzentos e oitenta) reses por scmunu." 

Arl. 2• Os estabelecimentos que tiverum sua interdiçilo dc~re
tadu com bnse nu Lei n• 5.760, de 3 de dezembro de 1971, podcrilo 
requerer nova Jiccnçn de funcionamento, desde que ntcndum às 
cxigêncius estuhclccidus pelas Sccrctnrins de Salidc dos Estudos ou 
órgãos equivalentes, Distrito Federal c Territórios, nos termos do . . 

scntuç; .o rcqucnmcnto à UUilOr!C e competente, us "lt:Cre· 'e 
Saúde dos Estudos ou órgàos equivalentes, Distrito Federal e Ter· 
ritórios, se pronunciarão conclusiva menti! 'sobre o requerimento. 

Arl. 3• Ficam uutorizudos os estabelecimentos de que trata o 
Art. 2t:' u realizar o comércio intermunicipul e interestadual. 

Arl. 4• Esta lei entrarú em vigor na data de suu publicação, 
revogadas us disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.760 DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre a lnspeção sanitária e Industrial dos produtos 
de ori~cm animal c dá outras providências • 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a se· 

guinte Lei: 
Arl. '' 1:: da competência da União, como norma geral de defe

sa c proteção da saúde, nos termos do art. 8'. item XV li, alíneas a e c 
da Constituiç-Jo, a prévia fiscalização sob o ponto de vista industrial 
c sanitário, inclusive quanto a coml!rcio municipal ou intcrmu
nicipal, dos produtos de origem animal, de que truta a Lei n• 1.283, 
de 18 de dezembro de 1950. 

Purúgrafo único. Serão estabelecidas em regulamento federal 
as especificações a que os produtos e as entidades púbiicas ou pri
vadas estarão sujeitos. 

Art. 2• Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infra
çào dus normas legais acarretará, isolada ou cumulativamente. nos 
termos previstos em regulamentos, as seguintes sanções adminis
tiativas: 

I- advertência: 
11- multa, até lO (dez) vezes o maiorsalário mínimo mensal vi

gente no País; 
III -apreensão ou condenação das muti:rias·primus e produtos; 
IV - suspensão, impedimento ou interdição temporária ou 

dl!linitivu: 
V - denegação, cassação ou cancelamento de registro ou licen

ciamento: 
VI- intervenção. 
Art. 3• O Poder Executivo poderá celebrar convénios com os 

Estados, Distrito Federal e Territórios para a execução dos serviços e 
utribuição de receitas . 

Art. 4• Os serviços de inspeçào realizados pela União serão 
remunerados pelo regime de preços públicos, cabendo no Ministro 
de Estado fixar os valores de custeio e regular seu recolhimento. 

Parllgrafo único. No âmbito do Ministério da Agricultura, o 
recolhimento da rcccitu da prestação dos serviços e da imposição de 
multas proccssur-se-á nu conformidade dos urts. 4• e 5• da Lei De
legada n• 8, de 11 de outubro de 1962. 

Art. 5• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogados o Decreto-lei n• 92, de I• de dezembro de 1938, e us dispo
sições em contrúrio. 

(Às Comis.<Ões de Agricultura, de Eronomia, de Saúde e de 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMA RA N• 57, DE 1975 
(N• 171·8/75, na Casa de orlaem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonlzaçilo e Reforma 
Agrdria -INCRA, a doar ii Uniõo os Imóveis que especlnca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica o Instituto Nucionul de Colonizaçilo c Reforma 

Agri~ria- INCRA, uutori1.udo u dou r à União os imóveis denornina
dllS 11\ws AnarHilcs, Mcxingueiru c das Flores, situadas na Baru da 
(iuunabaru, Estado dtl Rio de Janeiro. 

Art. 21' Os imóveis de que= trutu o urtigo anterior ficarão sob u 
'\;' ... 



do de 
1.:u;iio c Rcfl>rmu Agrúriu, 

i\rt, 4'' Estn lei entrará cm vigor na ~ata de sua publicação, 
n:vng:ah1s us Uisposi..;õcs cm contrúrio. 

MENSAGEM N•91, DE 1975 

E.xcclcntíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 du Constituição, tenho a honra de 

submeter ii elevada dclibcraçiio de Vossas Excelências, acompanha· 
do de Exposiçiio de Motivos do Senhor Ministro de Estudo da 
Agricultura, o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto Na
cional de Colonizaçiio c Reforma Agrária - INCRA, u dour à 
UniUo os imôvcis que cspccilica". 

Brasília, cm lO de abril de 1975.- Ernesto Gelsel, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 025, DE 7 DE FEVEREIRO 
DE 1975, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho n honra de ~ubmetcr à ~!levada consideração de Vossa 

bccli:ncia o anexo antcprojcto de lei, que autoriza o Instituto Na· 
cional de Colonização c Reforma Agrária - INCRA, a doar , à 
Unilto, us Ilhas Ananazcs, Mexingucira e das Flores, localizadas na 
Baía de Guanabara. 

Se a medida merecer J aprovação de V. Ex•, as citudas Ilhas 
r>~ssuràn ~I jurisdiçflo do Ministério da Marinha. a lim de atender a 
mt.õcs de scgurunça desse Ministério, conforme consta dos Processos 
M F niuncro 9, 15Hf72 c MA n• 4.528/70. 

Valho-me do ensejo pura reiterar a V. Ex• protestos de meu 
mais profundo respeito.- Alysson Paullnelll. 

O FI CIOS DO PRIMEIRO·SECRET ÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Nl• .145/75, de .10 de junho, comunicando a rejeição da emenda 
Jestu Casa "'' Congresso Nacionlll ao Projeto de Lei da Câmara n• 
01/74 (ll'' 1.2K7-I'f7.1, na origem), que "institui a data de 3 de maio 
como u Diu do l'arl:nncnto", (Projeto enviado à sanção em 30 de 
junho de 1'!75.) 

N' .146/75, de .10 de junho, comunicando a aprovação das cmcn· 
das de n's 2 c J c a rejeição das de n•s I c 4 destu Casa do Congresso 
Nacional ao Projeto d.c Lei da Câmara n• 41/75 (n' 98-D/75, na ori· 
gcm) ~ue "dispô~ sobre a contagem recíproca de tempo de serviço. 
pilhlico federal e de atividade privada, para efeito de 
aposentadoria". (Projeto enviado à sanção em 30 de junho de 1975.) 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Do Expediente lido 
consta o l'rojelo de Lei da Câmara n• 55, de 1975, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho, cm favor da 
Sccrel:lria-Gcrul -Órgãos Regionais do Trabalho -o crédito espc· 
cial de Cr$ 4.493,500,00 (quutro milhões,' quatrocentos c noventa e 
três mil c quinhentos cruzeiros) pura o fim qué especifica. 

Nus termos da alfnca b do inciso II do art; 141 do Regimento 
lnLcrno, u matéria receberá emendas, perante a primeira Comissão a 
que l'oi distrihuida pelo prazo de cinco sessões ordinãrias. 

O SR. PRESIDENTE (M~1alhiles Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que vui ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 305, DE 1975 

Pelo falecimento do Senhor Deputado Janduhy Carneiro, 
requeremos nu forma regimental e de acordo com as tradições da 
Cusu, as seguintes homenagens de pesar: 
voto de profundo pesar: 

a) inserção em at<~ de voto de profundo pesar: 

b) uprcscntaçào de condoli:ncius à fumllia e ao Estado da 
a ..... 

•cs, cm .c agosto de 19/'· - Petrônlo Portella, 
Lfdcr da ARENA- Mauro.Benevldes, Lfdcr do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (~lllhies Pinto) - Em votação o 
requerimento, 

O SR. MAURO BENEViDES (Ccarâ)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE (MIItlhies Pinto)- Com a palavra o 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Ccarâ) (Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao iniciar-se o recesso de julho do Congresso Nacional, os vei· 
culos de comunicação divulgaram, em todo Pais, a infausta noticia 
do falecimento, aqui cm Brasllia, do Deputado Federal Janduhy Car· 
neiro, membro dos mais destacados do Movimento Dcmocrãtico 
Brasileiro c brilhante representante da Paralba. 

Vitimado por um ataque cardíaco, cm sua própria residência, o 
saudoso parlamentar vinha sendo suc~ssivamcntc eleito, desde a 
Constituinte de 1946, numa prova inequlvoca do invulgar prestigio 
que desfrutava junto ao eleitorado de sua terra natal, que nunca dei· 
xou de reconhecer os seus extraordinários méritos pessoais c o 
cOciente desempenho do mandato popular. 

Antes de eleger-se Deputado, Janduhy exercera a Prefeitura 
Municipal de Pombal, por,quutro anos, c ocupara, ainda, postos de 
relevo na Administração Pública de seu Estado, como os de Dirctor 
do Departamento de Saúde c Sccrctãrio do Interior c Segurança, 

Médico formado pela Univcr$idadc do Brasil, sempre foi um 
estudioso dos problemas sanitários do Pais, sendo o idealizador em 
1956, da Campanha Nacional Contra a Lepra c, cm vArias Sessões 
Legislativas, Rclaior-Gcral do Anexo do Ministério da Saúde na 
Comissão de Orçamento da Câmara Baixa. 

Por ocasião de seu sepultamento, cm BrasOia, prestaram-lhe 
homenagem de des~dida os seus companheiros da Câmara - dqs 
quais foi intérprete o Deputado Pinheiro Machado -c o MDB Na
cional, através de comovente oração proferida pelo Senador Dirceu 
Cardoso, seu colega, cm quatro lcgislaturas, no Congresso Nacional. 

Janduhy Carneiro, quer como situacionista ou homem de Oposi· 
ção, sempre se impôs aos seus pares, merecendo destes o rcs~ito c a 
admiração que lhe eram devidos cm razão de sua inatacável dig· 
nidade pessoal. Homem de conviCções politicas arraigadas, foi dos 
primeiros a ingressar no MDB, após a extinção do. antigo partido a 
q~c pertencera - o PSD - ao lado de seu irmão, o eminente 
Senador Ruy Carneiro, que permanece desolado diante da perda irrc· 
parável, não apenas de um ente muito querido, mas de um batalha· 
dor intimorato que sempre o ajudou cm mcmorlivcis campanhas poli· 
ticas na Parafba. 

Casado com D• Diva Abranches Carneiro, Janduhy constituiu 
prole de cinco filhos, os quais terão no exemplo edificante de sua vi· 
da ilibada a inspiração para se conduzirem dentro dos 'mesmos 
padrões éticos de decência c hombridadc que caraçtcrizaram a tra· 
jctória do saudoso representante da terra de João Pessoa. 

O Senado Federal, ao suspender hoje os seus trabalhos, na for· 
ma pretendida pelo requerimento das lideranças partidárias, rcvcrcn· 
cia a memória de um ilustre homem pGblico, cuja atpação foi 
assinalada pela preocupação constante de servir à sua Pátria c à sua 
gente. 

Nós, do MDB, Sr. Presidente, pranteamos o desaparecimento 
de um companheiro dos mais distinguidos, que sempre honrou c 
engrandeceu a classe politica brasileira. (Multo bem!) 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Peço a palavra 
como Lldcr, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Tem a palavra, 
como Lldcr, o nobre Senador Eurico Rczcndc. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) (Como Lfder, pro
nuncia o seguinte dl~~a~no. Sem revido do orador.)- Sr. Presidente, 



~ ~ 
Poder Legislativo, no recesso recém-terminado, 

Desta vez, foi convocado para o reino da eternidade Janduhy 
Carneiro, que sempre demonstrou atos, palavras c gestos uma 
admirãvel vocação para a vida pública, E a exerceu intensamente, 
nllo apenas na cumcada do Parlamento Nacional, mas também na 
intimidade c na agrimensura da administração municipal, de
monstrando com isso que estava, realmente, habilitado para 
absorver as emoções da politica, cm todos os seus graus c cm todos 
os seus estágios. 

O Sr. LoariYII Baptista (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) - Ouço V, Ex• 
Sr. Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Loarl•lll Blplllla (Sergipe) - Eminente Senador Eurico 
Rczcndc, desejo manifestar a V, Ex• c à Casa, o meu pc&ar pelo fa· 
lccimcnto do Deputado Janduhy Carneiro. Era um Parlamentar, 
como aqui já foi dito, integrando a Câmara dos Deputados desde 
1945, homem tranqUilo, cumpridor dos seus deveres c de absoluta 
integridade, Fui seu amigo, c dele guardo recordações do nosso 
convivia na Câmara dos Deputados desde que exerci o primeiro 
mandato, representando o povo sergipano. Fomos membros da 
Comissão de Orçamento durante muitos anos, c ele sempre Relator 
do Ministério da Saúde. Médico, atuou muito também na Comissão 
de Saúde da Câmara, onde, diversas vezes, se destacou de modo 
pioneiro, como ao tempo da orimcira camnanha contra o câncer, 
cncctad.a cm nosso País. Janduhy Carneiro prestou longos c rclcvan· 
tcs scrv1ços ao seu Estudo - a Paraíba -que chora c lastima a sua 
morte, como todo o Brasil. Nilo poderia, ainda, Sr. Presidente 
deixar de manifestar a minha solidariedade na dor de um seu irmão: 
e nobre e prezado Senador Ruy Carneiro, por cujo intermédio ma· 
nirestamos, n~ta oportunidade, nosso sentimento de profundo pesar 
a toda a famfl1a do saudado ex-Deputado Janduhy Carneiro. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Agradeço a 
valiosa contribuição do eminente Senador por Sergipe, que conduz 
para o meu pronunciamento enaltecedores dados curriculares do 
pranteado extinto. 

Mas quero dizer, Sr. Presicjentc - salientar sobretudo - que 
um dos traços marcantes e caractcrlsticos 

1 

da personalidade de 
Janduhy Carneiro foi aquela modéstia inspirada na expansão, na 
afirmação c na cloqU!ncia dos estremecimentos da solidariedade 
humana. Era um homem extremamente simples, mas dotado de um 
vigoroso espirita público de que nos dâ prova exuberante a lrfjctória 
que ele executou, galgando todos os degraus da sua aplaudida vida 
pública. 

O Congresso Nacional lamenta o desaparecimento desse velho 
lidador que cm várias oportunidades· prestou grandes serviços ao 
Pais, principalmente à sua terra natal que sempre reafirmou, na 
sucessão dos mandatos conseguidos através da afirmação vigorosa 
das urnas livres e inconspurcâvcis, a sua confiança no seu rcpresen· 
tantc na Câmara dos Deputados, 

Quando ocorreu o seu falecimento, cu não me encontrava cm 
Bra>Ria, mas tive a oportunidade de assistir à missa de sétimo dia c 

condolências. 
E quero aqui, Sr. Presidente, registra~ que aquele sentido de 

liderança que Janduhy Carneiro exerceu nto desaparecerá, porque 
ficará na memória da esposa, ficará na recordação dos filhos, que 
são a carne da sua carne, o sangue de seu sangue, a alma de sua alma 
c que serão, por.certo, o exemplo do seu exemplo, a honradez da sua 
honradez! 

E, paru'cularmcntc, desejo endereçar a espontaneidade do meu 
gesto de pesar, cm meu nome c cm nome do meu Partido, ao nosso 
eminente companheiro de intcrvivência no Senado, o ilustre Senador 
Ruy Carneiro que, ainda não convalescido da dor imensa que o 
impacto brutaf'lhc provocou, por certo há de verificar que todo o 
Congresso Nacional se debruça espiritualmente sobre a memória c 
sobre o túmulo de Janduhy Carneiro, rendendo· lhe as homenagens a 
qúr fez jus pelo seu csplrito público para ~om o Pais c tendo cm vista 
a sua dedicação pcrma~cntc na defesa dos problemas c dos interesses 
~o seu grande Estado, o Estado da Paralba! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mqalhics Pinto) - A Presidência, 
em seu nome c cm nome da Mesa, deseja também apresentar a sua 
manifestação de pesar pelo falecimento do ilu,trc parlamentar 
Janduhy Carneiro c, de modo especial, apresentar ao nosso colega 

· Senador Ruy Carneiro c, por seu intermédio, a toda a farilllia enluta· 
rla, os nossos mais sentidos pêsames. 

Pessoalmente, guardo de Janduhy Carneiro a mais cara afeição, 
porque íniciamos, talvez juntos, cm 1946, a nossa vida pública c so· 
mos poucos que daquele tempo ainda permanecem no Senado Fc· 
dera I c na Câmara dos Deputados. 

Apresento, pois, as nossas condolências c a certeza de que a 
memória de Janduhy Carneiro será sempre reverenciada com o res· 
peito que çle'mcrccc. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa). 
Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, irei levantar a sessão 

c tomar as demais providencias solicitadas no requerimento, 
Designo para a sessão ordinária de segunda· feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 82, 
de 1974 (n• 1.463·8/73, na Casa de origem), que institui a "anotação 
do rcspon.abilidaac técnica" na prestação de serviços de Engcnhuria, 
de Arquitctura c Agronomia, e dá outras providencias, tendo 

PARECERES, sob nos 116 cll7, de 1975, das Comissões: 
- de LeaJIIICio Sodal, favorAvcl, com emenda que apresenta 

ji: n• I·CLS; c 
- dt·Fiutlcu, favorável ao projeto c contrário à emenda apre

sentada pela Comissão de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Mqalhlcs Pinto) - Está encerrada a 
•cssilo. 

(Levanta-se a seSJàn às 14 horast 55 minutos. I 



93~ Sessão da 1~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura, 
em 4 de agosto de 1975 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINtO E WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Carreira- José Lin· 
doso- Renato Franco- Alexandre Costa- José Surney- Helvi· 
dio Nunes - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Ruy Carneiro - Marcos Freire -· 
Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Ruy Santos - Eurico Rezende -
Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah -
Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- Lâzaro Barboza- llalí· 
vio Coelho- Mendes Canale- Leite Chaves- Lenoir Vargas
Otair Becker- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Mngolhãcs Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparccimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro uberta a sessão. 

O Sr. !•·Secretário proccderá a leitura do Expedier.te. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

No 143/75 (n• 223/75, na origem), de 30 de julho último, dc 
:Jgrudecimcnto de comunicação rererente ao veto presidencial ao 
Projcto dc Lei n' 01, de 1975-CN, à cscolha do Desembargador Cor· 
los Fulgclncio da Cunha Peixoto, para exercer o cnrgo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal e acusando o recebimento de autógrafo 
du Decreto Legislativo n• 58, de 1975, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido 
vui i• publicação. (Pousa.) 

Através das Mensagens n•s 50 c 52-CN, o Senhor Presidente du 
República submete ao Congresso Nacional os textos dos Decretos· 
leis n's 1.405 c 1.406, respectivamente. 

Com vistas illcituru dns matérins, a Presidência convoca sessiio 
conjunta a realizar-se hoje, às dezoito horns e trinta minutos, no ple
núrio du Cümnra dos Depu tudo~. 

O SR. PRESIDENTE (Mngolhiies Pinto) - A Presidi:ncia 
comunica que, nos termos do urtigo 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 28, de 
1975, de :\Utnriu do Senhor Senador José Esteves, que altera n rcdn
çilo do art. fi7 cnput da Lei n' 5.1 08, de ~I de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trimsito), por ter recebido pureccr contrilrio, 
<.luunto ao mérito, das comissões n que foi distrihuido. 

ó SR. PRESIIJENTE (Mugolhões Pinto)- Durante o recosso 
parlamentar de julho, o S•:nhor Senador João Culmon cncuminhou a 
cstn Prcsidênda, na forma regimental, comunicnçào de que se uuscn-
turiu dn P. · • fH!ríodo de 7 n 14 daquele mês, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mr,sa, 
oficio do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados c que será lido pe· 
lo Sr. 1•-Secret:irio. 

~lido o seguinte 

GP·O- 522 Brasília, I• de agosto de 1975 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhües Pinto 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V0ssa Excelência que o nobre 

Deputado Aécio Cunha dirigiu oficio a esta Presidência, solicitando 
a re11lizaçüo de uma sesslio solene do Congresso Nacional, ouvido o 
Senado Federal, destinada u comemorar o transcurso do centenário 
do nascimento do eminente brasileiro Arthur da Silva Bernardes. 

A respeito do assunto, a Câmara dos Deputados deferiu rcque· 
rimcnto do nobre Deputado Nogueira de Rezende, para a realização 
de uma sessão solene com o mesmo objetivo. 

Nesta oportunidade, esclareço a Vossa Excelência que esta Presi· 
dência nada tem a opor à realização da sessão do Congresso Na· 
cional. 

Consulto a Vossa Excelência se concorda com a mesma. 
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 

de apreço.- Deputado Célio Bor)a, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mngalhiies Pinto)- De acordo com o 

expediente que acaba de ser lido, a Presidência convoca sessão solene 
do Congresso Nacional, ~• rt:ulizar~se no próximo din 7, às 15 horas, 
no plenário da Ciimara dos Deputados, destinada a comemorar o 
transcurso do nascimento do emérito brasileiro Presidente Arthur da 
Silva Bernardes. 

Na oportunidade, designo para falar, em nome do Senado 
Federal, o nobre Senador ltumar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhiies Pinto)- Sobre a mesa, ofi· 
cio que serl•lido pelo Sr. I•·Sccretúrio. 

f:: lido o seguinte 

A Sua Excelência o Senhor 
Senudl)r Magulhães Pinto 
Dignissimo Presidem•: do Senado Federul 

Brasília, 09 de julho de 1975 

Ex mo. Sr. Presidente do Scnarlo Federal, 

Respondendo 1.,cla lid~rançu do MDB. dt.: ncordo com o Udt.:r 
Jo Partido, Senador Franco Montoro, tenho o prazer de dirigir-mt.: a 
Voss:t Excc\ênciu a fim de urrcscntur a lista triplice de nomes de in
tegrantes Jo Movimento Dcmocrútico Orusilciro purn prccnchirncn
to de I (uma) v:~gn na Dc\egaçrto Brusilciru it 62• Conferência ln ter-



mo. 
São os seguintes Senhores Senadores: 
Mauro Benevides- Franco Montoro- Itamar Franco. 
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de minha 

alta estima c distinta consideração.- Senador Itamar Franco, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
cxp.edicnte que acaba de ser lido e não havendo objeção do Plenário, 
des1gno o Sr. Senador Mauro Benevides para comparecer àquela 
conrcrência. (Pausa.) 

Sobre a mesa, ol'ício que será lido pelo Sr. I •-Secretário. 

I> lido o seguinte 

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 
GRUPO BRASILEIRO 

Ol'ício n• 4/75 
Brasília, 16 de junho de 1975. 

Ao Excelentíssimo Senhor Senador'Magulhiies Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal.-

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em 
reunião da Comissão Executiva realizada em 30 de abril de 1975, roi 
eleita a Comissão Diretora que dirigirá os trabalhos do Grupo Bra
sileiro do Parlamento Latino-Americano, na 8•. Legislatura, com
nesta dos seguintes membros: 

Deputado Geraldo Guedes- Presidente; 
Senador Nelson Carneiro- 1•-Vice-Presidente; 
Senador Renato Franco- 2•-V ice-Presidente; 
Deputado Nadir Rossetti- !•-Secretário; 
Deputado Francisco Rollemberg- 2•-Secretário; e 
Deputado Homero Santos- Tesoureiro. 
Para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Grupo Brasileiro 

do Parlamento Latino-Americano, não podemos, no entanto, 
prescindir do valioso apoio de Vossa Excelência. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os 
protestos de alta estima e consideração. - Deputado Geraldo 
Guedes, Presidente .do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino
Americano. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães. Pinto)- O expediente que 
acaba de ser lido vai à publicação. Sobre a mesa, ol'ício que será lido 
pelo Sr. !•-Secretário. 

I> lido o seguinte 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Em 4 de agosto de 1975. 

Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 
que esta Liderança indica, para completar a composição da Comis
são Mista do Congresso Nacional, que dará parecer sobre a Mensa
gem n• 45, de 1975 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional texto do Decreto-lei n• 1.402, de 23 de maio de 1975, que 
"altera a redução do urtigo n• 4 do Decreto-lei n• 1.083, de 6 de rcve
reiro de 1970, que dispõe acerca do Imposto sobre Minemis" em va
ga ocorrida na representação da ARENA, o Senhor Senador Paulo 
Guerra. 

Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais 
alta cstimu c distintu considcruçUo. - Senudor Pctrõnlo Portclla, 
Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinta) -O Oficio do Se
nador Pctrônio Portclla, Líder da ARENA, que acaba de ser lido, é 
· ' ' pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

I> lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 306, de 1975 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a 
retirada, cm caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n• 77/75, de minha autoria, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezem
bro de 1965, que regula as atividadcs dos representantes comerciais 
autônomos, e dá outras providências. 

A retirada se justifica uma vez que a matéria encontra-se 
sub judlce do Supremo Tribunal Federal. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975 - Henrique de La 
Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto') - O requerimento 
lido será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos termos do dis
posto no urt. 279, ll,letra c do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento sobre transcrição de matérias nos 
Anais do Senado Federal, que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 307, de 1975 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição nos Anuis do Senado do discurso prorerido pelo Excelen
tíssimo Senhor Prcsidc:nte Ernesto Geisel, em I • de agosto de 1975. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975,- Petrônlo Portella. 

REQUERIMENTO N• 308, dc1975 

Senhor Presidente, 
De conrormidade com o disposto no art. 234, item 2, do 

Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, 
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do 
General Ednardo D' A vila Mello, Comandante do II Exercito, rei to 
nu aula inaugural do 17• Ciclo de Estudos da Associação dos 
Diplomados na Escola Superior de Guerra (ADESG), publicudo no 
Jornal do Brasil, no dia dezenove de julho de 1975. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975. - Fausto Castelc 
Branco. 

REQUERII.tENTO N• 309, de 1975 

Senhor Prcsidonic, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado Federal, da Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, General Ernesto Geisel, transmitida através do Se
nhor Ministro Armando Falcão, por ocasião da promulgação da 
Constituição do novo Estado do Rio de Janeiro, c publicada no Jor
nol do Brosll, em 24 de julho de 1975. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975, - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N• 310, de 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, u transcrição, nos Anuis do 

Senado Federal, da Mensagem do ExcelenHssimo Senhor Presidente 
Ernesto Geiscl, anunciando as medidas tomadas em reunião do 
Cllnsclho de Desenvolvimento Econômico, para atender nos pre
juízos sócio-econômicos das regiões afetndus pelos recCntes 
disté~rbios climáticos, c publicada no Jornol do Brasil, em 24 de julho 
de 1975. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975. Vnsconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N•311, dcl975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na l'ormu rcgimcntul, u transcrição, nos Anuis do 

Scnadll Federal, du Ordem do Diu baixada pelo Ministi:rio da 



.no. , cm. 
1975. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975. Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N• 31Z, de 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado rcdcrul, do discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel, pronunciado por ocasião de sua 
visita onciul ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, e publicado 
no Jornal do Brasil, em 10 de julho de 1975. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975. Vasconcelos Torres, 

REQUERIMENTO N• 313, ·DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estudo do Rio de Janeiro, Almirante Faria Lima, na ocasião da 
visita onciul de sua Excelência o Presidente Ernesto Geisel ao Govcr· 
no do Estudo, c publicado no Jornal do Brasil em 10 de julho de 1975. 

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1975.- Vuconcelos Torres, 

REQUERIMENTO N• 314, DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado Federal, do pronunciamento do Excclentlssimo Senhor Pre· 
si dente da República, General Ernesto Gciscl, por ocasião da sanção 
da Lei que cria a Indústria de Material Bélico do Brasil, c publicado 
no jornal Última Hora cm 14 de julho de 1975. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975.- Vuconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N• 315, DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, a transcrição, nos Anais do Se· 

nado Federal, do pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Prc· 
sidcntc da República, General Ernesto Gciscl, feito por ocasião da 
sanção da lei que cria a Empresa de Portos do Brasil S/A -
PORTOBRÁS, c publicado no jornal O Dia. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975.- Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N• 316, DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anuis do 

Senado Federal, da Ordem do Diu do Excelentíssimo Senhor Minis· 
tro Antônio Jorge Correia, lida durante as solenidades de comemora· 
ção do 29• aniversário de criação do Estado Maior das Forças Arma· 
das- EM FA, c publicada no Jornal do Brasil em 25 de julho do cor· 
rente. 

Sala d.tô ~essões, em 4 de agosto de 1975.- Vasconcelos Torres, 

REQUERIMENTO N•317, DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado Federal, de editorial "Meio Século", do Jornalista Roberto 
Marinho, publicado no jornal O Globo cm 28 de julho de 1975. 

Sala das Sc~sõcs, cm 4 de agosto de 1975.- Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N• 318, DE 1975 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcriçiio, nos Anuis do 

Senado Federal, dos discursos do Senhor Ministro Prado Kelly o do 
Jornalista Roberto Marinho, pronunciados por ocasião do jantar 
oferecido cm homenagem ao cinqUentenário de fundaçuo do jornal 
O Globo, c publicado no mesmo jornal cm 26 do julho de 1975. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975.- Vasconcelos Torres, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - De acordo com o 
art. 233, § IY, do Regimento Interno, os requerimentos lidos scruo 

REQUERIMENTO N• 319, DE 1975 

Os Senadores infra·assinados, com arrimo no art. 122 do Regi, 
mento Interno da Casa, requerem a V. Ex• a realização de Sessão Es· 
pcciul cm homenngcm no ex-Congressista c ex-Ministro de Estado, 
Marechal Juarez do Nascimento Fernandes Távora, vulto cxpo· 
nencial da vida pública brasileira, falecido no dia 18 de julho passa· 
do. 

Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1975.- Mauro Benevldes
Lázaro Barboza - Lulz Cavalcante - Leite Chaves - Lourlval 
Baptista- Otalr Becker- Alexandre Costa- Maaalhiea Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- De acordo com o 
art. 279, I, do Regimento Interno, esse requerimento será objcto de 
deliberação após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Há oradores 
mscrito,c;, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR, LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) (Pronuncia o seaulnte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de abordar o assunto que determinou a minha vinda à tri· 
bunu, desejo fazer, mesmo que sucintamente, alguns comentários 
sobre o pronunciamento da última sexta-feira, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República. 

Importante pelo seu contcí1do c oportuno por se ter feito ouvir 
no momento em que se começava a detectar uma certa c às vezes até 
deliberada confusão na interpretação das intenções presidenciais, a 
fala do Presidente Ernesto Geiscl soa como uma verdadeira 
exortação ao realismo dos nossos políticos, 

Há no discurso de sexta-feira uma perfeita sincronia com os pro· 
nunciamentos anteriores do eminente Presidente. Poderíamos 
upenus dizer que Sua Exceli::ncia, seguramente, intencionalmente, foi 
desta vez mais claro no enunciado do seu pensamento, para que, à 
/'alta dessa clareza, ninguém enverede por caminhos errados ou 
equívocos. 

A palavra do Chefe da Nação está aí, límpida, cristalina, sem 
entrelinhas, exposta com a sinceridade e a responsabilidade de quem 
tem o comando do País c o domínio das informações sobre o que se 
passa dentro c fora das nossas fronteiras. 

l'aru os que desejam seguir o Presidente nos seus elevados pro· 
pósitos, apoiando a sua política, que é a política da Revolução, oro· 
tciro li>i traçado sem que se deixasse encoberto qualquer caminho. O 
Presidente realirmou o compromisso de promover, ao lado do 
desenvolvimento cconômico c social, o ,desenvolvimento poUtico, 
dentro da compreensão de que um sctor ni\o deve avançar às custas 
da cstugnação do outro. 

Nen> recuos nem avanços precipitados, mas a caminhada segura 
c realista, í: o que nos aconselha o Presidente. E tem razão Sua Excc· 
lência quando condena a distensão apenas política c preconiza, ao 
contrirrio, u distensiio também social. Está claro que jamais alcan· 
çarcrnos u cstubilidadc política se, primeiro, ou paralelamente, não 
eliminarmos a tensão social, segura geradora das tensões políticas. 

Ao encerrar ~1 sua oração alirmou Hque não admite, sob 
quaisquer disfarces, pressões de facções ou grupos de interesses 
visando, urtiliciulmcnte, a queimar etapas no processo de desenvolvi
mento político- que st: rt:qucr, uo contrúrio. h:nto, meditado c pro
gressivu puru que seja seguro, n:almentc duradouro, construtivo e 
sociulmcntcjusto". 

Congrutulo-mc, pois, com o Presidente Gciscl pelo pronuncia· 
rncnto da írltirna scxtu·fciru, o quul acho que foi oportuno c 
tlCCt.:SSÍiriu. 

O Sr. Eurico Rczendc (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
upurlc'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer 



com V. Ex• pelo que . 
mento público do eminente Presidente Ernesto Geisel. Realmente, 
trata-se de documento da mais alto importância, equivale a uma fala 
a respeito da Nação, corresponde o uma segunda Mensagem Prcsi· 
dencial este ano, porque Suo Excelência o Senhor Presidente cnfocou 
todos os ângulos de todos os sctorcs da problemática nacional. 
Quando Sua Excelência abordou o tema politico, fê·lo não de 
maneira Isolada, numa conccituação escotcira, solitãria, mas 
colocou o chamado mecanismo da distensão cm consonância com 
outros mecanismo; isso porque o compromisso revolucionário é com 
o progresso integrado, tanto sob o ponto de vista cconômico c social 
como sob o ponto de vista humanlstico. Naturalmente, se, àquela 
altura, fosse posslvcl ao Presidente da República anunciar a restaura· 
ção ao estado de direito, Sua Excelência o teria feito com a mesma 
firmeza e o mesmo dinamismo com que proclamou a sua inoportuni· 
dade na í:poca que passa. O Presidente da República cstã no vértice 
da pirâmide, compenetrado dos seus deveres, preparando as 
condições nacionais para a restauração do regime 'dcmocrâtico, c 
não serão os ponteiros dos relógios da imprudência que irão 
exercitar pressões cm sentido contrãrio. Sua Excelência 1: o juiz da 
oportunidade e, no oportunidade devida, saberá implantar, neste 
Pais, um regime democrático, não com aquelas linhas clássicas que 
não lhe proporcionavam um sistema de autodefesa, mas com as 
linhas realísticas para que venha um estado de direito que dure, cm 
beneficio do Pais. Daí por que deposito, no discurso de V. Ex•, a 
sinceridade do meu apoio c da minha solidariedade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe} - Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Lfder Eurico Rezcnde, por este aparte que em mui· 
to enriquece o meu pronunciamento c pelas considerações que teceu 
a respeito do discurso proferido pelo eminente Presidente Ernesto 
Gcisel, na última sexta-feira. Bem disse Sua Excelência, no final do 
seu discurso, "que não admite, sob quaisquer disfarces, pressões de 
facções ou grupos de interesses, visando, artificialmente, a queimar 
ctapos no processo de desenvolvimento politico- que se requer, ao 
contrãrio, lento, meditado c progressivo para que seja seguro, real· 
mente duradouro, construtivo e socialmente justo". 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro}- V.Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe} - Com prazer, cmi· 
ncnte Senador Vasconcelos Torres. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro}- A minha intcrvcn· 
çào será diferente da anterior, que roi ideológica; a minha será uma 
observação a respeito da capacidade comunicativa do Presidente Gci· 
sei, através da telcvis~o. Não sendo um homem habituado ao vídeo, 
- e V. Ex• sabe que nos estúdios da televisão, cm seus bastidores, 
ensaia-se muita coisa- apesar disso o Presidente Gciscl vai assim ao 
naiural, num programa ao vivo, sabendo transmitir a sua mensagem, 
a sua idéia. Lendo o pronunciamcnto.com impccâvcl corrcção, sem 
engasgar um só minuto, 'sem se atropelar, mesmo na parte mais ãrida 
da sua rala, quando se referia justamente a cstatfstica, Sua Excelên· 
cia se transformou. Esta é a opinião de um homem roceiro como cu, 
que numa estrada, numa parada da rodovia federal BR·IOI, ouviu o 
Chcre de Estudo ruzer o seu pronunciamento com aquela naturalida· 
de. Eu gostaria de dar um depoimento, aqui, ao eminente orador
Todo mundo pensa que o General vai ler o seu discurso com os 
óculos; n primeira coisn que o General faz é tirar os óculos, Sua 
Exceli:nciu não está razcndo nenhum "tipo", como se diz na lingua· 
gcm telcvisionndu: aquilo é natural. E devo dizer a V. Ex•: como tal 
gesto comunicn! Então, com aqueles cabelos brancos- que ontem 
nindu ganharam mnis uns fios, porque l'oi o aniversário de Sua 
Excelêncin - ele é um homem que entra nos lares, ralando umn lin· 
guagcm rrnncn, sem subtcrl'úgios. Qunnto u nnálisc- vamos dizer a 
verdndc - V, Ex• snbc que qualquer pronunciamento de um 
Presidente da Rcpúblicnl: sempre exultado pela classe politica. Quun· 
do Jnngo falavn, o Scnndo vinhn abaixo, de elogios; a Câmara dos 
Dcputndos, as Asscmbléins Legislativas. ~ nquclc "puxa,saquismo" 

Chefe de Estado te· 

"Trabalhadores do Brasil!" já dava a sua comunicação inicial. Mas 
o Presidente Gcisel, como homem de televisão - não ê o político, 
não í: o urcnista quem o diz; é o telespectador- nas horas dificcis do 
Pais, ao ocupar o microfone, dizendo a verdade como disse c como 
tem dito, como se comunica! E uqucm não se comunica", como dizia 
aquele grande artista da televisão, Abelardo Barbosa, "se cstrumbi
ca". Perdoe se este homem, que vive no seio da massa, utiliza este 
fraseado, essa linguagçm assim popular; é simplesmente para carac
terizar como o Presidente Geiscl soube dizer, soube falar, sem usar 
meias palavras; o importante- V. Ex• salientou no inicio do seu dis· 
curso- é dizer a verdade. ·E ninguém tem sabido dizer mais a vcrda· 
de neste País do que o Presidente Ernesto Gciscl. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe} - Sou muito grato a 
V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres, por esse aparte que mui· 
to vem honrar o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O recesso parlamentar que ora finda foi, inrclizmentc, caracte
rizado por uma série de calamidades que se abateram sobre o Sul, 
Centro c Nordeste do Pais, acarretando grandes danos matcri~is c 
razendo vitimas, sobretudo no Estado de Pernambuco. 

No Rio tivemos o lastimãvcl desastre rcrroviârio com a perda de 
vidas e muitos feridos. As geadas c a neve fizeram perder-se a produ
ção ugrlcola, c atingiram a pccuãria no Sul do Brasil, cm Minas c 
Mato Grosso. No Nordeste, torrenciais chuvas provocaram enchen
tes cm vã rios Estados. A lagoas, Sergipe c, especialmente, Pernambu
co foram os que mais sofreram. Neste último, tivemos a maior ca
lamidade, com mais de cem mortes, enquanto cm Sergipe c Alagoas 
houve consideráveis prcjulzos materiais, principalmente na agri· 
cultura. 

A imprensa brasileira noticiou, amplamente, toda essa série de 
calamidades. Necessário se torna, no entanto, fazer, desta Tribuna, 
rápido relatório sobre as ocorri:ncias no meu Estado, onde os prejuí
zos foram enormes e vários milhares de pessoas ficaram desabriga· 
das, cm decorrência da total destruição de suas moradias. São todas 
elas pessoas de baixo nível de renda, que não dispõem de recursos 
próprios para a reconstrução de seus lares, impondo-se, para isso, 
bem coordenada ação dos governos do Estado c Federal. 

Felizmente, Sr. Presidente, o Governador José Rollcmberg Lei· 
te, tão logo as chuvas se abateram sobre o meu Estado, adotou com 
presteza todas as providências necessárias à redução dos danos, ao' 
socorro imediato às populações necessitadas, medidas de natureza 
profilática e, também, o levantamento dos prejuízos acarretados. 
Para isso, contou com a eficiente colaboração dos órgãos federais se· 
diados no Estado, os Ministros de Estado colocando-se cm campo 
para a mais pronta, ampla c eficiente ação de socorro às vitimas das 
enchentes. Devemos destacar, aqui, a atuação dos Ministros do 
Interior, da Agricultura e da Previdência Social, que deram notãvcl 
demonstração de sensibilidade, responsabilidade e solidariedade 
pura com os flagelados do meu Estado. 

No dia 22 de julho,· o Governador José Rollembcrg Leite 
encaminhava ofício ao Superintendente da SUDENE, Engenheiro 
José Lins de Albuquerque, orerecendo·lhc um relatório preliminar 
sobre u extensão dos prejuízos causados pelas enchentes cm 34 muni
clpios, cuja situação jã rora levantada pelos órgãos do Estado, cm 
uçüo conjugada com os órgãos rederais locais, 

Os danos c prejulzos atingiram, sobretudo, o sctor primãrio da 
economia scrgipana, com reflexos instantâneos na subsistência· das 
populações rurais. Fora os prédios de propriedade do Estado, cerca 
de 3 mil casas foram totalmente destruidos. O Governo do Estado 
proporcionou toda a ajuda de caráter imediato que se impunha, para 
isso contundo com a eficiente c inestimável coluborução do Governo 
Federal. Assim, remédios, alimentos e abrigos roram prontamente 
distribufdos, numa açi\o que há de ter levado às vitimas o consolo da 
solidariedude e a segurunça de que não estão sozinhas nesse momen· 
to de inl'ortúnio e que terão todo amparo dos governos do Estado e 
do Pais paru u recuperaçüo dos prejulzos sorridos. 



u c os 
prejuízos. As notáveis obras empreendidas pelo Governo Federal no 
Baixo São Francisco, sobre us quais falei desta Tribuna;\ vésperu do 
recesso, forum fortc-.. mcnte nfetudns, com consideráveis prejuízos. 

No relatório entregue pelo Governador José Rollemberg Leite 
l~stC1 Jcmonstrado que os prejuízos, no meu Estado, foram vultosos, 
hmtm destruídas residências pnrticulares: danificados prí:dios gover .. 
na1ncntais: danos cm rodovius c destruição de pontes: danos em siste
mas de ahastccimcnto d'C1gua. Parn um Estado que luta com tão 
grandes diliculdudes como o de Sergipe, os efeitos da calamidade es
ttto scndo scntidos com intensidade. Aos danos causados no 'interior 
do Estado, somnrum .. se os problemas públicos em Aracaju. 

Tudo isso consta do pormenorizado relatório elaborado pelo 
General Annibal Gurgel do Amurai, designado pelo Ministro Ran
gt:l Reis para constatar, pessoalmente, danos e prejuízos ocorridos 
nos Estados de A lagoas c Sergipe, e entregue ao eminente Ministre 
do Interior ~o dia 28 de julho. 

Nesse relatório é exposta a situaçiio existt:nte no Estado de Sergi
pe, em toda a úreu atingida, com dados concretos e ilustrações 
fotogrúlicas. Dispenso-me de maiores comentários, limitando-me a 
transcrever as conclusões finais do relatório entregue ao Ministro 
Rungcl Reis pelo General Annibal Gurgol do Amurai, que são as 
scguint~.:s: 

"a) as enchentes que atingiram os Estudos de Sergipe e 
A lagoas ~uusurmn dunas m~1tcriais apreciáveis, necessitando
se, rara u sua recuperação, de recursos de grande monta: 

h) o setor mais atingido, em.ambos os Estados, foi o pri
múrio, verilicundo-sc as perdas totais das culturas de arroz, 
milho, feijão, fumo, nos municípios atingidos. Na área 
canavh:ira também houve muitos danos c: seus renexos na 
produçfto serão inevitáveis: 

c) no sctor viúrio, conforme constu do Relatório, os 
danos causados nas estradas, pontes, aterros, bueiros, etc., fo
nun enormes, necessitando-se de recursos vultosos para a sua 
rccupcraçtw: 

d) no sctor habitacional, foi constatado um número ele
vado de hubituções destruídas ou grandemente avariadas, 
necessitando de ajuda cm material, para as recuperáveis, e a 
n:construçito das outras, cm lugares adequados: 

Não adianta reconstituir casas nos lugares reconheci
uamente condenados, aqudes que alugam com as grandes 
chuvas. Ht1 de se estudar uma forma de atendimento para a 
cunstruçito dus casas destinadas Us famílias de baixa renda 
(inferior a um salário mínimo), talvez em convênio com os 
Uovc:rnos Estaduais. 

e) as galerias pluviais de Aracaju e de Maceió estão 
lJUasc totulmcntc obstruídas, ocasionando grandes alagações 
nas ruus, inclusive nO centro comerciul, conforme mostram 
a!'! f, ,, •1gralias: 

f) nas Capitais dos dois Estados nordestinos visitados, 
hú nc~..:cssiJadc im~:diata da claboraçüo de projetas, em con
v~nio com o DNOS, objctivundo u drenagem c tnludamento 
dos ~.:unais I! riachos que correm em vúrias dircçõcs e que, por 
se acharem completamente assoreados, são responsáveis pe
las inundações cm div~:rsos bairros dtls duas cidudc:s,'' 

Em seu relatório, o General Annibal Gurgel do Amurul ulude a 
toda espb:ic de medidas a serem adotadas pelo Governo Federal, iso .. 
ladamcntc ou cm colaboruçUo com os governos dos Estudos viti· 
mudllS, visando t1 recuperação dos danos sofridos. 0{1 realce U 
ncccssid:~Jc de novas obrus, inclusiv~: pura ussegurar emprego a 
tnllos ns necessitados. 

Dentro da orientação do Presidente da República, de assegurar 
a assistênda moral c material a todas as populações atingidas pelas 
ealmnidadcs, o Ministro Maurício Rangel Rds esteve pcssoulmcnte 
~·111 Sergipe, no ldtimu dia 29 de julho'. Foi pura ver de perto u 
e.\tensf1o dns Uanos ~.:ausados pelas enchentes, como purn ajustur 

de .... 
Banco do Nordeste, Dr. Nilson Holandu; o Diretor-Gernl do Depur
tumento Nacional de Obras e Saneamento, Engenheiro Harry Amo
rin Costa; c o Presidente da Compunhin de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco, Engenheiro Nilo Peçnnha Araújo de Siqucira. 

À luz dus observações pessoais e, tambí:nr, de levantamentos já 
feitos pelo Governo de Sergipe e que lhe foram entregues pelo Gover
nador José Rollcmberg Leite, o Ministro Rangei Reis apresentou ao 
Presidente Ernesto Geiscl, que às submeteu uo Conselho de Desen
volvimento Económico, no último dia 30, as medidas capazes de asse
guru r amparo às populações sergipanns e promover a recuperação 
económica do Estado. 

As medidas aprovadas pelo Conselho foram: apoio financeiro 
ao Governo do Estado, no montante de CrS 16.584.000,00 para 
reconstrução de obras de inrra-estrutura nus áreas atingidas; 
reescalonamento de dividas aos agricultores de cereais e refi
nanciumcnto: fornecimento de sementes, inclusive com renovação do 
convénio entre a SUDENE c o Governo do Estado; abertura de fren· 
te âc trubalho de cerca de mil homens, nus várzeas do São Francisco; 
ucclcraçi10 dos projetas da Companhia do Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco: aceleração dos estudos para a construção das 
barragens do Vale do Japaratuba: e apoio às obras de drenagem e da 
construção de servicos de esgotos sanitários em Aracaju, 

Os dois vales mais atingidos foram os do São Francisco e o de 
Japaratuba, o primeiro na região das várzeas. Nos projetas de 
irrigaçilo da CODEV ASF o sistema de drenagem, implantado par
cialmenlt:, evitou perdas maiores. Nas outras áreas das várzeas, onde 
não h:i drenagem, a perda foi total. Estabeleceu-se um mecanismo de 
trabalho com u firma construtora do Projeto das Várzeas, no sentido 
ue abrir fr011te de serviço no total de cerca de 1.000 ho'mens para 
possibilitar emprego, até que a situação venha u normalizar-se. 
Sempre que possível, procurar-se-á estimular o replantio do arroz 
nus úrcus irrigadas. 

Nu Vale do Japaratuba, acertou-se a celebração do convônio 
com o Governo Estadual, ao qual em 1974 a Secretaria de 
l'lanejamento da Presidência du República deferiu recursos de Cr$ 5 
milhões para estudo das barragens de Juparatubn, Japliratuba
Mirim c Siri ri, cfctuando-se o trabalho em conjunto com o DNOS. 

Nas :ireas agrícolas do Estado de Sergipe propõe-se também o 
reescalonamento de dividas e o refinanciamento, sempre que pos
sível, pelo Banco do Brasil S.A. e pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S.A .. cumprindo uo Banco Central do Brasil adotar us medidas 
ncccssúrius com esse objetivo. 

A ussisténcia às famílias desabrigadas pelas cheias vem sendo 
atendida pela SUDENE c G.EACAPE, cm articulação com o Esta
do, com alimentação, roupas e remôdios, com o apoio du CEME e 
do INAN. 

No que se refere ao município da Capital, o projeto de maior ur
gência é o de drenagem e galerias pluviais, situação agravada pelas 
chuvas constantes. Entendimentos no sentido de executar-se o projeto 
de drenagem de Araeuju vi:m ~endo estudados pela Prefeitura Muni
cipal, o Governo do Estado e o Ministôrio do Interior. Projeto 
completo sobre a matéria será apresentado ato o mós de dezembro 
próximo, ao mesmo tempo que já se encontra cm apreciuçiio no 
BNH projeto referente aos serviços de esgotos, de acordo com o 
PLANASA, tendo sido definida participação do Governo estadual, 
com uma purtc de recursos sem retorno. 

O povo scrgipnno recebe como demonstração do interesse do 
Governo cm minorur os seus sofrin1entos us medidas agoru ununcia· 
das. E cstú certo de que se novas verificações dos dunas produzidos 
pelas chuvas c enchentes forem fcitus e upuradus ugruvuções dos pre
juiLos causados no meu Estado, o Presidente Ernesto Geisel não 
dcixuri1 de dar u Sergipe os recursos linuncciros realmente sulicicntes 
ii rc~.:uperaçiio du ceonomiu sergipunu c o auxílio ao seu povo, 
submetido neste instunte u durus provus. 

Sr. Presidente, niio poderia encerrar estas puluvrus sem aludir t1 
uçiio c.xemplar do eminente Presidente Ernesto Geiscl. Pcsssoulmen
te, Sua " du · • dos pc· 

I 



, na 
o levou a determinar, com incrfvel presteza, todas us medidas neccs
súrius uo utendimento dos nagclados e il recuperação da economia 
dos Estados atingidos pelas calamidades. Sua Excelência agiu com u 
mesma prontidão, firmeza e elevado espírito humanitário como o 
que aiterou, il úitima hora, um programa de viagem para ir, pcs· 
soulmentc, ao Rio e determinou medidas a serem executadas pelo 
Governo federal pura u solução do terrivel problema do transporte 
de massa daquele Estado, após o trágico desastre com um trem su
burbano da Central do Brasil, que tantas vitimas fez. 

E í: para que o empenho, eficií:ncia,.solidariedade e alto espírito 
humanitário do Presidente Ernesto Geisel fique gravado em nossos 
Anais, num sinal de nosso reconhecimento pela rapidez com que i me· 
diatamente determinou toda espécie de medidas necessárias ao socar· 
ro das populações atingidas pelas chuvas no Nordeste, que faço 
parte integrante deste pronunciamento as palavras com que o Chefe 
do Governo anunciou, através do rádio e da televisão, no dia 23 de 
julho, as providências udotadas em favor dos Estados de Per· 
nambuco, Alagoas e Sergipe, cuja situação será minorada através de 
recursos de bancos públicos, entidades ministeriais, da Previdência 
Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, este úitimo for·, 
necendo meios para a construção ou reconstruçilo dos imóveis des· 
truídos. A ação pronta do Chefe da Nação certamente que confortou 
os que sofriam e ainda sofrem os efeitos das calamidades. 

Conforme foi estampado em toda a imprensa brasileira, no dia 
24 de julho, o gesto do Presidente da República colocou a Nação a 
par das medidas executadas e em execução para o socorro imediato e 
u médio prazo dos que foram atingidos pela brutalidade das 
enchentes, sem delongas, sem burocracia, sem exageros publicitários, 
mas apenas tendo em mira os altos interesses de alguns milhões de 
patrícios que foram vítimas de uma das maiores catástrofes dos últi· 
mos 40 unos no Nordeste brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
Bt!PTISTA EM SEU DISCURSO: 

"Brasileiros: 

Geisel anuncia na TV 
as medidas de apoio 

Consideramos hoje, em Brasília, no âmbito do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, os efeitos sociais e econô· 
micos dos recentes distúrbios climáticos que assolaram o 
País: as geadas do Centro-Sul, alcançando ati: Mato Grosso, 
c as enchentes do Nordeste, principalmente em Pernambuco, 
mas estendendo-se tàmbí:m, em menor dimensão, a A lagoas 
c Sergipe. 

Com relação às geadas do Centro-Sul, que ufetaram 
principalmente a agricultura e pecuária do Paraná, São Paulo 
e Mato Grosso, atingindo Minas em pequena escala, deter· 
minei a udoçào de medidas governamentais cujo sentido 
geral já hoje foi passivei divulgar. A essência de tais inicia· 
tivas consiste em apoio. financeiro, c: de outros instrumentos, 
que o Governo, sem tardança, levará às áreas ati_ngidus, 
upoio esse considerado indispensúv!!l à manutençuo dos 
níveis de emprego c 1\ recuperação da produção, tão cedo 
quanto passivei. 

D~:scjo, entretanto, ncstu oportunidude, transmitir uma 
mensagem cm especial à região afetada pclus enchentcs, 
notudumentc cm Pernambuco, pela drumaticidude do proble· 
llHI social imcdiuto ali criado, em fnce du emcrgéncíu que 
afctou dirctumentc cerca de 700 mil pessons. 

Com base nos dados colhidos, sobretudo no relatório 
uprcscntudo pelo Ministro do luterior, c upós apreciação 
pelo CDE, uprovci u udoçào de um conjunto de medidas pura 
u 1Úea de Pernambuco, enquanto se uguardu a uvuliaçüo que 

• - 1.. "·· de e · 

.~judu financeira ao Governo 'do Estudo de Per· 
numbuco, no valor global de CrS 120 milhões. Essa impor
túncia destina-se: . 

Ao atendimento das populações diretamente atingidas 
pelas enchentes: à recuperação das obras de infra-estrutura: à 
recuperação parcial das finanças do Governo do Estado; il 
abertura de uma frente especial de trabalho para cerca de 2 
mil desabrigados 

Alí:m disso: 
- Será dado apoio financeiro ao Governo de Pernam· 

buco, através do Banco Nacional da Habitação, para 
recuperação e construção de casas. 

- Serão liberados pura os trabalhadores residentes nas 
i<reas atingidas, CrS 450 milhões, provenientes do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

- Pura recuperação do património domiciliar das fami· 
lius, será estabelecido mecanismo especial de crédito 
subsidiado, através da Caixa Econômica Federal, no valor de 
Cr$ ISO milhões. 

- Será estabelecida linha de crédito especfal a juros 
subsidiados, no valor inicial de CrS SOO milhões, através da 
rede bancária, mediante repasse de recursos do Banco 
Central. 

Essa providência visa uo reescalonamento de dívidas c 
no financiamento das atividades empresariais e apoio finan· 
ceiro aos estabelecimentos agrícolas e agroindustriais atin· 
gidos. 

- Programa análogo será executado pelo Banco do 
Brasil, com recursos no valor de CrS 200 milhões. 

- Também será concedida prorrogação, por 120 dias, 
do recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(I PI) e do Imposto de Renda de pessoas jurídicas. 

- Da maior importâJ1ciu, para evitar a repetição do 
fenômeno, serú o aceleramento e efetivação das obras cons
tantes do programa especial de controle de enchentes, que 
compreendem: 

Construção de barragem no rio Capibaribe, no Munici· 
pio de Carpina: retificaçüo e alargamento da calha do rio 
Cupibaribe, na área urbana do Recife: e, controle do nível 
das águas do rio Beberibe. 

A dimensão e n presteza das providências traduzem a 
nossu solidariedade ao povo c ao Governo de Pernambuco~ 
nessa emcrg8nci~1 que a todos sensibiliza. 

Ao lado disso, tão ou mais importante do que o alcance 
flfático das decisões, elas consubstanciam a nossa presença, u 
nossa participuçi'io, e a dos brasileiros das direrentes regiões, 
no dramt~ do Recife. 

A hora não í: de desanimar ou de lamentnr·se. O 
momento í: de luta- luta tennz- pnrn reconstruir o que foi 
dunificudo c para retornar, sem tardança, às atividudes em 
todos os se tores". 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhiies Pinto)- Concedo a palavru 
ao nobre Senador Roberto Suturnino, como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) (Como Li· 
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P.re
sidente, Srs. Senadores: . 

O MDB cstú dedicando o melhor de sua atenç[oo, de suu serieda
de, l1 nnúlise do discur!'o proferido pelo Excelentíssimo Senhor 
Prc~idente du República, sexta-r eira ldtima. E ri1rí1, nesta Cusa, u~sim 
como na Cümura dos Deputados, sucessivos pronunciamc:ntos, em 
que cxnminarú o conteúdo desse discurso. H1 umanhà- c estou uqui 
para anunciar- o nosso ilustre companheiro, Senador Lilzaro Bar
hoza, de Goiús, rurú unw anúlise du fula presidencial de sumu impor
tünciu. Entretanto, acho que ulgumas observações devem ser fcitns 
hoje mcsll\O, 



chamada inr.Jtruçiio comunist~ cm vários setores da vida nacional c, 
particularmente, nos partidos polfticos, Esta referência, confessa
mos, trouxe-nos preocupações. 

Este fantasma du infiltraçilo comunista, no Brasil c cm vãrios 
países do mundo, tem freqUentemente servido de pretexto ao desen
cadeamento de açõcs antidemocráticas, por vezes at/.: mesmo violen
tas, assim como o fantasma das chamadas conspirações direitistas 
tem servido de pretexto aos comunistas para os seus ataques à 
democracia. 

Longe de nós, do MDB, atribuir intenções desta natureza ao 
Presidente Geisel. Nenhum brasileiro pode, honestamente, atribuir a 
Sua Excelência intenções desta natureza. O Presidente Geisel, acima 
de tudo, é um homem de elevadlssima estatura moral, um homem de 
reconhecidos princípios democráticos, que não agiria por esses cami
nhos. 

A simples consideração sobre a possibilidade da existência de 
forças ou de setorcs do seu Governo trabalhando neste sentido susci
ta-nos graves preocupações, aumentadas com aqueloutra alusão à 
hipótese de sabotagem nos acidentes ocorridos no transporte subur
bano do Rio de Janeiro. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Jâ o darei 
a V, Ex• 

Essa alusão, a nosso ver, constituiu um erro do Senhor Presiden
te da República. ~uma hipótese, da maior gravidade, não comprova
da, na qual até mesmo o Governo de Sua Excelência parece não acre
ditar muito, já que, por incompetência, foi demitida toda a diretoria 
da Rede Ferroviária Federal. demissão que seria sumamente injusta 
se os acidentes tivessem sido causados por atos de sabotagem fora do 
alcance daquela Administração. 

Assim. a nós nos parece, nós que não acreditamos nesta hipóte
se- e eu pessoalmente não acredito na hipótese da incompetência
parece-nos que as causas dos acidentes devem ser buscadas mais 
atrás no tempo, na época cm que deveriam ter sido feitos os inves
timentos necessários il solução do problema. Esse problema já pode
ria ter sido resolvido há mais de dez anos. Não o foi; porém, por uma 
cruel distorção de prioridades que, na era Delfim·Andreazza, des
viou investimentos fabulosos, investimentos incalculâveis, para a 
construção de obras que serviram tão-somente aos turistas de fins 
de semana, tais como a Ponte Rio·Niterói, a Rodovia Rio-Santos. 
Não se deu solução u um problema de grande magnitude social- o 
transporte coletivo dos subúrbios do Rio de Janeiro, que, com inves
timentos dez ou vinte·vezes mais reduzidos, poderia ter sido cabul
mente resolvido. 

A nosso ver, pessoalmente. a responsabilidade por esses aciden
tes deve ser atribuída ao erro gravíssimo da distorção de prioridades 
dos investimentos do Governo na área de transporte, c não tanto à 
incompetência da recém-demitida Diretoria da Rede Ferroviária Fe
deral. 

Em todo caso, o próprio Governo resolveu atribuí-la à 
incompetência da administração da Rede, e admitiu, fato que refor
ça o nosso ponto de vista de que, realmente, sabotagem ali niio 
houve. Todavia, se tivesse havido sabotagem, niio só caberia ao Prcsi· 
dente aludir u uma hipótese dessa gravidade, mus trazer ao público e 
à Nação demonstraçilo cabal du sua existência. 

Ouço o aparte de V, Ex• 

O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo) - V, Ex• disse, uliils 
repetindo umu verdade que vem sendo proclamada quanto ao Se
nhor Presidente du República, que o Chere da Nação é um homem 
digno, sereno e ulirnmtivo. Isso tem sido um tema que une us 
opiniões do MDB e da ARENA em torno do Presidente Ernesto Gei· 
sei. E Sua Excelênciu, no seu discurso, em que se notu seu estilo 
pcssoul, diz: 

"0 Serviço de Informações ucompanh~ra :•tentumente a 
cm cm 

,, 

Que a infiltração comunista existe, é fato que deve ser reconhe
cido por v: Ex•, que não ê comunista. Ela existe cm todos os sctorcs 
e cada vez com mais intensidade, c com um serviço de inteligência 
cada vez mais eficiente, Alarmou-se V, Ex• com a expressão 

. "especialmente nos partidos polfticos". Nilo. O Chefe da Nação 
disse o seguinte: "particularmente na ãrca do ensino c também nos 
partidos politicas", Na sua ressalva, o nobre Senador atribuiu ao 
Presidente da República uma especificação quanto aos partidos polí
ticos. O Presidente fez uma referência à existência da infiltração 
comunista nos partidos c que realmente existe, Sabe V. Ex• que exis
tem. cm vários Estados, elementos comunistas, chefias comunistas 
clandestinas que procuraram candidatos nos Partidos, na maior 
parte no MDB, porque é um partido de oposição, c, com rar(ssimas 
exceções, na própria ARENA. Nilo queremos dizer que o MDB 
tivesse incentivado essa infiltração, mas foram os próprios com unis· 
tas que procuraram estabelecê-la, Em alguns Estados lograram pleno 
êxito, conforme a cloqUcncia dos fatos o demonstram. Assim disse o 
Chefe do Governo: 

"Comprovou-se a participação de agentes subversivos 
nas depredações ocorridas ultimamente em trens suburbanos 
do Rio de Janeiro, examinando-se a provável hipótese de que 
ali se tenham praticado atos de sabotagem," 

Ao revês do que V, Ex• procura dar a entender. o Senhor Presi
dente da República não atribui, como causa dos distúrbios na zona 
da Central do Brasil à ação comunista. Salientou-se a participação. 
O chamado partldio encontrou, na insatisfação que realmente 
existia, em virtude dos maus serviços, a oportunidade válida para a 
sua participação. Portanto, o texto oferecido à Nação pelo Senhor 
Presidente da República é um texto cauteloso. é a palavra de um 
homem de bem, assentada, sobretudo, cm órgilos de informação 
insuspcitissimos. Daí porque digo a V. Ex• que o discurso do Senhor 
Presidente da República merece o respeito da Nação, porquanto 
cuida, sobretudo, da sua segurança, segurança esta que há de 
permitir a permanência de valores como V, Ex• nessa tribuna, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Nobre 
Senador Eurico Rezende, que o discurso de Sua Exceléncia o Senhor 
Presidente da República merece o respeito da Nação, não há a 
menor dúvida, Tanto assim que sobre esse pronunciamento estamos 
debruçados. analisando as suas palavras e procurando dar a nossa 
interpretação, as nossas observações c até a nossa crítica. 

Relativamente à infiltração comunista, claro que, uo discuti-la. 
vamos cair no plano das interpretações pessoais, subjetivas. 

Que existe Partido Comunista neste País, não hã a menor 
dúvida, Que esse partido procura innuir em vários setores da vida na
cional, tambêm não hú menor dúvida. No. entanto, caracterizar essa 
tentutiva de ução de innuência como infiltração c mencionar os 
partidos políticos, isso nos preocupa. Contra essa referência í: que 
levantamos us nossas preocupações. O fato de os comunistas tenta
rem innuir, aqui ou ali, elegendo esse ou aquele candidato, assim 
como innuenciar na orientação da imprensa ou do ensino no País, is
to não pode ser caracterizado, realmente, como uma infiltração 
comunista, como algo que estivesse minando as bases ou alterando 
substancialmente o comportamento dos partidos politicas, da âreu 
do ensino, de imprensa, etc. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Permite V, Ex• um aparte? 
O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Hã uma 

diferença nítida entre u existência do partido, us suns tentativas de 
innucnciur e uma outru situuçào que jú seria aquela de infiltruçiio, 
onde, rculmcnte, essus tcntutivus jí1 estivessem obtendo êxito c 
produzindo alterações no comportamento dessas instituições. Estu 
difercnciuçào- entendemos- deve ser feitu, c protestamos contra 
u cuructcrizucào de: inliltruçào, pelo menos no qu~: cnncerne a um dos 
purtidos polhicos, que é o nosso, o M DB. 

V,-. 
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aparte a V. Ex•, logo que ncal ,e responcer ao no ,enac o ,uri-
co Rczendc. 

Quanto ils causas dos acidentes nos transportes suburbanos do 
Rio de Janeiro, o que realmente nos suscitou maior preocupação foi 
a referência a uma hipótese, que o Senhor Presidente da República 
qualificou de provável, da ocorrência de sabotagem. Um Presidente 
da República, com a responsabilidade que tem perante toda a 
Nação, não deveria aludir a uma hipótese, ainda que provável, mas 
deveria afirmar e demonstrar que houve realmente sabotagem ou 
simplesmente nada referir sobre o assunto - digamos assim - bas
tando uma simples referência sobre a participação de elementos 
subversivos. 

Não contestamos. Possível que tenha havido, dentro de um con
junto de causas que seriam originadas pelo mau funcionamento do 
serviço, c os elementos subversivos, presentes aqui c ali, poderiam ter 
participado da depredação. Quanto a isto, não contestamos. Es
tranhamos exatamente a colocação de hipótese dessa gravidade, não 
comprovada, numa fala presidencial. 

Ouço o nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) - ' pen•, direi a V. Ex• que li cm 
jornais de Salvador, no fim da semana passada, a noticia de que foi 
pedida a prisão preventiva de dez pessoas, entre as quais um verea
dor, um professor universitário e vários funcionários de categoria do 
Estado da Bahia, por ação comunista. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Não vou 
entrar no mérito da qualificação desses cidadãos como comunistas 
ou não. Pode ser até que sejam comunistas, pode ser que pertençam 
ou não ao partido, ou que, ainda, sejam camuflados ou não. Um ve
reador, cm dezenas de milhares, niío significa, não caracteriza infil
tração. Um elemento, entre milhares de jornalistas ou de professores, 
não caracteriza infiltração. 

Infiltração é algo mais grave; é quando realmente já se dá um 
princípio de participação que possa propiciar conotação diferente ao 
comportamento normal dessas instituições. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• não acha que o 
Governo deve preocupar-se com esses preparativos para a infil
tração? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Sim, o 
Governo deve preocupar-se. No entanto, uma fala presidencial é 
algo de tão importante que, realmente, todas as suas palavras têm 
densidade fora do comum, e, por isso mesmo, devem ser medidas, 
ponderadas c colocadas com o máximo de cautela, cxatamentc para 
impedir o surgimento de interpretações por parte de sctores do Go
verno menos avisados ou mais interessados cm fomentar esse tipo de 
ação antidemocrática. As palavras do Presidente têm uma densidade 
que as nossas não possuem. Esta é que é a verdade. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permita-me V. Ex• 
complementar as intervenções anteriores. (Assentimento do orador,) 
- Pura dizer que, no campo da Segurança Nacional, o Senhor Presi
dente não pode, c não deve, devassar para a Nação os detalhes, as 
informações, a coleta de dados que o Governo obteve a respeito da 
infiltração comunista ou, então, dessa outra figura que o otimismo 
de V. Ex•, a indulgência de V. Ex•, a sacrossanta boa-fé de V. Ex• 
está chamando de tentativa de infiltração. Um professor, explicando 
a Economia a seu modo, a Psicologia de acordo com os seus desíg
nios, a Sociologia Política dentro do ángulo dos seus interesses políti
cos - isso não tem a menor importância para V. Ex• Mas, o que 
quero dizer é o seguinte: quando o Presidente da República diz que 
existe innltração comunista no Brasil, S. Ex• afirma uma verdudc! 
Agora, niío pode é especificar, apontar certos fatos concretos, pura 
nüo perturbar este combate sistemático e permanente que o Brasil
c não só o Brasil, como disse S. Ex•, até os países desenvolvidos pra
ticnm prcvtntivamcntc contrn a crimino:m cxpunsilo comunistu. En
tão, se V, Ex• reconhece- o fulundo em nome do seu Partido-. 

n ___ • 

. que fo1 o de S. Ex•, 
afirmativas evidentemente verdadeiras e que devem merecer- aí di
go- o respeito, a solidariedade de toda a Nação porque se trata <lo 
combate a um sistema que, absolutamente, não ensarilha as armas 
como V. Ex• sabe, que é o comunismo, c que é n negação do~ 
valores espirituais da Humanidade. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Já darei o 
aparte a V. Ex•. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Agradeço. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- A inter
pretação, a discussão nesse campo, como cu disse hã pouco, fatal
mente cairâ no campo da sensibilidade de cada um, das interpre
tações subjetivas. Nós, do MDB, achamos que as palavras do Senhor 
Presidente da República tiveram um tom alarmante nesse ponto da 
intiltração comunista que a nós suscitou preocupações. Acho que é 
um dever nosso, um direito nosso registrar aqui essa preocupação, c 
nos pronunciamentos sucessivos que r aremos. 

Outro ponto a abordar seria o problema da distensão e do evi
dente esvaziamento que o lado polí:ico da distensão sofreu com as 
palavras do Presidente Gcisel. Mas, nesse assunto não vou entrar 
porque será, obviamente, objcto da análise do Senador Lâzaro Bar
boza, amanhã, nesta Casa. 

Queria apenas dizer, rapidamente, que a tese da distensão não é 
um processo exclusivamente político, mas deve ser também levada 
ao campo social, é uma tese nossa, do M DB. Eu, particularmente, 
repetidas vezes tenho dito que vejo por trás da distensão um projeto 
de conciliação· nacional que não pode ter bom desfecho senão com 
ações imediatas no campo social, de modo a produzir um quadro de 
distribuição de riqueza bem mais favorável a um projeto de 
conciliação do que este que se nos afigura hoje. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - Queria pedir a 
V. Ex• um pequenino aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Estou 
apenas angustiado com a luz vermelha com que o Presidente me 
alerta. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Já que se falou cm 
Comunismo a luz ficou vermelha! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Mas, com 
a permissão do Presidente, ouço com prazer o aparte de V. Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Somos Senadores 
do mesmo Estado; acho que seria incorreto da minha parte apenas 
ouvir o discurso de V. Ex•, que tem sido um Senador de atitudes 
corretas, impecável no tratamento dos problemas políticos. Quando 
foi abordado o problema da Central do Brasil, no início da sua fala, 
eu estimaria registrar- e acho que V. Ex• vai comungar comigo
a atitude viril, inédita, do Presidente Geisel. Tendo uma viagem mar
cada il cidade de Maceió, para presidir os Jogos Universitários c, 
desgraçadamente, tendo acontecido a catástrofe de Magno; S. Ex•, 
anticerimonial, untiitamaruti, antiprogramus que adrede são 
preparados, surpreendeu os seus auxiliares mais diretos, deter
minando que a aeronave que lhe serve habitualmente- Força Aérea 
n• I - se dirigisse pura o Rio de Janeiro. Chegou il sede da R<:de 
Ferroviária Federal, madrugou, lá apareceu untes dos Diretores. 
Avisou ao Governador do Estudo, Almirante Faria Lima, ao 
Comandante do I• Exército, do 3• Comando Aéreo e, também, do I• 
Distrito Naval e às autoridades relacionadas com a segurança nu 
úrea. Senador Saturnino, V. Ex• é jovem, mas é do tempo em que u 
políticu se fnzia de modo diferente. Conhece, por acaso - eu não 
conheço - algum exemplo de Chefe de Estado que teria abolido o 
protocolo, como S. Ex• o Presidente Geisel fez? Foi ao Presidente da 
Rede c foi dizendo, sem cerimônia: "Nilo quero desculpas, quero 
fatos." Porque S. Ex• nilo tem negado recursos pura u Rede 

' ·- · uli. ~ ao ·o 



que ~:u sou um , sou um 
viajunte que unduvu pelo Estudo !Jo Rio de Janeiro c que agora está 
andundu pela untigu Guanubura. Estive nu áreu do subúrbio nestes 
dius- C"scndurn, Méier, em Mugno também- em compunhia de 
nmigos, inclusive do M DB, c quero dar depoimento do curinho, du 
amizade - nUo tenho interesse de agradar a ninguém, como a 
V. Ex• não agraduriu, mas espero que V. Ex• recolho estes depoi-' 
mentos- da impressiio favornbilíssimn dn utitudc do Presidente Er
nesto Gcisel. primeiro indo tomar estus providências, segundo deter~ 
mimtndo u nntiburocrnciu nu Rede Ferroviária Federal. V. Ex• sabe 
q~e us indenizucõcs eram feitas ao longo dos anos - dez, quinze, 
vmtc anos- deve haver indcnizaçôes aí pura serem pagas há muito 
tempo. Ali, nu horn, todns foram feitus, inclusive àqueles que per
deram seus entes queridos; n Central do Brasil, por ordem diretn do 
Presidente da República, custeou nté os funerais. Queria dar este 
depoimento porque reconheço cm V. Ex• um homem decente, corre
to, digno c cnpuz, um intelectual- npnrteio V. Ex• até com certo 
receio, porque homem da roça, do interior como sou, apartear um 
intclcclunl, rtco às vezes frustrado. Mas acho que este detalhe deveria 
ser assinnlndo. Peço perdiio por ter interrompido o seu magnifico 
discurso, mus o fiz para ressaltar essa atitude digna, correta e inédita 
do Presidente Ernesto Geisel. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (Rio de Janeiro) - Sr. 
Senador Vusconcclos Torres, V. Ex• não tem que pedir desculpas; eu 
é que tenho que ugrudcccr o aparte que inclui o depoimento de 
V. Ex~', muito vulioso para nós, c que realmente vem confirmar um 
conceito c uma opinião que tínhamos u respeito da atitude do Senhor 
Presidente du Rcpúblicn neste cnso, que mereceu de nossa .parte os 
mais calorosos aplausos. Realmente, Sua Excelência se comportou 
como vcrdndciro Líder, como um Presidente que se interessa pela 
sorto do seu povo c quer, untes de tudo, soluções que venham em 
beneficio da grande maioria da populuçiio e niio apenas de uma 
pequena minoria de privilegiados. 

Quanto u distcnsiio social, u tese é inteiramente compartilhada 
por nós, do MDB. Achamos que algo muito importante tem que ser 
feito, na úrca da rcdistribuiçiio de riquezas no Pais. E já que S. Ex• 
também coloca as coisas nesses termos, sentimo-nos animados a 
dizer, embora reconhecendo que houve signirtcativo avanço no cam
po da rcdistribuiçiio, que as providéncias tomadas siio muito ti· 
midas. Naturalmcnlc, aquelas medidas que poderiam e podem 
produzir modirtcuções substanciais no quadro da distribuição de 
riquezas, ainda niio se concretizaram. A própria reforma tributária, 
no sentido de se arrecadar recursos daqueles que, efetivamcnte, 
podem contribuir, para aplicação mais maciça cm objctivas de 
nuturcza sociul, nUa foi sequer tocada pelo Governo. Inúmeras vezes. 
tenho me referido u essa qucstiio, desta tribuna c cm entrevistas a jor
nais, sem receber, por parte do Governo, qualquer palavra de 
concord,incia, de assentimento, de atenção, para que o problema seja 
estudado c levado adiante. 

Assim, compartilhamos a tese de que a distensão t: algo que en~ 
volve tanto o campo político como o campo social, mas achamos que 
a prioridade excessiva ao campo social não deve esvaziar a distensão 
no campo político; cm segundo lugar, que o próprio avanço conse
guido no campo social - que reconhecemos - ainda é muito tí
mido, diante das verdadeiras medidas que o quadro de distribuiçiio 
de riquezas do Pais cstit n demandur du açiio governamental. 

Ntto querendo abusar da benevolência de V. Ex•, Sr. Presiden
te, cu queria fazer uma últimu observuçito. Para não ressaltar apenas 
os pontos discordantes, queria destacar u referência feita por S. Ex• 
ü IH.:cessidadc de dcfcsn dos verdudciros valores morais e espirituais 
da nossa civilização democrútica. 

S. Ex• foi c;.;trcnwmcntc feliz nu sua colocaçiio, que considero 
n:<~lmcntc oportuna. 

Estnmos convencidos de que, no embate entre democraciu e to~ 
taliwrismu, no mundo de hoje, a decisão não serú obtida no campo 
das armo.1s, mas no campo dos valores morais. O sistema capitulista li~ 
bera\, ~:ujas formu\açilcs originuis eram currcgmlns de elevndo coo-

ao t.lo' seu u ' um certo 

espirituais que s~o o fim último das nossas aspimções c du nossa civi~ 
lizução. Porque: us meras formulações que S. Ex• mesmo ressallou 
podem licar anacrônicas: us formulações políticas são me:ios parn se 
atingir a este fim último, que é u defesa dos nossos valores morais c 
espirituais, c se essas formulnçõcs se mostram anacrônicas, concor~ 
damos nós, do MDB. que cabe um reestudo, um rccxumc do assunto. 

Estamos de pleno acordo com S. Ex• Achamos que u colocuçiio 
do problema deve merecer maior cuidado por parte dn classe poli
ticu, maior utcnçl1o deve ser dada ao exame daquelas palavras 
pronunciadas por S. Ex• 

Consideramos de cxtrernu importánciu o discurso pronunciado 
pelo Senhor Presidente da República, onde colocações iniciais foram 
rcl'ormuludas c estamos aqui debruçados sobre as pulnvrus de 
S. Ex•, medindo cada uma dclus, analisando-as c dando nossa in
tcrpretaçflo, nossos coment{lrios1 nossas observações e nossas críticas 
também. 

É o que faremos em pronunciamentos sucessivos, a purtir do 
discurso de umunhii, do Scnndor Lá?.uro Barbozu. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O Sr. Petrônio Portella (Piauí)- Sr. Presidente, peço u pulavrn 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Pctrónio Portellu, como Líder. 

O SR. PETRÓNJO PORTELLA (Piauí) (Corno Uder, pronun
cia o seguinte discurso, Sem revlsio do orador.)- Sr, Presidente, Srs. 
Senadores: 

Agrada-me muito ouvir o ilustre Li der interino do M DO, Sena
dor Roberto Suturnino, S. Ex• é, sem nenhum favor, uma das gran
des expressões da juventude politica do nosso Pais. Lúcido, corajoso, 
probo, se niio situa os problemas, nos termos cxatos- pois às vezes 
os limites partidários nos levam ao facciosismo- procura, todavia, 
perseguir os objctivos comuns, aqueles que nos devem Unir, a todos 
os politicos, cm defesa dos princípios maiores, em defesa dos interes
ses da Pátriã. É um conciliador. 

S. Ex• finalizou com aquilo que cu gostaria fosse o começo, o 
prólogo, o preitmbulo, se não o cerne de sua manifestaçiio. 
Concordou rigorosamente com as palavras do Senhor Presidente, na 
defesa dos valores democráticos e cristãos, aqueles por que lutamos, 
por que nos ·batemos, e que, lumentuvelmcnte, são negados, quer 
pela dirciw, quer pela esquerda, quando cm extrema posição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta oportunidade, sinto-me 
feliz cm congratular-me, cm nome da Maioria, com o ilustre 
Senador, porque, cm verdade, estamos em absoluta sintonia, em 
completa concordância, Também com felicidade assinalo que S. Ex• 
concorda com o ponto fundamental do discurso do Senhor Presiden
te da República, quando o Presidente Geisel reitera- e é bom que se 
frise isso - reitera conceitos louvados c exaltados das tribunas das 
duas Casas do Congresso Nacional, na mensagem presidencial do 
começo do uno. 

Disse o Senhor Presidente da República: 

"Mas a distensão niio deve ser apenas polftica, nem 
predominantemente polfticu. O que almejnmos pura a Nução 
- conforme tive oportunidade de salientar em mensagem 
que dirigi uo Congresso Nacional - é um desenvolvimento 
integral c humnnistico, capuz, portanto, de combinar orgâni
ca c homogeneamente, todos os setores - polftico, social e 
económico - t.la comunidade nacional. Com esse dcsenvol· 
vimcnto ê que alcunçaremos a distensilo, isto é. u atenuuçlio, 
scnf10 a eliminação dus tensões mult'iformcs, sempre n:nova· 
dus, que tolhem o progresso du Nação c o bcm-estar do 
povo," 

Sr. Presidente, escuso-me de tecer considerações u respeito de 
11111U uiscordtinciu do Scnudor Roberto Snturnino com 1\S medidas 

• A , du 1 1 às medidas de profundo senti~ 
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rosiçõo devida: S. Ex• diz, o Governo age. Entre o dizer e o fuzor vai 
uma tlistúnciu considcrúvcl mas, que se registe como de bom alvitre 
cs~u cornunhiio de interesses c princípios, às vezes toldada pelas 
discrepâncias entre aquele que t: obrigado u fazer c agir, e aquele que 
tem arenas o dever de dizer, de falar. Um tom unto si as dificuldades 
o outro as fucilidudcs. ' 

. Sr. Presidente, nas discordâncias com a fala governamental, 
evidentemente, S. Ex• tu! vez tenha cedido ao dever de oposicionista c 
nlao ao impcnnivo da verdade, u que quase sempre se curva ou 
procur:.t curvar-se. 

S. Ex• declarou, peremptoriamente, que há partido comunista 
no Brasil, c está agindo! t\ expressão foi esta: está atuando! Mas, se o 
partido co1~1unista - digo ou - ostá na ilegalidade, não podo agir 
por mccamsmos próprios, cle está agindo, evidentemente, por via 
indircta, c esta via indircta será, iniludivclmente, por meio de infiltra
çflo. 

Di r-so-á, talvez, quo haja, por parte do ilustre Senador Roberto 
Suturnino, um preconceito contra a putavra e, às vezes, estamos a 
dis~:utir com ilustres membros da Minoria, nesta Casa, cm torno de 
ralavms. Desta foitu, 'mandei - com a brevidade devida - buscar 
em "Caldas Auleto" as várias o rigorosas significações do verbo infil
trur. E bem so vi': que o Senhor Presidente da República asseverou à 
N;.u;iio, muito mr.:nos do que, com todas as letras c com toda a ênfase, 
foi aqui declarado, da tribuna, polo ilustre Líder doM DB. 

"Infiltrar - penetrar como atrav(:s de um nitro, 
insinuur-se ... 

Entn:: insinuar c agir, atuar, vai uma distância considerável, um 
é menos, o outro, muito mais. 

"lnstilar, fazor penetrar como por um nitro, ombebor, 
impregnar, infiltrar, penetrar através de poros, insinuar-se, 
introduzir-se pouco u pouco," 

O Sr. Roberlo Suturnlno (Rio do Janeiro)- Permite V, Ex• um 
apurte'! 

' SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauí)- Um momento só e 
lhc durei o ilpmtc. 

Sr. Presidente, busturia o que estou a dizer para excluir discor
dúnd;~ entre o que asseverou S. Ex• e o que foi, pelo Senhor 
Presidonto da Repúblic:1, proclamado 'cm discurso de sexta-feira. 
Mus, nós temos aqui ulgo que infirmaria tudo que pudesse ser 
interpretado mribuindo-se ao Presidente Goisol, a atuação dos Parti· 
dos Politico!<} O Sr. Presidente da República, untes do falar na 
infiltração, fct. qucstt10 de acentuar: 

"Acredito que, cm meu Governo, muito já se fez no 
sentido t.le unm distensão na própria área politica. Para 
~.:omprovú-lo, hasta Vl.!r o climu cm que se excrctm a atividadc 
Jus r"rtid'" politicas o o funcionamento do Poder Legisla· 
tivo em toda pmte ... " 

Ora, aqui, deixou bem claro o Sr. Prosidonto da República u 
in:-ousreh;àll da mu.açtto Jos partidos políticos. os dois, dentro dos 
limites constitudonais, ambos cumprindo os seus deveres pura com u 
Nw;fto. A inlillracrao, por ~:onseguintc1 nunca poderia ser tomada no 
sentido de que u Minoria ativista pudesse empolgá-los, dirigi-los, 
orh:ntú·los. f: uma nH:ru inliltraçrao t.le um organismo qut.::, não tendo 
e.<isténd" legal, sll por via obliqua poderil atuur. 

Out.;o,Clll\1 lllUitopruzcr, V, Ex• 

O Sr. Roberto Suturnlno (Rio de Janeiro) - Nobre Lidor, " 
intcrpret;t~flll dmlu por V. Ex• é rc<.llmcntc, paru nós, muito trun
tjílilitadora. Ouvimo~la com espr.!cial agrado. Queda, apenas, dizer 
que :1 :-.cm:mth:a dos tJicion(lrios nem sempre coincide com a semúnti· 
~il politi~a. tjUCI' dit.er, llll cllntexto político, as expressões têm, Us 
vc1.c~. CiliHlta,·ties que a dcfiniçtao dus dicionúrios não tradul. ~ o 

untidemocr:llica, n1zão pela qual reagimos, talvez ate com preconce1· 
to, como V. Ex• sulientou, vamos admitir. Mas o fato é que a nossa 
sensibilidade reage ao uso desta expressão por parte de autoridade, 
como" do Presidente da República, c, quando u vemos aplicada uos 
P"rtidos políticos, e pensamos cm todo o repúdio que o nosso Parti· 
do tom pelo tipo do acão desenvolvido pelos comunistas, pela toma· 
da do poder pela vio"ncia, pola implantação da ditadura do 
('lrolcturiado, c tudo o mtlis, realmente nos sentimos atingidos, e 
procuramos sempre colocar as coisas nos devidos termos, motivo 
por que a interpretllçào esclarecedora de V. Ex• nos tranqUiliza. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauf) - Sr. Presidente, 
felizmente, chegamos. a um acordo, e verificamos que, de fato, n 
exegese foi prcconceituosa. Mas, gostaria de, já agora, adiantar algu
nm coisn, dizendo que o mal dos nossos tempos está muito menos no 
preconceito contra esta expressão "infiltração comunista'' do que no 
descuido com que, às vezes, a vemos, a examinamos e aceitamos. 

Muito mais si:rio, muito mais importante para a Nação é estar
mos convencidos de que essa infiltração existe, e é nosso dever repeli
la ... 

O Sr. Eurlcb Rczendc (Espirita Santo)- Muito bem! 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piaui)- ... fecharmos as nos· 
sas ugremiacõcs políticas às suas tentativas e às suas íntentonas, 
portjuc ussim estaremos, de rato, construindo autêntica democracia, 
aquelu que preserva os valores humanos e cristãos da nossa socieda· 
do. 

O Sr. Eurico Rczendc (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauí)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rczende (Espirita Santo)- V, Ex• desarquivou o 
sou Caldas Auletc, e decifrou, para o eminente Líder Roberto 
Saturnino, a palavra "infiltração". S. Ex• redargUiu, no sentido de 
4ue nen1 sempre a semântica dos dicionúrios confere com a scmãnti
c" da politica. Foi, realmente, o que se dou. O MDB estava profunda
mente cquivocudo no que diz respeito à palavra ·~distensão", c o 
discurso presidencial serviu para demonstrar que a distensão é um 
processo do atuacão integrada e não um aspecto solitário do proble
ma politico. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauí) - Mas, devo dizer 
que ossc sempre foi o ponto de vista aqui expendido pelo nobre Líder 
Saturnino Braga e, jfl agora, faço questão de enfatizar que S. Ex• so 
mnnil'cstu cm nome do seu partido, o MDB, o que é para nós 
auspicioso. 

Sr. Presidente, fuço questão de insistir nestu tese: muito mais do 
que um temor cm se uludir à infiltração comunista, será o nosso 

•dover do propnnlf os nossos l'artidos para evitâ-la, para repudiá-la, 
pura d:~r aos nossos colcgiados um autêntico sentido democrático, 
sobranceiro, portanto, às arromotidas totalitárias, 

Sr. Presidente, S. Ex• foi o Orador, dala venla, profundamente 
injusto cm meio aos elogios merecidos ao Senhor Presidente da 
República, quando, usando um eufemismo quo não coincidia, exata· 
mente, nem se conciliava com a ordem de suas considerações, tachou 
do erro do Senhor Presidente aludir a innilraçilo comunista nos 
episódios da Contrai do Brasil. 

O Sr. Robcrlo Snlurnlno (Rio de Janeiro)- Hipótese da sabota· 
gcm. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauí)- Hipótese da subotu
gcm, rrccisamentc. 

Vou ler o te.xto de Sua E:~ccli:ncia para mostrar que cru dever de 
Sua E.\cclênciu ulu~ir ao futo: 

"Comprovou-se u purticipw.;no de ugcntes subversivos 
IHIS dcpre1.lm;Ut..:s ot..:orriUus ultinHIIllcntc cm trens de subúrbio 
dll Riolle Janeiro, e.xaminando-sc u prov(avcl hipótese de que 
~c lcnhum pratkado atas de sabotugem." 



. de ,• 

tricios nossos, e falu, inclusive, cm participuçào comunista em episó
dios correlatas, Sua Excelência não poderia deixar de transmitir à 
Nação que há providências do Governo, visando a apurar a 
responsabilidade e as ligações entre os subversivos c os fatos dclituo· 
SOS, 

De m;.~nciru que o que V. Ex• considerou um erro, no meu en
tendimento, constituiu um ato, derivado de uní dever do Chefe da 
Naçi10 pura com u opinii10 pública nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janeiro)- Permite V, Ex• um 
~~p~lrh:'! 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Pia ui)- Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janeiro) - Se as expressões 
usadas pelo Senhor Prosidentc fossem as que V. Ex• está usando 
neste momento, não o classificaria como (:rro. Realmente, uma coisa 
é :.ipontar u existéf!cia de participação subversiva c dizer que o Go
verno está tomando providências para se verificar até: que ponto se 
uprofundou essa participação; a outra é, realmente, o Presidente da 

. República mencionar uma hipótese provável de sabotagem. Sabota· 
gem jú ê algo de muito mais grave do que uma simples participação 
dos elementos subversivos. Porque a sabotagem estaria na origem da 
causa da coisa, do acidente, ao passo que a participação pode ser 
algo que. como provavelmente ocorreu vem depois de acontecido 
um acidente, um mero desdobrar dos acontecimentos. A hipótese de 
sabotagem é algo de extremamente, de sumamente grave, que não 

..,..dewriu ter sido mencionada, pelo Senhor Presidente, a menos que 
clt: jú tivesse cm mãos uma cabal comprovação para fa;~er uma 
alirmução de sabotagem. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (Piauí) - Exatamcnto ao 
contrúrio. Toda vez que acontecem determinados fatos, é indispensá
vel que a autoridade rcsponsilvei cm apurá-los dê uma nota oficial, 
comunicando ao povo, à consciência local ou nacional, as providên· 
cias tomadas. Ora, aqui, Sua Excelência diz que se comprovou í.t 

participação de agentes subversivos nas depredações. Cabia a Sua 
E.X~cléncia esclarecer que se: examinam os fatos para que se saiba se, 
de fato, a participação dessos agentes que depredaram, se estendeu 
até a esses fatos dclituosos. Se Sua Excelência tivesse usado a cxprcs· 
são "hã indicio", - podia ter usado, - tcr-se-ia valido de uma 
expressão muito mais forte. 

Preferiu fnzê-lo de forma amenizada. "O Governo examina a 
hipótese provável de participação." Não está incriminando ninguém, 
t.ms está dizendo que estú atento ao cumprimento do seu dever, de 
sua~ obrigações. 

Entiio, Sr. Senador, atê a palavra técnica seria indicio. S. Ex• 
não u qui:-:, preferindo u expressão ''examinando-se a possibilidade'\ 
li~.:ou numu hipótese bem mais branda, sem dar a entender que o 
Governo já tenha tomado uma posição preconcebida cm face de uma 
situaç:lo, cujos meandros ainda desconhece. 

De mancirn que, veja V. Ex•, o que foi redigido com extrema 
cautelu foi repudiado. Se Sua Excelêncitt tivesse usado uma lingua· 
gcm qut: nôs, buchart:is, usaríamos tranqUilamente,- "há indicias" 
- talvez, fosse uma expressão mo is carregada de certeza do que esta 
que incluiu meru probabilidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, npós o pronunciamento lúcido de 
uma das mais nolt1vt:is tigurus da Oposição no Congresso Nacional, 
só tenho ruzôes paru pedir u publicuçito do discurso de Sua Excclên· 
da, o que: vim de fazê-lo certo de que, uma vez mais, falando uo 
povo, o Senhor Presidente da República lhe deu a certeza de que, 
comandando os destinos do Brusil, hit um homem capuz, diligente, 
honrut.lo, enérgicO c disposto a levar à Brasil uo desenvolvimento 
intc:gral- político, sociul c econômico- que é o sonho de todos os 

) 

do 

ORDEM DO DIA 

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 82, de 1974 (n• 1.463·8/73, na Casa de origem), que insti· 
tui u "anotação de responsabilidade técnica" na prestação de 
serviços de Engenharia, de Arquitetura c Agronomia, c dá ou· 
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s i 16 c i 17, de 1975, das 
Comissões: 

- de Legislação Social, favorável, com emenda que 
apresenta de n• i·CLS; e 

- de Finanças, favorável tio projeto e contrário à cmen· 
da aprcscntadu pela Comissão de Legislação Social. 

A discussão do presente projeto foi adiada, cm virtude de requc· 
rimcnto aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Ordem 
do Dia da sessão de 3·6· 75. 

O Regimento Interno, entretanto, no § 2• do art. 310, permite 
um segundo udiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objctivo, foi encaminhado à Mesa rc4ucrimcnto que 
vai ser )ido pelo Sr. i •·Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 320, DE 1975 

Nos termos do art. 3 lO, alínea c, do Regimento Interno, rcquci· 
ro adiuntamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 
1974, que institui a "Anotação de Responsabilidade Têcnica" na 
rrcstação de serviços de Engenharia, de Arquitctura e Agronomia, a 
lim de ser feita na sessão de 03 de setembro próximo. 

Saia das Sessões, em 04 de agosto de i 975.- Petrônio Portelia. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não hâ número 
para deliberação. 

Nos termos do§ 7• art. 3 lO do Regimento interno, u discussão t 

da matéria cm pauta ficará ,sobrcstada até a votação do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Pela mesma razão, 
fica udiada a votação do Requerimento n• 319, de autoria do Sr. Se· 
nadar Mauro Benevides e outros Srs. Senadores, lido no Expediente. 

Ó SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. rresidente, Srs. Senadores: 

Recife nasceu entre águas. À beira dos rios e do mar. Simples 
colônia de pcscudores, cresceu c se firmou sobre ilhas- a do Recife, 
a de Santo Atttôr.io, a da Boa Vista. Banhado pelo Atlântico, rccor· 
tudo pelo Capibaribe e Bcbcribc, cruzado por canais, infestado de 
m:tngucs, n água faz purte substunciai do seu todo, a exemplo do que 
ocorre com o próprio corpo humano. 

Duí o nosso amor pelas chuvas, pelo mar, pelo porto, pelos rios, 
pelas pontos. Eles nos cont:un histórias sem fim, histórias de alegrias 
c de tristezas. 

Menino nascido nus Gr:u;m. todo inverno corríamos à Torre c 
Madalena purn ver as águ;.s gig.\lltc~ das cheias passarem. 

Do ulto da pllnte ou à murgcm du torrente, presenciávamos, 
todo ano, aquele cspctáculo cantndo p~:., poeta Manuel Bundciru: 

11Cheius! As cheias! Barro, boi morto, 
úrvorcs, dl!strocos, redemoinhos, 
E nos pregões das pontes do trem rle 
ferro, os cu lados destemidos 
cm jangadus de bananeiras." 

As ilguas, tll'cnhc:s de baronesas, vinham se uvolurnnndo, entru
v.um no ~uintal du cusu do Cl?mbcr, inunduvum alguns cuschrcs ribci-
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Em nossa mente e inconsciências infantis, como desejávamos 
que cln se repetisse, extravasando pura a avenida, alcançando a Rua 
Amélia, onde morávamos ... Mal sabíamos, Sr: Presidente, Srs. Se· 
nadores, que, mais turde- homem feito c detentor de um mandato 
popular- esse se tornaria um dos mais angustiantes problemas da 
cidade em que nascemos. 

Sim, o uno de 65 seria um doloroso marco na história das en
chentes dos rios pernumbucanos, em face de uma inusitada inundu
çõo cm dezenas de municipios, incluindo o do Recife. Foi comum 
afirmar-se, então, que tal fenômeno só ocorria de 100 em 100 anos ... 

Mas ... eis que chega 66 e, em cores mais trágicas ainda, repete 
65. e; a destruição de lavouras e criações, de fábricas, de casas, de vi
das. São os prejuízos, de toda ordem, à zona canavieira, golpeando 
de morte milhares de pequenas e médias empresas, levando ao deses
pero a classe média e sacrificando, mais ainda, a gente pobre c traba
lhadora. Sessenta por cento da caP.ital ficara submersa pelas águas. 
Evidenciava-se, assim, o caráter catastrófico de nossas cheias. 

Criaram-se, então, comissões especiais. DetcrminaÍ'am-se as 
causas de tais enchentes: extensas regiões baixas, deficiências do sis
tema de esgotos pluviais, ãreas desordenadamente aterradas, coinci
dência de chuvas na bacia do Capibaribe, confluindo, para ele, as 
águas multiplicadas dos seus vários afluentes. 

Grupo de trabalho, constituído pela SUDENE, estabeleceu, cm 
curto prazo, metas saneadores do mal, entre as quais a construção de 
moia dúzia de barragens e utilização dos reservatórios constituidàs 
.pura rcduçfoo da descarga de água no Recife. O custo previsto era de 
Cr$ 41.300.000,00 (quarenta e um milhões e trezentos mil cruzeiros). 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o tempo passou. O di
nheiro não veio. Houve corte no orçamento da SUDENE. As 
barragens não foram construídas. E, em julho e agosto de 70, novas 
grandes cheias se repetem. Mais de dez mil mocambos destruídos. 
Quilómetros de muros derrubados. Prédios de alvenaria atingidos, 
comércio, indústria e agricultura, prejudicados. Hospitais e. mer
t:udus parulisados. Cunais, estradas, ruas, praças, pontes, destroça
dos. Milhares de pessoas desabrigadas. Centenas entre mortos e feri
dos. 

O "Leão do Norte", molhado e respingando lama, recomeça a 
rugir, ante mais esse descaso comprovado do Governo em relação 
aos nossos problemas. 

Aqui temos artigo que foi escrito, então, pelo sociólogo Gil
berto Freyre: 

"A desgraça que acaba de atingir, de modo tão terrível, 
a desprezada cidade do Recife, Capital do abandonado Es
tado .de Pernambuco e metrópole regional do agora apenas
mente retórico lembrado Nordeste, é uma advertência a to· 
dos os responsáveis políticos pelos destinos nacionais do Bra
sil. Uma dura advertência. 

Não é possível que esses responsáveis continuem alheios 
a esta cidade, a este Estudo, a esta região, ou apenas a simu
lar interesse no que essu tão importante porçiio do todo 
nacional representa, em termos de vida, de esforços e de 
valores humanos." 

E muís adiuntc: 

"O nordestino tem direito a que o Governo Federal uten· 
du às suas necessidades humunas imediutns, em vez de sacrífi
cílwlo ao plano, de certo scdutivo, da Transamazônicu, plano 
que tudo indicu devesse ter iniciudu, u suu execução com a 
ujudu dos brasih:iros menos pobres, niío com o sangue, o 
suor c us h\grimas dos mais pobres." 

E linulmcnte, no concluir este artigo: 

"HC1 cati1strofcs inevitáveis. Sofreu há pouco umu delus 
o Peru, atraindo a solidariedade de todas as Nações. A des
gruçu que ncubu de utingir o Recife e Pernambuco podcriu ter 
sido evitada, ~omo evitados poderiam ter sido os recontes 
t:fcitos de umu secu no Nordeste, jí1 sem razões para ter sido 

'• vem : 1anc o nu reu. ozação de obras reclamadas 
por futuros próximos, pura atender a futuros grandiosos, 
porém distantes." (Diário de Pernambuco, 26· 7-70.) 

Vários Deputados, inclusive do partido governista, também bra· 
duram, como noticia esse mesmo jornal, em 24· 7-70, segundo o qual, 

"Todos pediram providências, apontaram falhas das au· 
toridades, que não foram previdentes ou não cuidaram em 
tempo das medidas necessárias para controlar os grandes vo• 
lumes de água dos rios que despejam no Capibaribe ....... . 
. ............................... ·: ................. . 

Em milhares de casos, as vítimas das cheias de 1966 
ainda estavam com dívidas a suidar e eis que o fenômeno se 

repete, nus mesmas ou cm proporções maiores: de surpresa, 
sem aviso - c não seria exagero afirmar que a população 
confiava nas autoridades, desde que as promessas em 1966 
deixaram a população como que tranqUila. Mas, o que se viu,_ 
se: notou c se sentiu foi que nada, na verdade, de concreto fo1 
realizado. Não se deu prioridade à construção de barragens 
ao longo do Capibaribe nem se tomaram providências para 
controlar seus alluentcs. 

A imprensa registrava igualmente: 
História que se repete 

Mais uma vez a dolorosa história se repete. Depois de 
uma longa estiagem a abrasar grande parte do Agreste e do 
Sertão, dizimando lavouras, matando o gado e tangendo os 
camponeses do meio rural, quando ainda o Governo Federal 
convergia suas atenções para as frentes de trabalho de 
emergência destinadas ao emprego de flagelados, eis que a 
Zona da Mata de Pernambuco e a cidade do Recife voltam a 
sofrer os efeitos de enchentes catastróficas. Quase três dias de 
chuvas nu capital e no interior fizeram transbordar os 
principais rios do Estado, inundando povoados e cidades, 
arrebentando pontes, danificando estradas, causando 
dezenas de mortes e deixando milhares de pessoas ao 
desabrigo. 

Escada, Ribeirão, Cabo, Gameleira, Palmares, lpojuca, 
Vitória, Suo Lourenço são, entre outras, as cidades do inte· 
rior mais atingidas. Seus prejuízos materiais são in
calculáveis. Foram elas que sofreram maiores perdas de vidas 
humanas. E o drama social que as águas deixarão, no seu ras
to de destruição e de morte, por certo vão perdurar por mui· 
tos meses, com as milhares de famílias desabrigadas,_de 
famintos, de enfermos a exigirem assistência e cuidados que 
as administrações municipais não estão financeiramente 
capacitadas a prestar. 

As aflições do Recife começaram à noite de anteontem, 
quando se divulgavam as primeiras notícias de enchentes no 
interior. As populações das zonas mais baixas prepararam-se 
então para o pior. Receberum os sinistros avisos do transbor
damento do Capibaribc e, depois, todas as horas, todos os 
minutos foram de angustiados preparativos de salvamento, 
de busca de refúgio, de pedidos de ajuda. 

E mais uma vez outra história se repete: a falta dos capi
tães que não cuidaram. Nas enchentes de 1965 e 66, sobre os 
escombros de milhares de casas semidestruídas, restaram as 
cspcrançus de qut! o Governo Federal não deixaria sem 
execução os planos de defesa do Recife contra us inundações. 
Fizerum·se estudos prolongados. A SUDE~E colocou-se à 
frente du empresa, fortalecendo u confiança du população de 
que tudo cheguriu a bom termo. Houve promessas formais. 
lniciaram-st: inclusivt: os serviços de construçUo dus 
barragens do Tapacurlo, uma das obras recomendadas no 
projeto de controle do nfvel do Capibaribe. E depois, cudu 
vez mais foi se: formando umu cortina de silancià em torno 
desses trubnlhos, uté que ontem novus inundações llagclarum 
a cidndc. 



desde o começo do plan(!jaml!nto dessas barragens, c prati
camente aindu estú tudo por fazer. Agora se pode constatar 
que a população cstú quase tão desprotegida quanto no 
passudo, sujeita aos mesmos perigos, exposta Us mesmas 
dores, prejuízos, sofrimentos. Não fosse u chamada 
Operação Alívio, comandada peJo Exército, que advertiu 
oportunamente, que ajudou as populações ribeirinhas, 
orientou o povo, encarregou-se, enfim, de todo sistema de 
proteçào de emergênciu, e o Recife estaria a sofrer muito 
mais os resultados d<1 imprevidência e desacertos daqueles 
que não souberam prevenir. 

E o próprio Governador de então desabafava: 

Presenciamos todos e estamos assistindo o Recife 
novamente quase destruído por uma inundução, cm pouco 
menos de quutro anos. Ainda estão ecoando as palavras do 
Presidente Médici aqui: "Quanta coisa que deixou de ser fel· 

Os estudos foram feitos, a SUDENE cumpriu a sua 
missão. E a barragem não foi construída. Agora nós vamos 
pagar o preço de dez barragens, e o Recife foi novamente 
destruído. ' 

Não adianta analisar o que passou. Adianta, Senhor 
Ministro CoMa Cavalcanti, com a responsabilidade que tem 
Vossa Exceléncia, c que eu tenho como Governador de Per
nambuco, nesta hora, encontrar os recursos para que daqui a 
quatro unos cst:1 cena não se repit;.t, porque então nós se
remos malsinudos c não teremos perdão por hoje e sempre. 

(Diário de Pernambuco de 22-7-70.) 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com toda a honra, 
concedemos o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) - Estou inteiramente solidário com 
as palavras de V. Ex• quanto ao clamor que faz para a construção de 
barragens que poupem Recife desse flagelo quase que cíclico a que 
está submetido. Mas, tenho a impressão de que, de 1970 para cá, 
pelo menos, uma barragem foi construída, porque ouvi no noticiá
rio, inclusive!, um alarme quanto a uma dessas barragens a que se 
referiu V. Ex•, que ia se arrebentar. Desejo a informação de V. Ex•. 
se de 1970 para c(• foi construída alguma barragem. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Agradecemos sen
sibilizados a solidariedade que nos traz o ilustre Senador Ruy 
Santos, da Bahia, que também tem sido, vez por outra, vitima das 
águas. No decorrer do nosso pronunciamento, teremos a oportu~ 
nidude de esclarecer o ponto solicitado pelo ilustre representante da 
Bahia. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia) -Quando V. Ex• começou o seu 
discurso, eu que sou,lilho das margens do São Francisco c conheço o 
drama das suas enchentes, lembrei-me de que muitas vezes minha 
fumilia teve que se mudar porque o rio entrava cus:1 udcntro. Eu m~:s
mo, com 15 dias de nascido- e V, Ex• sabe que naquele tempo o 
resguardo dus mães cru de um m~s - minha müc teve que suir 
comigo porque as f1guas do São Francisco cntruvum cm casu. De 
munciru que sou inteiramente solidt\rio com o sofrimento de todas as 
vítimas das faguus. Águas que sUo bcnélicus mas q1.1c, também, 
trazem no seu descontrole prejuízos tas populações ribcirinhtHi. 

O Sr. Eurico Rczcndc (Espirita Santo) - O orador me honra 
com a conccssiio de um apurtc'? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Agrndeccmos uma 
vez mais u renovação de solidariedade do ilustre Senador Ruy 
Suntos, e com honra ouviremos o ilustre Senador Eurico Rczcndc, 

Senador Ruy S:mtos perguntou a V. Ex• se, realmente, de 1970 pura 
c(! foi construída alguma barragem c V. Ex9 .. deixa as águas 
rolarem" c não responde à pergunta, o que seria muito interessante 
,pura o debate. Se ncgutiva a resposta, realmente houve umu falha do 
Governo: mns, se afirmativa a respost:1, houve atenção 
governamental. De modo que eu pediria a V. Ex• que não deixasse a 
resposta pura depois que o "DETRAN da Mesa" anunciasse o lim 
do tempo de V. Ex•. Senador, foi feita alguma barragem de 70 pura 
cú~ Ess~:s apelos comcçarum a ter, pelo menos, princípios de tttenção, 
de concretização, de execução~ 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Senador Eurico 
Rezcnde, se V. Ex•, o Senador Ruy Santos c talvez a Casa, decorri
dos apcnns dez minutos da minha expl:1nação, licam ansiosos para 
saber se a barragem foi construída, que dizer das populações do 
Recife c dos municípios atingidos por aquelas catástrofes sucessivas 
que, como acabamos de referir, em 1966 tiveram todas as promessas 
do Poder Público de empreenderem as obras necessárias para sunenr 
o mal e que, chegando 1970, se viram novamente envolvidas pelas 
úgu:1s sem que nenhuma barragem tivesse; sido construída~! 

O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo)- Em 1966? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Certo! 
Cinco anos se passaram desde que o então Governador Nilo 

Coelho, pateticamente, na reunião da SUDENE, disse exatamente, 
da necessidade de se encontrar recursos para que 

' ..... daqui a qu:1tro anos, essa cena não se: rcpit:1, porque, 
então, todos nós seremos malsinados e não teremos perdão 
por hoje c para sempre." 

Com as enchentes de 70, portanto, verdadeiro clamor se 
levantou. Novos protestos, apelos c exigências foram feitos e -
contentamos u V. Ex•! - veio a ser construída a barragem de 
Tapacurú. finalmente inaugurada no ano passado. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- Com que mú
vontude c amargura revoltada V. Ex• confessa que foi construída a 
barrugem! Mas quero dizer que com a construção dessa barragem 
houve ató muito otimísmo, tanto que V. Ex• desfila pura a memória 
da Casa, artigos de jornal c discursos parlamentares pedindo 
providi:ncius, reclamando medidas c V. Ex• nunca se manifestou 
pessimista, porque se tivesse V. Ex• feito algum discurso na Câmara 
congi:ncrc nbordando o assunto, este faria p~trte do seu atual 
pronunciumento. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- V. Ex• me permite? (Assentimento 
do orador.) Porque o plano não pediu a construção de uma barragem 
só ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Exalo, Exceli:nciu! 
Dai porque S. Ex• o representante do Espírito Santo disse que, tal
vez, tivéss..:mos mú-vontudc c amargura cm revelar aqui a construção 
de Tapacurú. Bo:J-vontade, ~•legria e fdicidade nós teríamos, imen~o, 
cm poder dizer a S. Ex•, que não upcnas Tupacurú foi feita,.mas ~tm 
o sistema de barragens mltltiplas c de vúrius·obrus que huvmm s1do 
indicadas pela SUDENE e que, na realidade, ni10 foram efetivudus. 
Mas, ainda ... 

O Sr. Eurico Rczcndc (Espírito Sunto) - Permite V. Ex• um 
upurlc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernumbuc·c;- Permitu-nos, pelo 
mc.:nos, responder ~lo seu nparte anterior. No que se refere ii ne
nhumn citaç:io de pronunciumcnto nosso, ate! t) momento, nUo 
poderíamos tê-lo !'cito, realmente, porque ralúvamos de fatos ocor
ridos atê o uno de 1970 c o nosso primeiro mou1datl) le);!islutlvo nós o 
consc);!uimos u partir do uno de 1971. Mais udiantc.:. entr!.!lunto, 
V. Ex• verú que teremos oportunidade de referir que inúmeras veLes 
este assunto f'oi lh!vidamenlc tratado, 
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a parle'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernumbuco) - Permita-me pros
seguir, Ex•! 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Soroi ritpido; apenus 
para dizer o seguinte: é obviamente lamentável a tragédia que desa
bou sobre o Grande Recife e outras regiões de Pernambuco. V. Ex• 
mesmo disse que só a SUDENE fez uma avaliação em torno de 41 
milhões de c.:ru7ciros. 

O SR. ~\-!ARCOS FREIRE (Pernambuco)- Para ser mais pre· 
ciso, se V. Ex• quiser, 41 milhões c 300 mil cruzeiros, custo prt:visto 
ít época. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Houve, parece, um 
descompnsso na estimath·o1 de outros órgãos do Governo ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Não, declaramos 
isso. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Mas, o fato é que foi 
feita uma barragem. A utenção governumentnl voltou-se puru u re· 
gião. V. Ex• há de convir que o País não tem um orçamento de 
dólares, nós somos um Pilís cm desenvolvimento, com regiões 
subdesenvolvidas. Mas, a atenção do Governo ficou caracterizada 
com a implantação de uma barragem. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Excelência, não 
procuremos confundir as coisas. Na unálise e retrospectivo his
tórico feitos, enconlrávumo-nos ainda no uno de 1970, quando se 
derum todas ns críticas uqui transcritos, tempo cm que nenhuma 
burragem haviu sido feita, embora os estudos tivessem sido apre
sentados pela agóncia desenvolvimentistu do Nordeste, desde 1967. 

Realmente, os anos se passaram c nesse ínterim, Tapacurá foi 
construída. E, no entanto, a catástrofe repetiu-se, nesses últimos 
dias. Pior que u de 70. Que u de 66 c 65. Pior que todus. O mesmo 
cortejo de miséria c dor elevado uo quadrado. 

Falhou-!'e, antes de mais nada, em ter-se construido upenas 
Tapacurá. Mas houve um erro maior. E o mal maior parece ter sido 
o de iludir-se o povo, convencendo-o de que esse empreendimento 
isoludo, sozinho, era a soluçilo para prevenir novas enchentes, como 
se, na verdade, ele não fosse, tilo~somcntc, o elo de um sistema de 
barragens e de uma série de obras outras que, como já assinalamos 
aqui, ficaram a meio caminho. 

Era preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar claro, nem que 
fosse para dizer isso, como S. Ex•. agora, o fez, improvisando 
argumento de defesa, apanhado no ar. Esclarecer, pois, se fosse oca
so de não tr.:r havido recursos para tudo c que, por tal motivo, apenas 
T~tpacurá teria sido feito. Mus, isso nunca foi dito. Nem r.:ssa terá 
sido a razão verdadeira. O fato é que o Governo enganou o povo, 
Ludibriou-o. Mistificou. 

O Sr. Ruy Santos (Bahiu)- Aí é que V. Ex• não tem razão. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Vamos ver, 
Excelência. 

Temos aqui em mãos, Sr. PreRidente ... 

O Sr. Eurico Rezendc (Espírito Santo)- V. Ex•, ugoru, transfor-
11111 o seu discurso em um pronunciamento polftico-ch:itorul! V. Ex', 
dizendo que o Governo enganou o povo, pratica um delito de lin
guagem. Excede-se, porque este Governo niio é de mistificuçi\o: este 
Governo não é de engodo: este Governo é de seriedudt: absoluta! ,\ 
posição de V. Ex• é meramente eleitoreira, para explorar a tragédia 
que se abateu sobre Pernambuco, a lim de auferir dividendos poli
ticos. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- O Senudor Eurico 
Rczendc, sem pedir aparte, forçou umn oportunidade para, tuna Ve7. 
mais, defender este Governo. lnl1til, contudo, pois não é ele que csl{l 
cm jl)go, no momento, porque ainda estmnos nos referindo a urnu 
r . , •. 

dou da nossa a11rmativa, c vimos rcsponc!cr com documento na milo, 
com umu publicaçiio da imprensa oficial do Estado, das oficinas grá
licus du "Companhia Editora de Pernambuco", que traz uma 
confcrênci:J do então Governador do Estado, sob o titulo "Per
nambuco cstl1 mudando". Trata-se de palestra proferida perante a 
Escola Superior de Guerra, no Recife, cm 29 de agosto de 1972, em 
que S. Ex• o Chefe do Executivo pernambucano diz, com todas as 
letras: 

"Tapucurlt está nu etapa final de construção. Quando 
vier 1974, estaremos totalmente livres das enchentes." 

E o povo acreditou no seu Governador! ... 
Como vê, Sr. Presidente, não poderia haver afirmativa mais 

categórica, mais autorizada do que esta, feita sem condicionamentos 
de qualquer espécie e constuntc, como afirmamos, de publicação 
oficial. 

Por isso mesmo não entendemos como possa agora S. Ex• asse-

verar que 

.. cm se falando de Tapacurá. nunca se afirmou que essa 
b~trragem resolveria o problema das enchentes no Recife." 
(Diário de Pernambuco, 23 de julho de 1975). 

O Sr. Roherto Saturnlno (Rio de Janeiro)- V. Ex• me permite 
um apmtc'? 

O SR. MARCOS FREIRE'(Pernambuco)- Com toda u snti5fa· 
ç5o. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro) - Nobre Senador, 
acho que V. 'Ex• tem inteira razão ao focalizar este ponto como o 
ponto fundamental a ser discutido. Realmente, a situação é aquela 
cm que o Governo tinha o monopólio da informação, quando todos 
os jornuis, todas .as estações de rádio e televisão propagavam apenas 
as i~furnu1ç'õcs c o:; pontos de vista do Governo; quando não havia a 
palavm de contestação da Oposição; quando esta não se manifestava 
atruvés dessa ação oposicionista divulgada, porque a ação 
oposicionista morria nas Casus do Congresso. Não se divulgando 
cstu ação oposicionista, não se geravam as correntes de demanda que 
fossem capazes de levar o Governo a tomar as providtncias neces
súrias, porque o Governo tinha o monopólio da informação. Tudo o 
que o Governo fazili er:1 tido como absolutamente certo e capuz de 
resolver, cabal e integralmente, todos os problemas. E foi o que su
cedeu cm Recife. O Governo iludiu o povo, como muito bem V. Ex• 
ucabu dc dizer; iludiu, sustentando e afirmando, com o monopólio 
da informação e da divulgação, que apenas aquela barragem resol
veria inteiramente o problema das enchentes do Recife. E este é o 
ponto fundamental. Só através da·livre circulação de idéias é que se 
gerum as dcmundas, í: que se gerum as pressões políticas para que se 
resolvam os problemas que são realmente de interesse da maioria da 
populuçiio, Sem livre jogo, sem esse livre debate, incorre-se em erros 
desta gravidade, capa,cs de produlir tragi:dias desta dimensão. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Agradecemos o 
aparte do ilustre Li der do M DB, podendo-se assinalar, como con
scqíiéncla. que não foram poucos os que também incorreram em 
erros de aprcdaçào. Assim, o convencimento cm contrário da reali
dade l'lli tào grande que o escritor Gilberto Freyre, acre crítico da 
c:Jtústrot'c de 70, nõo titubeou cm colaborar pura documento publi· 
citítrio do Governo, sob o título O Rio Domado, afirmando: 

"1\guas ni1o t'nllam 1t cidade anfibin que é o Recife, 
Veneza ao seu modo. Uma venczu tropical. O quc,lhe vinhu 
faltando era o disciplinamcnto dessas úguus. Problema agora 
n:sÕivillo. Resolvido parcialmente, é verdade- acrescente-se 
que num pcrcentu:ll tranqUilizador - com us obras de 
Tupacnrú, que mnrcu um dos melhores triunfos da cn· 
g.~..:11haria hrasilciru cspccializudn no assunto. Um triunfo 
para css:1 cngcnhuriu c um triunfo pura u população do Reci
l't.: ... 



permitiria "u controle das cheias do Capibaribc'\ segundo nos 
alirmavu oull':l publicaç;io, o PRAC- Programa do Açiio Integrada 
- 1972(75. Publicucr•o do carútcr oficial, Isto faria com que o Go
vcrnudor, uo li na! de sou mandato, cm seu relatório final intitulado 
Assim servi a Pernambuco, considcrusse, de novo, contidas as 
cn~hcntcs que assolavum periodicamente a Capital, ~izendo, inclusi
ve, <.JUC para a solução do problema das cheias os planos se acumula
vo.ttn. mas falt;tva, até, então c até ele, a decisão politica de executá

. los. Ainda :t esse propósito ... 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Permito V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - ... o folheto im
·rrcsso cm fJOlicromin e fartamente distribuído pela Assistência de 
Cumunicaçüo da Companhia Pernambucana de Saneamento 
(COM PESA), o ano passado, alardeava: 

"lnunduçito agora, só se os recifenses deixarem abertas 
;~s torncirus de suns casus." 

Quantu ironia, Sr. Presidente e Srs. Senadores! ... 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 

aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com toda satisfa
çltu. Senador Ruy Suntos. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Não sou pernambucano, ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Lamentavelmente 

po.tra nôs. 

O Sr. Ruy Santos fBahia):.... ... mas sou um grande admirddor 
""' suu gente e da torra de Pernambuco. O Governudor niio poderia 
di'" o l(Ue disse porque o próprio plano elaborado pelos técnicos 
c.xigiu a conslruçiio de várias barragens. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Exalo, Excelência! 
f: istll que cstmnos procurundo assinalar <tqui, pura mostrar que Go· 
'"''""se t<.z com responsabilidade. Mesmo quando não se pode aten
dt:r ;,ws reclamos colctivos, tem-se que falar cl~lramcntc:, tem-se que 
di"r das diticuldades de toda ordem que o Executivo possa estar 
ct1frcntando. O que não se pode, realmente, é ilaquear a opinião 
púhlica. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
:tpurtc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com toda satisfa· 

çf1o, Excelência. 
o Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Quero pedir desculpas 

11 v. Ex• por não ter solicitado o aparte anteriormente. 

o SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Sempre os 
acatamos, mesmo sem solicitaçiio. 

o Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Isso acontece no afoga
di lho dos debates. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Pois não, 

Excdêncin. 

o Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Mus, agora, cu entro 
cm convalescença regimental ptlru dizer que u parte da conferência 
li:ila pura os diplomudos du Escolu Superior d~ Gu~rru, pelo Sr: 
Governador da í:pocu, nilo confere com os quuhficut1vos udotudos 
pm v. Ex•. O Sr. Governador, diante da grunde obra ina~gur~1dn, 
!c.:vc umu cxpn:ssiio de otimismo, de euforia, mas nUa teve, JUnlUIS, o 
propósito do enganar o povo, de mis~ilicar o po~o, de realizar u poli· 
!i cu do engodo. E o flOVO teve, tamhcm, o dcpotmento de umu o~tru 
ligura eminente de Pernambuco, o escritor Gilborl~ Freyro, u d•.zer 

Ex• 1"" • 

foi enganado. O povo sentiu, no Governador da época, a euforia, u 
impressiio, a certeza dele, Governador, de que o problema estuvu 
resolvido, Enti'io, a divergência entre mim e V. Ex• é como a que se 
verificou no rclacionumento, na interlocução oratória entre os Srs. 
Senadores Petrõnio Portella e Roberto Saturnino, de ordem 
scm<intica. fl que V, Ex• transforma o otimismo do Governador nu 
mistificação. Ora, em termos de verdade, entre uma fronteira e outra 
há um desnível ahsoluto. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Excelência, uma 
vez mais queremos agradecer a interferência do ilustre Líder da 
ARENA que serviu pura comprovar que S. Ex• procura usar de 
todos os argumentos para defender o indefensável, inclusive 
quando atribui o exagero da afirmativa do Sr. G~vcrnador de então 
a euforia diante da obra inaugurada. Acontece, Ex• que ela só o viria 
a ser no ano de 1974, e a afirmativa transcrita data de 29 de agosto de 
1972 ... 

Quanto ao engodo generalizado, inclusive ao ilustre escritor 
citado, vejumos como ele reage, agora, à atitude que o levou, no ano 
passado, a escrever aquele artigo, 

Damos a palavra a S. Ex• para ver como o sociólogo Gilberto 
Froyre nüo aceita, tão mansamente como faz V. Ex•, o engano que 
pegou a quase todos nós. Ele indaga, antes de mais nada, se o Recife 
-e também Pernambuco- não tem sido, nos anos recentes, vítima 
inerme de homens de gove;no despreparados para defendê-la e res
guardá-la. E. prossegue: 

"-Agora mesmo í: o que se vê: a desgraçada Capital de 
Pernambuco ê metrópole do Nordeste sob uma praga do 
Velho Testamento que a castigasse por pecados que não siio 
seus, mas daqueles ineptos homens púhlicos. 

Pergunta-se por Tapacurá e ninguém dá à pergunta uma 
resposta exatu. O Recife foi apanhado de surpresa pela maior 
cheia que já anigiu uma cidade br:;sileira, das grandes. 
Cidade confiante em Tapacurá. TranqUilamente confiante 
em Tapacurá. Com Tapacurá, o Capibaribe seria contido nas 
suas piores fúrias. Elas não passariam dos fundos de quintais. 

"Pois não era o que asseguravam vozes oficiais?- Não 
era o que sustentavam técnicos também oficiais? Não levara 
a engenharia oficial quatro anos a levantar essa sua anun
ciada obra-prima? Não recebera o Governo do Eslado, res
ponsúvel por Tapacurú, auxílio federal para obra tão neces
sária, tão essencial, tão urgente? 

"Como se explica que, depois de tanto reclame de 
Tapacurá e de tanto bom dinheiro gasto em suas obras, o Re
cife viesse a sofrer a enormemente, cruelmente, estupida
mente maior cheia de toda a sua história 'da cidade por vezes 
múrtir? 

Inépcia governamental - não do Governo atual, mas 
do seu predecessor? Incompetência de engenheiros? 
Desonestidade de fornecedores de material ou desonestidade 
no uso perverso desse material? O Recife, ainda ferido, ainda 
a sangrar, nindu a gemer sob os efeitos de tão brutal 
cnlumidudc, como esta cheia sinistra do ano de 1975, estft no 
direito de ser esclarecido ou informado sobre o assunto. Os 
respons(lvois por Tapacurá estão nu obrigaçào de falar, de 
explicar, de esclarecer, de informar, de pedir perdào nos 
recifenses mistificndos ou iludidos por vozes oficiais, de pedir 
pcrdUo a DeUs pelo terrível pecado contra a vnidu, contru os 
,,crlenccs,. cantru u st1t'1dc de l< dos seus ·' ·" 
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cm detalhes a nova tragédia. Basta dizer que ela tem cores dantescas 
Falam~s assim porque a vimos de perto, percorrendo bairros do Rc: 
c1rc e c1dades de Pernambuco. Enrrcntamos correntezas e nos embrc· 
nhamos na lama rétida. Assistimos ao drama de milhares de ramílias 
i~tcirumcnte ."o. de~ubrigo. Vimos casas cobertas pelas águas. Pré: 
d1os e móveiS mt~1ramcnte destruidos. Fábricas, lojas c campos 
urrasudos. Os preJulzos são enormes, vão a bilhões, Foi a maior 
cutústrorc que atingiu o Reei r e, cm toda a sua existência. 

Já enterramos os nossos mortos, mas precisamos cuidar dos 
nossos vivos. 

. Há, ainda, abrigos improvisados, cheios de homens, mulheres c 
c:111nças sem. saberem para onde voltar. Mas, o que mais dói mesmü, 
msso tudo, e o desengano do povo; fizeram-no acreditar, como já 
esclarecemos, que não haveria mais cheias. E n cheia veio; e foi pior 
que qualquer outra. 
. Ho!c, não se acredita ·mais em nenhuma Tapacurá. A ma

n!pulaçao ~~~ p~opaganda oficial eu oficiosa, a última campanha elei
toral, a baJu)açao aos poderosos do dia, superdimcnsionaram os seus 
t!Sp~ctos positiv~s - que os hú - atribuindo-lhes poderes que não 
podmm ter. Dm a rrustraçào de agora e o próprio descrédito do 
Poder Público. . 

Que pode razcr o povo, diante de uma cidade dcstr.uída? e. o Jor
nal do Commerclo do último dia 22 que testemunha: 

.. A cidade parece ter sido vítima duma guerra, com to· 
dos os horrores: destruição, rome, abandono. As doenças 
virão depois ... 

E, mais adiunte: 

"O Recire saiu duma guerra: a guerra das águas. Essa 
calamidade nunca mais será esquecida. Vivemos o auge do 
sorrimento. Nunca tivemos tão pungente desafio." 

E o jornalista Mmco Aurélio de Alcântara, por sua vez, mostra 

"De nada serviram as lições das cheias de 66 e 70: 
repetiram .. se os mesmos erros, este ano." 

E pergunta: 

"Por que não se tomou, a nfvel do Governo Federal, 
uma solução final, definitiva, para o problema, há dez anos? 
Ou Recire terá que ser riscada, mesmo, do mapa? Ou os por· 
tuguescs tinham razão: a cidade é mesmo Olinda (os altos)? 
Mudar a Capital'/" 

Ainda no último dia 29, cientistas, prorcssores e pesquisadores 
p~rnambucanos- sem posição .. cleitorcira" ou qualquer intuito de 
tirar partido político ou proveitos eleitorais, Sr. Senador Eurico 
Rezendc - entre os quais os l'roressores Clóvis Cavalcanti; Joilo 
Vasconcelos Sobrinho; Waldemar Valente; José Antônio Gonçulve~ 
de Melo e Roberto Martins, bem como os escritores Renato Curnci· 
ro Campos c Gilberto Freyre, divul~arum um memorial sobre os pro
blem:ts de Pernambuco race á última enchente, intitulado "Umn 
Ponderação sobre 11 Cheia". E dizem: 

"Muito embora hidrólogos e engenheiros hidrduiicos, 
conhecedores das minúcias do controle e do uso dos recursos 
hídricos através de grandes reservatórios, pudessem estar 
cientes das modcst!l.< dimensões de Tapacurd como barragem 
c como instrumento para contenção das cheias do Rccire, o 
f11to é que as dem11is camadas da populaçilo - dos mais 
instruidos nos menos letrados de seus membros - estavam 
crentes na veracidade das afirmações de representantes do 
Governo estndunl do quilate da que assegurava, em 1973, que 
"inunduçi\o ugoru só se os rccircnscs deixarem abertas as tor
ncirus de suus cnsus". Estu crença, se tranqUilizava os habi· 
tnnh.:s do Recife, submetidos anb:s u uma ~'psicose de cheia'\, 
como seqUela dos drnnuw vividos, sobretudo em 1966 e 1970, 

ntes nu 

impiedosamente a cidade. 
Tapucurít, talvez a mais importante obra pública 

rculizada no Est:tdo nos últimos quatro :~nos, com ereito, 
estava destinada - segundo publicação da Companhia Per· 
narnbuc:ma de Saneamento (COM PESA) -a eliminar defi· 
nitiv:tmcnte o perigo das cheias, além de vir rornecer água 
abundante ao Recife até o ano 2000". 

O Governo Eraldo Cueiros Leite, cm Assim Servi a 
Pernambuco (Recire, março 1975), ratir.cuvu a posição 
oficial, garantindo à página 23 que deixava "resolvidos dois 
problemas importantes que as águas impunham ao Recire: o 
da contcnçã9 das enchentes que assolavam periodicamente a 
Capital e o da satisração da demanda do seu sistema de 
abastecimento". Nada contribuía, pois, para que os reciren· 
scN temessem até mesmo deixar abertas as torneiras da: suas 
casas, mesmo porque cm muitos casos esse gesto seria absolu· 
tamente inútil quanto à finalidade que o deveria mover: razer 
cair C1gua. A cheia tinha sido definitivamente arquivada, 
conrorme o atesta a tranqUilidade com que se realizavam 
negócios imobiliários cm áreas normalmente inundáveis, sen· 
do comum inclusive ouvir-se aqui e acolá: .. Pode morar neste 
local sem receio. Com Tupacurá não teremos mais grandes 
cheias ... 

Não espanta, portanto, "- e aqui, mais uma vez, o 
Senador Eurico Rezende encontra resposta a algumas de suas 
indugai;ões -"que pronunciamentos de pessoas de projeção 
na comunidade pernumbucuna, após a inundação de 1975, 
pareçam até contradizer posições anteriormente assumidas. 
1:. que untes se aceitava sem contestação o teor das garantias 
oferecidas cm termos oficittis pelas autoridades do Estado
garantias que inclusive se estendiam, j:i sob o amparo de ali r· 
nuu;ões igualmente cah:góricas referentes a erradicação da 
miséria da sorrida gente pernambucuna, a projetas econô· 
micos grandiosos do Governo estadual. 

Parece ocasião, assim, de se pedir que, ao invés de 
custosa propaganda financiada pelos corres públicos, seja 
assumida pelo setor competente atitude mais discreta de im· 
plantação de projetas com verdadeiro alcance social, projetas 
que realizem as metas desejadas pela população. ~ preciso 
igualmente que se modere a linguagem da propaganda 
oficial. feita via cJe regra por agências que obviamente não su
jeitam a linguagem utilizada a um cúdigo de ética publici· 
tária, com o qual se pudesse evitar o alardeamento de ran
tásticas e inexistentes virtudes de projetas de obras públicas, 
como se neste caso se aplicasse a técnica de promoção de ven· 
das de um refrigerante ou de um dentrilicio. 

Quando no inicio de abril deste ano subscrevemos do· 
cumento pedindo moderação na tentativa de se "vender" a 
imagem do complexo de Suape, nossa posição roi apodada de 

. um desscrviço u Pernambuco, de paroquial, de mesquinha. 
Naquela ocusiilo afirmamos que Suape era preocupaçilo even· 
tua) de uma posição de principio, udotada especialmente no 
que toca ao desenvolvimento económico e social e à deresa 
do meio all)bicnte c do património histórico e natural de 
nosso Estado. Dentro dessa posiçi1o é que consideramos a pro· 
priado manifestar agora, razcndo eco do sentimento de um· 
pia nutrgem da população pernambucana, que a comunidade 
J:! prülissionuis que integramos exige que se dê mais atenção 
it:: aspirações du coletividude, aspirações que residem parti· 
culurmcntc nu esfera de um melhor estar, de uma Vida urbana 
mais upruzívcl, de uma dissipuçilo dos gritantes desníveis so· 
~.:iais I.JUC prcs~.:nciumos cm nosso meio. Não é difícil projetar . 
cu nu is c lugns puna a úrcu mctropolit~ma recircnse; de modo 
ulgum purccc inviúvc1 a impluntação de um innexivcl código 
de o~upaçrío do csrmço, que impcçu a espcculução imobiliária 
nas úrctts de mangues c alugudos ou nos <.mtigos quintais dos 
suhúrbios do Rcdfc, por onde o escoumento du flguu se proM 



tril'icudos de cimento dos cdifídos qm: oru vi.:m ocupanc.o lUIS 

domínios; tampouco é Jcmais insistir cm que se podem urba
nizar as úrcus du cidade cm que a infra-estrutura de serviços 
pl1blicos ou é precúria ou inex.istc, cabendo propor, enfim, 
que antes de se partir para empreendimentos faruônicos, é in
dispensilvel dotar o Recife de condições acei.táveis de habi
tabilidade. " 

Sr. Presidente, se trouxemos estes testemunhos aqui, foi exata
mcntc pura comprovar, pcrunte a Casa Legislativa mais alta desta 
País, que é Pernumbllco todo que se levanta, novamente, para pedir 
as outras barrugcns que não foram feitas, os trabalhos de retilicação 
c alargamento dos nossos rios, a clcvução de suas margens, o assorea
mento dos seus leitos, a construçf1o c desobstrução de canais. E não 
:~pomos do Capibaribe. 

Aí estú, por exemplo, o Bcbt:ribe, a pedir passagem, também, 
pan1 us suas enchentes. lmpõl!m-se urgentes desapropriações de 
imóveis qui!, malgrado todas as advertências reitcrudas vezes feitas, 
:ilé hoje niio l'orum ofclivadas. Estudos vêm sendo foilos, inclusive da 
lavra do compclenle Professor Jefferson Teixeira da Cosia, mos
trando que, cm rcluçiio ao Bcberibe, o estudo de sua rcgularizuçiio 
apresenta um;~ l'uoilidado maior do que a soluçioo do problema doCa
piburibc. 

Nem por isso as obras foram executadas, embora com prejuízo 
pura bairros do próprio Recife, como Encruzilhada, Rosarinho, 
Ponto de Pumdu, Arruda, Mangabeiru, Água Fria, Fundiio, Fundão 
do Dentro, Cajueiro, Cajueirinho, Porto da Madeira, Bcberibe, ele. 
E, cm Olinda, locais como Caixa d'Água, Bcboribe, Sapucaia, 
Aguuzinhu, Peixinhos, Vila Popular, Salgadinho, Santa Tereza e Va
radouro continuam io mercê da violência das águas do Beberibe. 
Agora, por sinal, com a situuç5o agravada pela construção do Com
plexo Rodoviúrio de Salgadinho. f:: que esse empreendimento trans
formou-se nunw verdadeira barragem, tc:ndo rcpresudo, inclusive, as 
ioguus do Cupibaribc, nestu última onchenle, prejudicando, como 
nunca, alguns daqueles bairros. Já em 1971, advertíamos para a ne
ccssid:.tdc de se prever I! evitar tal coisa, o que, infelizmente, não part:
cc ter sido lcvt~do er)l conta. 

Como Deputado federal o no inicio deste ano, já como Senador 
da República, alertamos, reiteradas vezes, pela imprensa e da tribuna 
parlamentar, para o problema das cheias c, em especial, do Beberibe. 
Finalmente o DER contratou, nesse primeiro semestre, relatório pre
liminar para saber u innuência que leria a PE-6 sobre as enchentes. 
Esperemos que partamos agora, quando a evidi:ncia trágica da últi
ma hccmombo niio mais deixa margem u qualquer dúvida, para so
luções reparadoras do problema. Sejam lagos e construção de duas 
ou três barragens no seu leito ou no do rio Morno, seu unuente, 
soj:un melhoramentos e alargamento do Bcberibe, seja, ainda, o seu 
desaguamento di relo no mar, na altura da llhu do Maruim, obstado 
o seu percurso pelo istmo ern direçào ao Recife. 

Ali(ts, o sociólogo Pessoa de Morais, em entrevista concedida ao 
Diário de Pernambuco (27-7-75), mostra que o "calcanhar de 
Aquiles" dus c.:nchcnt~.:s n:'a úrca urbana do Recife reside no cstrungu
lanlcnto tio rio nt:sse perímetro, fruto de um urbanismo 
pcssimumentc orientado. Entre outros erros, citu u "nefastu reper
cussfoo do alorro da BR-101, que liga Caxungá a Mucax0iru, trecho 
concluído t:m 1955" - épocu, cxatamente, que abriu o ciclo de 
chcius cutustróficus no Recife. Segundo ele, esse aterro- u exemplo 
do que dcnunciumos, no inicio dessa década, cm rclaçUo ao Comp\e
.\0 Salgadinho - impede a livre passagem ·do rio, formando como 
'lue um dique, com capacidade para armazenar cerca de 32 milhões 
de metros cúbicos de ilgua, por ocasiiio dus enchentes. Tulvez ai 
encontremos u raztlo da intensidade da destruiçi\o que sofreram cer
tos locais como u V(~rzca c Cidade Universitária. Daí a fúria dus 
>'1guas, investindo cn1 certas >'mms urbunas do Recife, antes nilo atingi~ 
dus, 

f: que pretenderam enjaular us úguus enfurecidas do Capiburibc 
- l(liC antes cscmtv:un pelo lar~u cstuúrio ljliC ia de Cuxungfl u Dois 

50 mellros, c a do 111 Cupibaribc, com '1 I metros c argura. 
AsSim, estrangulado, o rio relluiu para outras bandas, dcvustando, 
por exemplo, a Avenida Afonso Olindcnsc. 

Hú que cuidar, igu:.~lmcntc, dos atl!rros indiscriminados que 
v~m sendo fl!itos numa cidudc que, como jú previa Mnurfcio de 
Nassau, deveria, ao contrúrio, ser cortndu de canais, 

Mas o problema das enchentes não ulinge apenas a Capital e os 
Municípios inundados pelo Cupiburibe ou Beberibe. Hil outros rios 
a exigir iguuis atenções, como o Pirapuma, o lpojucn, o Scrinhaém, o 
Una, o Sirigi, c outros, it espera de estudos c equacionamentos de so
luções amplas c integradas, para um mais efetivo aproveitamento e 
disdplinumcnto de suas úguas. E uqui teríamos de estender o pedido 
do providências a oulros rios do Nordeste, lodo ele, cm especial Ala-
1!0HS c Sergipe, também vitimas das úguas, nesses últimos dias. 

É rrcdsu inclui-los, sem c.xceçào, todos, no Progrumu Especial 
do Controle do Enchonlos o Recuperação de Vales, estabelecido no 
uno passado, pelo Governo federal. 

Soluções t~cnicas cxistl!m. Bastariu lembrar as enchentes do 
Vale do Tcnncsscc, nos Estudos Unidos, tornando a região - das 
mais sacrilicadas do País - numa das mais prósperas, graças a um 
sistcmn di! ubrus vúrias de resultados auspiciosos. 

E nüo hú como regatear desposas para enfrentar o problema de 
nossos rios, l!m fucc, mesmo, dos prejuízos c do custo sociul, 
inclusive lnnnano, que us ~.nchcntes têm representado paru a Nação 
hrusilcira. 

Da c.atüstrofc não escapou, sequer, nosso acervo cultura, atin
gido no Museu do Estado, no inslilulo Joaquim Nabuco de Pesqui
sas Sociais, no Museu do Açúcar, na Coleçiio Abclardo Rodrigues, 
nus Universidades de Pernambuco, cm bibliotecas particulares do 
nwis <li lo vulor etc. 

Por tudo isso, é o caso de repelir, aqui, o trecho inicial do edi
torial do Diário de Pernambuco, do último dia 21: 

"Nilo sr.: concebe qui! um país capaz de construir o 
Maracunü, a ponle Rio-Nilerói, o melrô de São Paulo, a 
Trunsamazõnica, ltuipu c outras obras colossais não tl:nha re
cursos nmtl!rinis c técnicos para proteger uma cidade como o 
Recife, a quarta do Brasil em populaçiio, berço ilustre da His
tória, teatro dns rnais nobres lições de civismo." 

E que nüo se lrquc, somente, no campo das medidas urgentes c 
ussistcnciais, cm face da hecntombe havida. Ou que, como ocorreu 
cm vezes anteriores, passado o trauma das primeiras horas, não se 
cfctivcm as soluções técnicas cabíveis c profundas ou se us cfctivem 
apenas parcial c precariamente. 

No •1uo diz respeito ilquele primeiro elenco de medidas, as 
classes cmprl!sariais elaboraram, ütraví:s da Federação I! do Centro 
das Indústrias de Pernambuco, Federuçüo do Comércio Varejista c 
Atacadist:.t, Associaçilo Comercial de Pernambuco c Federação da 
Agricultura de Pcrnumbuco, circunstanciado documento cm que 
reivindicam u reparação dos danos c prejuízos ocasionados. Esse 
memorial, elaborado por uma comissão de alto nível, instituído pelu 
Fll::P, sugeria provid~ncias concretas, de alto ulcunce, em favor de 
Ioda a cololividadc c, cm especial, do parque produtivo do Estado, 
cuju cspccificuçào se Sl!guc: 

I. Impostos Estaduais e Municipais 

Prorrogaçtlo, por I go (cento c oitenta) dias dos pruws 
paru pugamentos de impostos estaduais c municipuis, corn 
vcn"imcnlo nu período de 16 de julho a 15 de setembro deste, 
sclll juros, multas c corrcçào monctúriu, puru us empresas 
cump!'ov:u.iumcnte alcnnç:~dus pelos prejuiws dus enchentes, 
pagúvcis, ao t6rrnino Uo jm11.0, cm três pnrcelus iguai"i, de 
vcncirncntllS llll!ns;.lis c sucessivos, com u contrapurtida de 
assistl:nciu linitncdra, por parte do Governo Fedcrut, ao Esta
do c Municipios, paru ocorrer i1s nccc.~sidudcs 1.h.:corrcnlcs du 
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Prorrugaç:io, por I HO (cento c oitcnt::1) dias dos prazos 
pma os pngmncntos, sem juros, multas e corrcçüo monct6riu, 
das parcelas do Imposto de Renda, devidas por pessous 
físic:~s ou jurídicas c cujos vencimentos estejam comprecn .. 
di dos entre 16 de julho c 15 de outubro do corrente ano, que 
sc.:nio p:1gas no exercício de 1976, cm seis parcelas iguais c 
sucessivas a partir de junho. 

3. IPI 

Prorrogação, por I BO (cento c oitenta) dias dos prazos 
pura pagamentos do IPI com vencimentos no período de 16 
de julho a I 5 de setembro do corrente uno, sem juros, multas 
c corrc.:çõcs monctúrias, para as empresas comprovadamente 
atingidas pelos prejuízos das enchentes, pag6veis, ao término· 
do pr:1zo, cm trés purcclas iguais e sucessivas. 

4. PIS, PASEPe FGTS 

Liberação pelo PIS, PASEP c FGTS, dos depósitos exis
tentes a lim de possihilitar aos depositantes beneficiários are .. 
construção de imóveis c aquisição de bens duráveis, desde 
C.IUC comprovem ter sido o imóvel atingido pela cheia. 

5. Instituto Nacional de Previdência Social 

Tolcrúndu de até IBO (cento e oitenta) dias para odes
conto c recolhimento das contribuições devidas pelo empre
gado c empregador ao INPS, relativas aos meses de julho, 
:~gosto c setembro, dispensados juros, multas c correção 
monctúria. Os débitos decorrentes serão descontados e reco .. 
lhidos cm dezoito parcelas iguais, a partir do t~rmino do 
período de carénci:a. 

6, Banco Nacional da Habitação 

a) Prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias dos 
praws pum pagamento das prestações devidas pelos adqui
rcntcs de casa própria perante o Banco Nacional da Habita
çào c cujos vencimentos compreendidos entre 16 de julho e 15 
d~: sc.:b:mbro, do corrente ano, dispensados juros, multas e 
corrcçfto monetária, assegurado, ainda, o direito do devedor 
de pleitear nova <1valiação do imóvel na hipótese de deprecia
çilo deste, cm conseqUência das enchentes, deduzido o valor 
da depreciação constatada do saldo devedor da operação; e 

b) tratamento diferencial, segundo o qual o BNH aplica
rú os juros mais reduzidos passiveis nas operações para 
rc.:l'orma ou reconstrução dc imóvel comprovadamente 
(.]unilicm.lo pelas cnchentts, autorizada a realização dessas 
operações cm índice superior ao da capacidade de endivi
damento do proprietário, de acordo com as tabelas usuais. 

7. Banco do Nordeste do Brasil 

Liberação da verba de CrS 700.000.000,00 (setecentos 
milhlh:s dr.: çruzciros) dos recursos do Finar pura 1975: com a 
.finalidade de abertura de uma linhu de crédito pelo BNB, a 
juros c.h: 6% (seis por cc.:nto) ao ano, a ser defcridtt cm favor 
das empresas \oculizmJns cm Pernambuco, como antecipação 
do processo de incorporação definitiva no capital dn empre
sa, licando us mcsmus obrigadas u sun rcgulariznçUo no 
praw de I HO (cento c oitenta) dius, junto uo Finar. 

8, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômlco 

Repasse do BNDE c IIANDEPE de recursos especinis 
para financiamento c reconstrução de indústrias, inclusive 
reclJLiipamcntn c capital de giro, dentro de modnlidadcs que 
permitam ao IIANDEPE estabelecer juros de B% (oito por 
c~:nto) ao ano, com prazo de 5 (cinco) anos c 2 (dois) unos de 
car~ncia. 

Abertura de uma linha de crédito de cmcrgéncia pelo 
Banco do Brasil, no valor de Cr$ HOO.OOO.OOO,OO (oitocentos 
milhões de. cruLcirus), it indústria c ao comércio, a juros de 
X% (ui to por c~:nto) ao ano, com prazo de: 5 (cinco) anos, com 
2 (dois) unos de carência. No deferimento devem ser cOn
sidcnados novos valores que permit~un a ampliação du'capacj .. 
dm.h: de cndividumento, através de: 

a) gararitius lidcjussórias; 
h) guruntias contábcis e as decorrentes das novas inver .. 

sõcs oriundas do linanciamcnto de cmcrgéncia; 
c) rcuv~11iuçào do ativo, uvaliuçr1o por peritos, segunda 

hipoteca, ou, mesmo, 
d) atnrvés de projcçt10 dos lu~.:ros anuais c de nova 

capaddadc de pugmncnto, superior t1s garantias reais. 

10. Caixa Econômlca Federal 

Abertura de linha de crédito especial pela Caixa Econó
mica Fedcrul, pura pessoas fisicus, dentro de: limites preesta .. 
hclecidos, de acordo com o salário do solicitante, com o mi .. 
nimo de garantias c dispensada a c::xigência de:: saldo médio. 

I I. Indústria Açucareira 

Prorrogação, pelo Banco do Brasil S/ A., do pagamento 
dos financiamentos de capital de giro. custeio c investimento 
para us Usinas de u~úcar utingidas pc::la cnchc::ntc, pagamento 
u ser distrihuído pelas pró.\imas safras. 

HnmH.:iamcnto .:a fundo pcrdido, com recursos do Fundo 
de Exportação de Açúcar, para a reconstrução de obras de 
infm .. estruturu das empresas açucarcirus atingidas pela 
cnchcntc. 

12. Governo Federal 

Construção, pelo Governo Federal, de obras de infra
cstruturu colo~undo-sc as prioritárias, as barragens planeja .. 
das para a bacia do Capibaribc, com a finalidade de protcção 
.de cidades, inclusive do Recife, além da reconstrução, com 
recursos cxtruordinúrios, das obras ufetudas. 

13. Avaliação dos Prejuízos 

Tendo cm vista que a avaliação dos prejuízos, a serem 
compcnsudos com o Imposto de Renda, i: processada cm 
"vistoria ad perpetuam rei memoriam", e que os serviços da 
Justi~a Federal, j{a acumulndos, serão extraordin:uiamentc 
aumentados por requerimentos de inúmeras enlpresas, 
importando_em maiores delongas, sugerimos uo Governo 
Federal <Jue, por Decreto-lei, pcrrnita que a avaliação dos 
prejuiws, pura os efeitos previstos nu legislação do Imposto 
de Renda, possa ser feitu por dois peritos, de reconhecida 
idoncidudc, nomeados cm A.G.E, sendo um deles indicado 
pela Delegacia da Receita Federal, devendo o laudo de avalia
çtlo ser aprc:ciado também em A.G.E." 

Por sinal, as providéncius já anunciadas pelo Poder Público 
vêm, cm grande parte, ao encontro dos vários apelos que lhe forum 
feitos por todos nós, desde os primeiros instantes da tragí:dia . 

O apoio, sobretudo nnancciro, destinado à indústria, ao comér
cio, ta agropccuúria, i1s empresas de serviços, uo próprio Estudo,~ da .. 
quclcs 4uc ntlo poderiam faltar, sob pena de esfacelar, de vez, u eco· 
nomiaj:ltào sucrilicad~l de nossa regit1o. 

Por isso mesmo, julgamos da mnior valia - embora uirldu in .. 
suficir.:nte, face ao número de cmpresus a serem utendidus- u abcr· 
tura do crédito especial de CrS 700 milhões para linnnciamento u cm
presas localizadas nas :'rrcas dos Munic!pios atingidos pelas enchen
tes, anunciadn pelo Chefe da Nação a 24 de julho último. ~ nccessá
l'io que se utente, entretanto, que as atividades empresariais fornm, 
elas também, vilimas do desastre, que poderia ter sido evitudo, se o 
Pmh:r Plrblico tivesse, cm tempo, providenciado us medidas prcven· 
livas qw: u~ora novamente nnunciu. Como tal, devcrium fazer jus u 



, nem , umu 
munciru nwis justu de rcparur os dunas sofridos e o abalo nos capi· 
tais de giro das empresas atingidas pela catástrofe, responsabilizan
do-se os que, porventura, viessem a desvirtuar a destinação espccí
lic:. do dinheiro recebido. Não se pode esquecer de que, em situação 
como e:,sas, o cndividumento constitui-se cm mais um ónus u ser 
acrescido t1s empresas, jú tão nssohcrbadas de compromissos. 

Duí n~ao ser despropositada a concessão de uma anistia fiscal c 
um:1 moratóri:a financeira amplu, conforme solicitamos, uinda no pe
ríodo c sob o imp:.cto das cheias, pelo rádio, TV c imprensa, inclusi
ve :.tr:.vés do Diário de Pernambuco, do último dia 22 de julho. 

Tais medidas justificam-se amplamente, como, por sinal, o Jor
nalista Marco Aurélio de Alcântara, no dia 24 daquele me;;mo mês, 
no mesmo Diário, teve oportunidade de mostrá-lo de maneira sintéti
ca c cloqílente. Assim mostrou ele: 

-anistia fiscal: não se compreende que se vá exigir da 
comunidade, agora, o sacrifício do Tributo. O tributo, o im
posto, só pode ser pago quando se produz, quando se tem ri
yuczu gcruda. E, agora, ninguém produz, ninguém gera rique
zas, todos perderam tudo ou quase tudo. Cerca de 80% da 
produçfoo industrial de Pernambuco - são dados sumários 
levantados pelo Centro das Indústrias do Estudo- estão pu
rulisados. Então, não se pode exigir das classes produtoras, 
das cmprcsus industriais, comerciais e de serviços, o paka
mcnto de tributos. O tributo i: um ânus econômico que o Es
tado impõe, quando existe uma estrutura económica em fun .. 
cionamcnto e operação normuis. Não é: este o caso, agora, de 
'Pernambuco. Estamos vivendo uma calamidade. 

- moratória linanceira: no momento em que as fábri
cas estão com a suu produção paralisada, não é admissível 
que as empresas sejam compelidas a pagar obrigações finun
cdras s~:m encaixe linancc:iro. Moratória cm prazo razoável, 
quer nu rede bancária privada, quer nu rede bancária oficial, 
seria mcdidu não somente de apoio e suporte, como também 
alternativa mais rilpidu pura permitir a recuperação do par
que industrial, das casas comerciais que formam a estrutura 
de escou,mcnto da produção e da indústria de serviços que 
utendc u esses dois sctores indispensáveis na economia de um 
Estado. 

Por outro ludo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi ressaltada, 
na fula presidencial de 23 de julho último, "a dramaticidade do pro
blema social" criado, "que afetou diretamente cerca de 700 mil 
pessnus". 

São, cm grande parte, homens pobres, que viviam cm casas mo
dcstus destruídas pelas ioguus, Em tal hipótese, o BN H - em vez de 
pequenos empréstimos que desempregados ou os que ganham um, 
dois ou três sul:lrios mínimos, não têm como resgatar- deve: abrir. 
um:.1 linha especial d"· .il-:ndimento, utravés de fornecimento gratuito 
de material de construçá" para reparação dos estragos havidos, mes
mo de imóveis não vinc. '"cios dirctumcntc ao Plano Nacional de Ha
hitaçian. 

As famílias de classe mi:diu, duramente atingidas pelas enchen
t~:s, vivem, muitus vczc:s, o drama de terem perdido tudo o que ha
viam ucumulado durunte todu uma vida de trabalho. Seus imóveis, 
utensílios domésticos, talvez o aparelho de televisão de que ainda pa
gavam a prestação, foram destruídos du noite pura o dia. Por que 
nito indenid1-los, pela incúria do Governo, cm vez de estubelecer apc
n:ts "mecani~mtJ cspedul" de crédito subsidiudo, através da Cuixa 
Económica Fcderul'! 

Mus o <tuc nos parece da maior gravidade c odiosa injustiça é u 
"libcraçfoo", para os trabalhadores residentes nus áreas atingidas, 
dos seus Fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Oru, o 
trabalhador, que jio não tem sua cstubilidude, c que foi atingido pelas 
chdas, vai-se despojar dos parcos recursos que são seus, acumulados 
compulsoriamente pura us ncct:ssidades do futuro. O pouco que rcce
bcr:.'t, :~gora, n:io darú pura repor ns coisas que perdeu, mus o deixurú 
sem nada, se umunhà vier a perder o seu emprego. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Tão logo complete 
o nosso ruciocínio. 

Anguru-sc-nos verdadeiru burla ao espírito da Lei n• 5.107, de 
13-9-6!•, pois a própria hipótese de "necessidade grave e premente, 
pessoal ou familiar", prevista no item 11 do art. 8•, nüo se enquadra
riu, rigorosamente, cm casos de catástrofes colctivas, sobretudo 
decorrentes de dissídios governamentais. 

Ouçumos o nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Preliminarmente, o 
ponto de vista de V. Ex•, no sentido de que nüo há enquadramento le
gal nessa liberação, i: contcst:\vel. Entendo que a lei o permite. Trata
se, evidentemente, de uma necessidade não grave, c sim grav(ssima, 
c, mais do que gravíssima, dramática. Mesmo que a lei especifica
mente oferecesse alguma dúvida, V, Ex•, que i: brilhante bacharel em 
Direito, veria que se poderia aplicar a Lei de Introdução ao Código 
Civil. Nu interpretação da lei busca-se, em outras palavras, o fim so
cial u que se destina. O Governo não tinha outro caminho para ofere
cer recursos, de imediato, à massa trabalhadora. Teve que, no meio 
das medidas urgentes, udotar um critério, c esse foi o da liberação do 
Fundo de Garantia Jc Tempo de Serviço. Mus poderá o Governo, se 
esse prejuízo vaticin.ado por V. Ex• for real, se se concretizar a previ .. 
são de V. E.'<', reformular ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Será uma grande 
coisa. 

O Sr. Eurico Rezende (Pernambuco)- ... e estender o gesto as
sistencial, que poderia ser, digamos assim, uma anistia quanto a essa 
liberação. V. Ex• há de convir que, na velocidade das providências a 
serem adotadus, esta pareceu ao Governo a mais disponível no mo
mento. Tenho " impressão de que o trabalhador gostou dessa medi
da c <]UC V. Ex• está apenas sendo cauteloso, senão mesmo pessimis
ta, quanto aos efeitos da providência adotada. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Sinceramente, 
agradecemos a colaboração que o Líder Eurico Rezende traz ao nos
so pron unciumcnto, porque permite que se esclareçam determinados 
ângulos. 

Antes de mais nada, não afirmamos que u liberação desse Fun
do aão teria enquadramento legal. Apenas defendemos que, rigorosa
mente, aqueles casos previstos no item 11 do art. 8• nüo deveriam di
ler respeito u catástrofes coletivas, decorrentes de dissfdios governa
mcnt,ois. Por sua vez, apraz-nos muito sentir que a tese que defendo 
não se uliguru, ao próprio Líder da ARENA, de todo improcedente, 
porque o nobre Senador Eurico Rezende não a repele de todo e 
~tdmitc, utí: mesmo que o Governo possa vir a reformular a sua ati .. 
tudc, o que, no nosso entender, seria de fato um gesto auspicioso em 
favor do trabalhador brusileiro atingido por aquela catástrofe. 

Niio negamos, por outro ·ludo, que o trabalhador poderá ter 
gostado dessa liberação. Afirmamos mais, Excelência: o trabalhador 
brasileiro vive cm tal estado de dificuldades financeiras, recebe um 
salârio tão degradado que, cm qualquer época, indep,endentemente 
Jc cutústrofcs como essa, se o Governo liberar o seu Fundo de Par
ticipação, ele com:rú para buscar os parcos recursos que possam, de 
repente. vir minorar um pouco seu sofrimento de cada dia. 

Mas o qu~ defendemos cxatumente aqui /: que essa poupança 
forçadu - qu!! poder(a vir cm seu socorro ~1munhà, cm determinadas 
hipóteses configuradas pela lei - nilo deveria ser sacrificada num 
momento de cat:'tstrofe coletivu. 

Sim, sem nenhum parti prls, achamos que o Governo tem o di
reito, aliíos reconhecido nu própria Constituição, de 'cobrar, por 
exemplo, contribuições de melhoria, pura que o putrimônio de um 
purticulnr nào se enriqueça lts custas do Erfirio, quando, por cxcm· 
plo, c:~~:cutu umu obru, um serviço público. 

Parece-nos, ~ntilo, que o inverso devcriu ocorrer também. Quun .. 
dou Poder pllhlico l'az, como no cuso presente, uma obru anunciudu 

.. . '. 
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Se niio se lhe permite enriquecer às custas dos cofres públicos, 

tambí:m que niio se lhe permite empobrecer por obras malfeitas ou 
insur.cientes a cargo do Poder público. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo)- Permite V, Ex• outro 
aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (Espir!to Santo)- A questão de ressarci
mento de dunas é prevista em lei. Cabe aos interessados, ai, demons
trar que houve inércia do Governo e reclamar os seus direitos por via 
administrativa ou judicial. ~ uma questão a discutir-se. A doutrina é 
abundante, a jurisprudência é farta a esse respeito, mas a matéria fica 
remetida uo direito probatório. Parece, no entanto, que V. Ex• cstã. 
querendo quebrar o Governo ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Estou querendo 
amenizar a quebra do povo! 

, I • , dC V, Ex•, 
renetindo, da tribuna do Senado, a angústia do povo pernambucano. 
Não tenho outro caminho senilo solidarizar-me com V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Agradecemos a 
V. Ex•. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão) - Permito-me divergir 
apenas num ponto, num assunto que nüo se prende, absolutamente, 
aos argumentos que V. Ex• vem expondo da tribuna do Senado: 
quando V. Ex• pede a contrapartida do Governo no tocante à con
tribuição de melhorias cobrada. Sinceramente, não sei, a não ser que 
seja no Estado de V. Ex•, onde o Governo cobra contribuição de 
melhoria. Aliás, há uma lei federal c foi objcto de um discurso que 
aqui pronunciei no Senado, em separata achando que o Governo 
deveria cobrar, e se o fizesse estaria tirando daqueles ricos c que 
enriquecem às custas das obras públicas, para levar a obras," como 
essa, que causaram tais danos cm Pernambuco. No Governo 
Castello Branco, essa lei foi oficializada, mas não tenho conhecimen
to de ter sido posta cm prática, em qualquer cidade ou cm qualquer 
Estado do Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Agradecemos o 
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Esperamos dizê- ~parte do ilustre Senador Ale•andre Costa, que tem, pelo visto, posi-

lo, se V. Ex• nos deixar tempo para tid. ção igual à minha, e não ~ualqucr ponto de divergência. Com efeito, 
o que ulirmamos aqut foi, exatamente, c tão-somente, que 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Não, E•celôncia. O 
que o Governo podia iazer para injctar na algibeira do trabalhador 
um pouco de recurso? · · 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Era liberar aquilo que reconhecíamos o direito de 0 Governo cobrar essa contribuição de 
estava disponível para o trabalhador no Banco do Brasil, que é o melhoria, direito esse, por sinal, previsto e assegurado na própria 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, Nilo tinha outra provi- Constituição da República. 
di':ncia a tomar. A indenização de propriedade é uma questão a ser o Sr. Presidente nos adverte de que 0 tempo está concluído, de 
estudada. Entend~ que V. Ex•- como ~cp.rcscntan~c de Pcrnambu- forma que vamos tentar sintetizar 0 muito que resta, porque muito 
co, porque V. Ex representa o Poder pubhco lambem- não deve· mais se poderia dt'zer tal a profund d ·I · E . d · d · 1 · · d d p • . - • eza o ma que nosso st.t o 
na a vogar, esttmu ar, mcenttvar cman as contra o odcr pubhco. sofreu. 
Quer-me parecer que esta não é nossa função. Pelo contrário, função Ao lado disso tudo de mcdt'das mt'ne t 1 · · • . • . . , c n cmcn c cmcrgcncJats c 
contrarta e que sena a nossa. assistenciais, não se pode esquecer, Sr. Presidente c Srs. Senadores, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Como se vê, Sr. as providencias. de natureza estrutural para sanar o mal em suas 
Presidente, fomos acusados de estimular demandas contra o Poder raizes. Não nos cabe, por certo, estabelecer quais, e•atamentc, 
público, quando foi S. Ex• o Senador Eurico Rczcnde, exatamcntc, devem ser elas, em busca de soluções definitivas para o problema. 
que trouxe à tona a hipótese de demandas sobre o Poder público. Aliás, pelo próprio noticiário da imprensa, constata-se divergên
Pelo contrário, advogamos que não se deixe campo para demandas cias de opiniões em relação às causas do ocorrido e aos remédios 
contra o Poder público. Advogamos que o Poder público se antecipe para evitar a repetição dessa hecatombe. Desde 1663 que h6 rcferen
a essas possíveis demandas, segundo as conjecturas do Senador cias sobre as cheias do Recife, desde 1870 que se elaboram estudos so
E a rico Rezende. hre elas e suas soluções. Citamos aqui opiniões de várias pessoas, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Pi~r ainda. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Da mesma forma 
que o Poder público abriu créditos especiais para atender à situação 
de cmergéncia do Estudo de Pernambuco, por exemplo, para reparar 
pontes, estradas, obras viárias em geral, também o faça em relação à 
massa de trabalhadores sofrida e sacrificada mais ainda no último 
llagelo. Que o Governo, ao invés de estabelecer 450 milhões do 
FGTS liberados, para fazer face às necessidades do operário de 
Pernambuco, destinasse igual verba de 450 milhões, a fundo perdido, 
pura socorrer aqueles que vão usar esses milhões. A diferença, que 
poderia parecer sutil, i: substancial: a "ajuda" aos flagelados nilo 
scriu. com os seus próprios recursos, de que, como as coisas estão, 
vila ser desembolsados. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- V. Ex• me permite um 
U[)Urlc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- O fato é que milha· 
rcs de trabalhadores pernambucunos empobreceram mais- eles que 
j;í siio naturalmente desprovidos de recursos. E empobreceram mais 
cm l'u~.:c du omissão govcrnumcntul. Nilo é justo, portanto, que vc~ 
nlmm n ser ajudados, entre uspns, com us mingliudns reservas desse 
l'undo. 

Portanto, purece-nos que cssu é umu tese que poderia ser objcto 
de estudos, ror purte do Poder público, em favor do povo. 

Ouvimos V, Ex•, ilustre Senador Alexandre Costa. 

apontando essas ou aquelas soluções. Mas é difícil que se chegue, 
algum dia,u um diagnóstico unanimemente aceito. 

Hoje, culpa-se o aterro dos mangues e dos alagados, mostrando
'".'.' necessidade de dragá-los e de transformá-los em grandes lagos
abas, o Prof. Vasconcelo~ Torres a~onta, para isso, as áreas de 
Salgadinho, em Olinda, e do Canal do Setúbal, no Recife. Hã os que 
defe~dem a abertura de outra saída do Capibaribe para o mar ou o 
desvto de suas águas para outras bacias hidrográficas. Propugna·sc a 
restauração da cobertura vegetal cm pontos criticas do Capibaribc, 
em sua nascente principal e nas de todos os seus afluentes, bem como 
nus encostas com mais de 25% de declive. 

Não somos tí:cnicos e não temos como condenar essa ou aquela 
tese. Em principio, no entanto, perante esta Casa e perante a Naçilo 
brasileira, não temos por que colocar em dúvida o acerto do relató
rio apresentado, u respeito, pelo Grupo de Estudos constituido pela 
SUDENE, em 1967, sob o título "Controle das Enchentes na Bacia 
do Capibaribe e Política de Aproveitamento Integrado dos Recursos 
Nuturuis Renováveis". Nele, encontramos conclusões que dilo uma 
soluçilo global pura o problema dus enchentes do Recife .c Olinda: 
levundo em consideração, inclusive, o aspecto econômico das mcdi
dus preconizudus. Duva-se como altamente prioritárias as obras de 
const~u~ão das ?•rragcns de Tapucurú (3) e de Glória do Goitâ (2), 
constttu111do dots reservatórios que, ligados entre si, possibilitariam: 

a) reduçiio de cerca de 40% dos picos de dcscargus no Recife; 
b) complementuçi\o do abastecimento d'água da Capital; 
c) construção de umu usinu hidrelêtrica; 
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d) irrigação complementar de uma área de 3.000 hu a 30 km do 

Recife: 
c) produção de I tonelada por dia de pescado: 
n desenvolvimento da indústria de turismo, com lago artificial e 

centro de n:crcaçf1o a ser criado cm Glória do Goitú. 

O Sr. Eurico Rezcndc (Espírito Santo)- Então, tudo é qucsti\o 
de udivinhw.;tto. V. Ex• adivinha ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Governo não pode 
adivinhar, Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Mas V, Ex• está adi vi· 
nlwndo que upcn:.ts a segunda burragem não resolverá o problema. 

Aprcscnt:\Vu·sc como 2• prioridade a construçiio da barragem 
de Oncinha, em Toritama, c no boqueirão dos Morcegos ...,.. Poço 
Fundo, no alto-Capibaribc. Num J9 plano, indicava-se:, ainda, u exe-
cução da barragem de Malhudinhu, acima de Limoeiro, e do Canal O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Longe de nós tal 
Capibaribc·Tracunhaém. Como se vê, um complexo de obras, de coisa. Estamos apenas dilcndo a V, Ex• que os estudos da SUDENE, 
serviços quc precisam ser uto1cados de rijo e integralmente. inclusive cspccilicados neste nosso pronunciamento, uprescntum um 

Tudo isso, sem esquecer, evidentemente, a necessidade de elenco de: medidas, unHI multiplicidade de barragens ... 
dragagem do leito do rio, presentemente assolado, fazendo com que o Sr. Eurico Rezendc (Espírito Santo)- O Governador Moura 
a calha do Capibaribe tenha mais capacidade pura escoamento dus Cavalcânti aponta a construção dessa segunda barragem como uma 
enchentes. E é bom lembrar, tambên1, que os funestos resultados da d scgun a peça importante: talvez decisiva para a solução do problc· 
enchente de 70 se devem, cm lirunde parte, ao estado dos nos~os esgo- ma. 
lOS c galerias pluviais. 

O fato é <JUC, da elaboração dos estudos da SUDENE, já deeor· 
rcrum oito unos c apenas o Sistema de Tapacurú foi parcialmente 

. \!XCCUlado, 
Agora, após a nova tragédia. o governo anuncia a construção de 

uma barrugcm cm Carpina c a retilicaçUo e alargamento do rio. E o 
J'uz como um novo "ubre-tc, Sésamo". Está aqui, não é a ~·imprensa
marrom:" é o próprio Diário OOcial do Estado de Pernambuco. Eis 
o título: "Barragem Carpina e Rctiflcação do Capibaribc Evitarão 
Outras Enchcntcs." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os planos dos órgãos técni· 
cos mostram a complcxidudc no enfrentar o probleiTw., a multi
plicidade de ohrns públi~us a fazer. 

Por l'avor, não reincidam nos mesmos erros de anunciarem que 
com isso Recife, cm breve, cstarú livre das cheias. Por quC'! Porque se 
decidiu construir mais uma b:uragem! Nem caiam no ridículo de 
dizerem que "nwis difícil foi a construção da Muralha da China, que 
está erguida há séculos." 

Sejamos sensatos c objetivos. Evitemos as manchetes em que o 
povo não acredita mais.E de se rejeitar igual posição simplista c 
rnistilicadora dos 4ue, nesse mesmo diapasilo, construíram Tapacurá. 

Compreendamos n extensão e complexidade do problema, a 
cxigir nuturalmcnte soluções igualmente complexas, num conjunto 
de obras a serem enfrentadas com destemor para que, amanhã, não 
cstcjamos a chorar as mesmas tristezas c os mesmos desencantos. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V, Ex• focaliza, agora, 
um noticiúrio oficial, como fez, da vez passada, um discurso do 
Governador Er:.ildo Guciros. Agora, faz referência ao eminente 
Governador Moura Cavalcanti, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Normalmente, 
preferimos não nominur pessoas, mas apenas referir-nos a cargos ou 
funções. Masjú que V, Ex• prefere assim ... 

O Sr. Eurico ~czende (Espírito Santo) - A mim não me d!1 
nenhuma rcpugr.·incia citar nomes, nomear pessoas, mormente 
quando são homens de reconhecido espírito público como 0 utual 
Govcrnudur c seu untcccssor. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Preferimos não 
entrar na anúlisc desse aspecto. 

O Sr, Eurico Rezende (Espírito Santo) - O Diário OOcial 
ununcm um fato auspicioso, qual s.:ja, u construção de mais uma 
hurr:.tgcm. 

. O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Ninguém 0 ncgu. 
l·tttll tiUSf'IJCIOSO, 

O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo) - Muito bem, Isso 
tHttmalmcntc obedeceu u estudo de ordem técnicu, como v. Ex• 0 
reconhece, A construçttO dessa segunda barragem podcrú resolver 0 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Mas é isto, 
Excelênciu, que prr.:cisa ser colocado nos devidos termos. Há cinco 
anos, c n:.t!'! dat:.~s íllJUÍ especificadas, Tapacur!t foi considerada, 
apresentada c vendida ao público como sendo a solução do pro· 
blcma ... 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Mas agoru são duas 
barragens ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)-,, e se comprovou 
lJUC nU o era verdadeiro. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) -_Agora são duas barra· 
gens, Senador. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Por isso mesmo, 
julgamos temcr(trio apresentar a construção de mais umu nova barra
tH:m como sendo a solução do problema. O Governo, que saiu 

. desucrcditadu com a última cheia, prccisu ter prccauçilo, inclusive, 
para recuperar a credibilidade pública. Portanto, existindo planos 
tt10 complexos do órgão desenvolvimcntista do Nordeste, parece-nos 
cmuclosu, nUa que não se façam barragens- faça-se a barragem!
mas não se vir novamente anunciar que mais um elo dessa cadeia 
cumplcxu, por si mesmo, bastarú para evitar outras enchentes no 
Recife. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Naturalmente, o 
Governo do Estado, com a colaborução do Governo federal, estú 
com um cs<jucma de medidas, visando 11 solução global do problema. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Por isso mesmo, 
dilidlmc.:nte unw barrugc.:m só resolverá o problema. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Isso eu não sei, 
E.'<cclêndu, se resolwr:.'t ou nilo. Por exemplo, não entendo do assun
to, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Mas, Excelência, 
jú nus referimos aos estudos técnicos da SUDENE. Não são nossos; 
ntw temos títulos pura tal. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Mas os estudos têcni· 
cos, its vl!lt.:s, sno conllit:.mtes. E eles talvezjú necessitem de atualizu
~,:Uo, porL(LJC, p:1rcce-me, jú têm oito anos de idude. 

O SR. MARCOS FREIRE(Pel'llumbuco)- Datam de 1967. 

O Sr. Eurico Rezendc (Espírito Santo) - Entuo, têm oito unos 
de idndc. Necessil:.ttn de utunlização. O fato, Excelência, 6 que, u estn 
ultura, o anúncio de uma segunda barragem é notícia auspiciosu. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - O anúncio du 
haJ'r:.~gcm. sim, E.'<~o:clência. O que nos parece temerário, repetimos, é 
anunciar.sc uma lmrra~cm a muls como a soluçUo do problema, .. . .. 

a 
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O Sr. Eurico Rczcndc (Espírito Santo) - Não mais é preciso 

explicm,ou convencer o povo. O povo a compreendeu! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Isso é: que não! 
Temos o povo t:m alla conta, Ncrn todos tém ... 

O Sr. Eurico Rczcndc (Espírito Santo) - Pelas obras que vão 
ser rculizndas, o povo vai comprc:cnder por que houve a tragédia. O 
l'uto de já estarem o Governo federal e o Governo do Estudo 
anunciando uma segunda grande barragem deve ser recebido por 
V. Ex• com otimismo. Até: parece que V. Ex• nilo quer que se resol· 
va o problema, tendo cm vista presumir-se que V, Ex• terá uma lon
ga vida píiblicu, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- AI V. Ex• entra no 
terreno da deturpação, porque, evidentemente, quem acompanha 
todo o nosso pronunciamento vê o alto espírito público- perdoem· 
nos a imodéstia- com que estamos nos comportando. Na verdade, 
como representante do nosso Estado, o que nos interessa, sobretudO, 
são soluções definitivas para o problema; soluções de profundidade, 
pai'U as quais não regatearemos apoio c aplausos. Mas parece-nos, 
em verdade, que o povo já está cansado de ser iludido. 

O Sr. Teolônlo Vilela (Aiagoas)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com toda a satisfa· 
ção, ilustre Senador. 

O Sr. Teotônio Vilela (Aiagoas) - Nobre Senador Marcos 
Freire, não pretendia aparteur V. Ex•, mas apenas, ao final do seu 
discurso, dar a minha palavra de solidariedade e de dor pelo que 
passaram Recife c cidades do interior de Pernambuco. Em porte 

.muito menor, sofreu c está sofrendo o meu Estado. A cidade de 
Maceió foi também vitimada por problemas resultantes de desídias, 
acumulados ao longo do tempo, em relação à abertura da barra que 
liga o mar ü lagoa. Mas, ouvindo V. Ex• que descreve, com serenida· 
de, u tragédia pcrnambucana, a insistência com que o meu colega, 
Senador Eurico Rczende, pretende distorcer a dor para, única e 
cxclusiv:.tmcntc, dl!fender o indefensável, constrange-me, Sinto-me 
não somente triste c sofrido, mas atingido por essa insistência, 
Permita Deus que o Presidente Geisel considere, de uma vez por 
todus, que o Nordeste não é uma zona de: sombra, não t: um eterno 
prohlemu, um perigo pura u Nação: é uma terra de gente, de 38 mi· 
lhõcs de hrusilciros que iniciaram, neste País, o pioneirismo da 
economia nacional. De lá partiram braços, inteligências e cultura 
pura o resto do País. E o que nós pedimos, para corrcção dessas 
tragédias, ora de enchente, ora de seca, t: muito pouco, para o muito 
que ji1 demos ao Brasil. Se não podemos pagar hoje, já pagamos 
untes o· que agora pedimos. Terrível, deplorável é se tripudiar em 
cima da dor, da devastação. Eu vi Recife destroçado, eu vi milhares 
de lares destruídos, eu vi, nu Biblioteca do Instituto Joaquim Nabu· 
co, ccrc:1 de trinta mil volumes perdidos, abandonados. A cheia não 
atingiu só o homem, ameaçou u própria cultura. E quando contamos 

. us nossas tragédias, nesta Casa, através de jornal, ou em qualquer 
parte, há scmrrc quem diga que estamos exagerando. E, se nestas 
horas hil um olho vesgo do Poder Central para o pobre Nordeste, 
a indu hú quem reclame, suite cm cima de nós e encontre argumentos 
supcr·humunos purn abafar a dor humana. Meu nobre colegu, quero 
solidarizar-me nr1o somente com a dor de Pernambuco, mas com as 
palavras de V. Ex• Quero sirvam mais uma vez de advertência. Ain· 
da que nudu seju cumprido, nós continuaremos falando. Nem 
sempre empreendemos as batulhus pura vencer, mus muitas vezes so
mos obrigados a traví1-lns, mesmo sabendo que iremos perdê-las. ~ 
uma funçüo du condição humana, da soliduriedudc humanu, da inle· 
ligéncia hunl:UHI. (Multo bem! Palmas.) 

O SR, MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Sr. Presidente, Srs, 
St:nadorcs, nenhum depoimento mais prccisu ser acrescido ao nosso 

Ni'w · ,,... · 

nH!rca sua prcsençu nestu Cusa como um daqueles grandes varões da 
República. Por isso mesmo, Sr. Presidente, vou concluir. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Sr. Presidente, 
nada mais tcrasc·ia acrescentar ... 

O Sr. Eurico Rczende (Espírito Santo)- Eu pediria um aparte, 
c V. Ex• há de compreender que cu não poderia deixar de praticar 
esta intervenção. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Concedo a V, Ex• 
o aparte. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Todos nós gostaria· 
mos mesmo que o Sr. Senador Teotónio Vilela cumprisse a sua pro
messa de falar, c freqüentcmente, nesta Casa. 

O Sr. Teotônlo VIlela (Aiagoas)- Estou falando. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - S. Ex• vai, como 
homem honrado que é, executar esse pacto de, freqUentemente, 
desfraldar aqui· a bandeira das grandes reivindicações do País, 
notadamente do seu Estado, e aqui estaremos para aplaudi-lo. Mas 
S. Ex• foi profundamente injusto para com o seu colega, ao dizer 
que estamos tripudiando sobre a dor do povo pernambucano. 

O Sr. Teotônlo VIlela (Aiugoas)rJá não é a primeira vez. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - S. Ex•, agora, com 
este aparte clandestino, deixa de ser injusto, para ser injurioso. Não 
cometi nenhuma distorção, nem estou, absolutamente, fora dos 
meus deveres de solidariedade.para com o nobre c altivo povo 
pernambucano. Estou discutindo aspectos setoriais do discurso do 
Senador Marcos Freire, jamais menosprezando as amarguras 
revoltadas do povo de Recife e de outros Municípios. Dai por que 
quero, nesta oportunidade, de um lado, repelir a insinuação ou 
afirmativa injuriosa do Sr. Senador Teotónio Vilela ... 

O Sr. Teotônlo VIlela (Aiagoas)- Eu não insinuei, afirmei! 

O Sr. Eurico Rezend~ (Espírito Santo) - ... que, ao receber os 
aplausos de V. Ex• e de seus companheiros de Bancada, não causou 
nenhuma surpresa a nós outros. 

O Sr. Teotônlo VIlela (Aiagoas) - Sabíamos que era aí que 
V. Ex• queria chegar. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador 
Marcos Freire, a Presidência faria um apelo a V. Ex• para que 
concluísse o discurso, que já excedeu trinta minutos do seu tempo. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Sr. Presidente, 
temos a impressão de que, como Senador da República, neste primei· 
ro ano de mandato falamos reiteradas vezes da tribuna parlamentar. 
Por isto, estamos muito à vontade pura afirmar Que nem sempre os 
que ralam mais vezes são os que dizem mais coisas e confessar, 
perante u Casa, que o Senador Teotónio Vilela é um daqueles que 
mais têm dito, no Senado Federal. 

O Sr. Teotônlo VIlela (Aiugoas)- Obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Concluímos, 
Excclénciu, pedindo desculpas pelo prolongamento do tempo-cm que 
aqui nos cncontrumos c agradecendo a tolerância de V, Ex• 
Desejamos apenas ussinular- cm mc.io à tragédia, que rez mais de 
uma centena de mortos- u solidariedade dos homens e das institui
ções. A Polícia Militar de Pernambuco, cujo Corpo de Bombeiros 
nUo mediu csl'orços em sua faina de sulvar vidas, mesmo que à custa 
das dos scÍ1s próprios componentes. Assim, morreu o Soldado José 
Soares dn Silva do 7• Batalhilo Dias Cardoso, Cavalaria, e o 
Bombeiro Josué Barbosu dn Silva, cujo cudâvcr levamos, nu triste 

. 19, 
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nnônirno das ruus, tlc calçt10 ou nu de cintura pura cima, tentando 
sulvm ulguém ou ulgurna coisa, A imprensa - escrita, falada e 
tclcvisu<la -oferecendo a muis valiosa dus colaborações. Os clubes 
de serviços c as ussociuçõ~:s várias, juntando-se às fnmrtias, 
improvisundo ubrigos pura os flagelados. Os jovens se dando, sem 
intuitos de qualquer rctribuiçüo. Organizações internacionais c as 
v~"trius IgrejaS se irmanando pura auxiliar o próximo. 

c. aqui, talvez u única nota mesquinha de todo o drama: a 
~.:ircular, ~as emissoras de rúdio, de niio se referirem, sequer, ao traba
lho <le assisti:nciu a que Dom Helder Câmara, ao lado de Dom 
Lamurtinc Túvura, vinha-se dedicando desde os primeiros instantes 
<lu tragi:<lia- inclusive responsável pela distribuição de viveres, pos
tos it <lisposiçiio <lu Arquidiocese de Olinda e Recife pela 
"CARITAS" umericana ou enviados pelas dioceses de cidades do 
interior, cm especial a de Petrolinu. Nem por isso, deixou o Arcebis
pu<lo de colaborar com o próprio Governo, inclusive cedendo à 
CO DE CI PE ccrcu de I O toneladas daqueles mantimentos. 

Atitu<lc pior que uquclu, numa hora de tanta dor, somente a 
possível irrcsponsubilidude de mentes doentias - ao que parece 
pressuposta c não <levidamente comprovada - após o baixar das 
Ú!_!mas, :munciuntlu nova enchente em face de arrombamento, na 
vcrda<lc inexistente, da barragem de Tupacurá. Em tal hipótese, 
lJU:Inta nwld:tde! E com L!Ue intuitos indecifráveis? 

Sr. Prcsitlcntc, Srs. Senadores: 
Recife, u cidu<lc de maior densidade demográfica do Brasil, tem, 

hoje, agravados os seus problemas, que não são poucos nem peque
nos. 

Seu crescimento populacional vertiginoso deve-se, sobretudo, 
aos contingentes migratórios que vêm do interior e de outros Esta
tios. [)ui seu crcsciml!nto não sadio, que a faz conhecida como .. cida
<lc inchada". Vivondo motudo do sua população em casebres 
miscritveis, já l'oi chamada de "Mocumbópolis", por Orlando 
Par~ahym. Ou de .. vasto império por macumbas coroado", no dizer 
do poet:t Cê tu r Leal. 

Ex:mgucs, sofridos, martirizados, Recife, Olinda c os outros 
Municípios ulingidos pc:las últimas enchentes sentem-se, igualmente, 
ludibriu<los em sua boa fé. Por isso, voltam, hoje, à "psicose da 
dJCht" <1uc, durante anos, lhes atormentou a vida. Já não lhes adian
tum jurus nem promessas ... 

Pura reabilitar-se a crcdibili<ladc no Poder público, Sr. Pre
siUc:nh:, Srs. Senadores, só há um caminho: executar, sem mais 
tard:mças, gran<lcs obras <le engenharia hidráulica. ~ o que 
Pcrnambt~co reclama, nesta hora, através de nossa voz. Aqui estare
mos, no l'uturo, para uplau<lir o Governo, so ele souber cumprir o seu 
dever. Ou exprobrá-lo, sem ódio e sem medo, se, passado o momento 
dLllorosn da tragédia, formos, uma vez mais, esquecidos c 
desamparados. (Multo bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Josó Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (Ama1.0nus) (Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cumpro, nesta tarde, com o dever de, em nome do meu Estado, 
registrar, no Senado Federal, o desaparecimento do venerando Pro
fessor Agnello Bittencourt, falecido a 19 do julho último, na 
Guanabara. 

O llr:asil conhecia, seguramente, esse eminente amazonense, fi. 
lho <lc Antônio Clemente Ribeiro Bittoncourt, antigo Governador 
do meu Estado, cujo nome, c valeu pena relembrar, inscrito está nos 
Anais do Senado, ao se debater, nesta Casa, nos idos de 1910, o bom
hardl!io de Manuus pura depô·lo, cm conseqUência de sua coragem 
de se contrapor u politica de Pinheiro Machado. 

Agncllo llittcncourt, o majestoso "Cedro do Ayupuá", como 
lhe chamou brilhunte polígrafo amuzonense, foi, durante u sua fe
cunda cxislênciu, sobrcludo, o Professor. Desde jovem, ensinou aos 
caboclos descendentes tios murus, no lago do Ayupuá, onde u família 
possuía proprictladcs c, por décndas c décudas, lc=cionou Gcogrufin 
no cntiio GintíSio Amuzonensc Pedro II, na Escola Normal, nu Esco
la de Comi:l'cio "Solon de Lucena" e no Colégio D. Boseo. No Giná .. 
sio Amaznncnse, rumos aluno do ilu.~trc= mestre cu sc=gurançu da sua 

pulavru c o fascínio de seu saber nos empolgavu, havendo a sua 
gcnerosu correspondência no atribuir as notas, ~rumos vizinhos, mo
rávamos na mesma rua, a Rua Dr. Moreira, e nas utividudes 
extruclasscs que a minha gcruçilo desenvolvia, c que contava com a 
participação inteligente de Agnello Filho e de Antônio Bittencourt, o 
neto, como o Grêmio .. Humberto de Campos" e outras, ali encontrá· 
vamos o estímulo do apoio e dn orientação tranqUila, não só do 
Professor Agnello, mas de sua esposa, também mestra querida, dona 
Zulmira Uchou Bittencourt. 

A evocação singela ora feita de gestos e que se perdem nu impre
cisão do tempo, mas guardados ficam nu lousa da memória, fala da 
gratidão de todos nós, daquela ópoca, e o estilo é tentativa de fugir 
ao formalismo de um discurso desta natureza, no Senado Federal, 
pura que as nossas palavras ganhem só a expressão de murmúrio de 
coração, de prece de saudade. 

Agnello Bittcncourt se tornou um dos maiores conhecedores do 
Amazonas, não só de sua geografia, da história c da vida de seus ho
mens. Deixou inúmeros trabalhos esparsos cm revistas e jornais. 
Escreveu livros imprescindíveis para quem quiser estudar o Estudo, 
nos seus complexos aspectos, e destacamo~: "Corografia do Estado 
do Amazonas", "Bacia Amazónica''. "Navegação no Amazonas''. 
"Portos da Amazônia", "Eduardo Ribeiro e o !•-Centenário de seu 
Nascimento''. "Mosaicos Amazónicos''. .. Perfil~ do Homem da 
Amazônia'', "Plantas c Animais Bizarros do Amazonas", .. Remi
niscências do Ayapuá", "0 Homem Amazonense e o Espaço" e 
"Dicionário Amazonense de Biografias". 

Por sua iniciativa, na liderança intelectual da geração u que per
tencia, fundou o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, por 
volta do 1917, e o presidiu por vários anos, organizando c ordenando 
um acervo notável quo constitui o invejável património daquela pr<s
tigiosa entidade. 

Membro proeminente da cinqOentenária Academia Amazonen
se de Letras, autoridade maçónica prestigiosa, membro da Sociedade 
Amazonense de Professores, Agncllo Bittencourt tombou, aos 98 
anos, com a grandeza de uma árvores imensa, dessas imensas c fron
dosas árvores da no~sa terra, que na sua sobranceria buscam os céus 
e dominam a Planície, cumprindo com a missão generosa de ser som
bra o dar frutos c de semear, pelos ventos, em todas as direções, o sa
ber e a bondade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wllson Gonçalves)- Tem a palavra o 
nobre Senador Leite Chave' 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Prosidente, Srs. Senadores: 

O Paraná está sendo queimado pela segunda vez. Queimou-o a 
geada <los dias 16 e 17 de julho deste ano, c agora queimam-no os 
gr;mdcs incêndios, as enormes fogUeiras que se levantam de suas 
pustagens n:ssequidas. 

l'reseneiei, Sr. Presidente, o fenômeno da geada. Estava no 
Paraná nos dias I~ e 17 de julho quando, após uma fronte fria inten
sa, a gcudu vc=io, violenta e unp1edosa. Antes, que1mava e fustigava 
os cafezais; desta vez, a geada no Paraná exterminou 950 milhões de 
cal'cciros, os mais produtivos do Brasil, os mais produtivos do 
murido. 

O l'rio desceu a Indico< nunca vistos. Nus superlicies e nas 
haixudas, chegou a li graus ubuixo de zl:ro. E, no solo, o frio esteve a 
K gruus negativos, por 24 horas consecutivas, Foi este frio du terra 
que provocou o que se chama a .. geada negra", matando os cafezais, 
:1ntes mesmo do amanhecer. 

Perdemos esses 950 milhões de cafeeiros que, este ano, 
produziram, para o Puis, 9 milhões de sucos do café, Depois disso, 
pcrgunltlvu-st: f)cvc o Parnnú continuar u plantar café'! Deve mudar 
para outras culturas já que as suus possibilidades ugricolus suo 
amplas'! 

Sr. Presidente, só haverú cu fé no Brnsil, pura cxportuçUo c para 
consumo, cmjuanto o pluntur o Puruná, A culturu cafcciru é de umu 
cxigênl.!ia sem pur. EXige ultitudc, c temos ultitudc no Parunú; exige 
l'el'lilidude de solo, c temos uma fertilidade, Sr. Pr<sidente, de I H me-
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<ros de prorundidade; exige regularidade de chuvas, e temos chuvas. 
Apcn:.1s u geada, de tempos cm tempos, nos fustiga, ou, como desta 
vez, chega de forma violenta, devastadora, que não se circunscreve 
:~penas ao Purunú; Vlli n Silo Paulo c a Mato Grosso. 

No resto do Puís, nas terras reservadas ao café, não temos esta 
incid(!nciu, constante, mas temos uma coisa muito pior, que é a seca, 
Pura o café, u seca é uma geada permanente, porque lhe rcduz·a vida, 
reduz-lhe o período de produtividade. Basta dizer que com todas as 
sendas que houve no Paraná, ao longo desses 25 anos, temos sido os 
responsúveis por metade da produção carecira do Pais, a despeito da 
geada de 1953, a despeito da geada de 1955. 

Então, Sr. Presidente, entendemos que o Paraná deve plantar 
cum. 

Alguns órgãos do Governo tôm postulado, ultimamente, que os 
cul'clais se devem derivar para os cerrados. 

Entretanto, Sr. Presidente, cerrado não dá carí:; cerrado dá 
cupim. Se cerrado desse café, há muito tempo os paranaenscs e os 
pnulistus estariam nos ccrr:.1dos, em razão mesmo da defasagem, da 
dil'erença de preço das terras. 

O Presidente do órgão oficial da' careicultura impressionou-se 
com os cafezais vistos cm cerrados, chegando a dizer que a sàlvação 
do cart:, doravante, está nos cerrados. Entretanto, não viu S. Ex• que 
esses cal'ct.ais eram adubados da raiz à ponta e que o seu preço, o 
preço da produção, não dá sequer para pagar o custo. Por conseguin
h.:, o Paruná terá que voltar a plantar café; não nas proporções ante· 
riorcs; não tendo 4 bilhões de pôs de carí:, como já teve no passado; 
niiO tendo 950 milhões de pós de caro, como - tinha até 
rccentemcntc. Antes mesmo das geadas, já havia o desestimulo. E 
creio que só a grande custo ou a grande estímulo, o paranaense 
vo\tarú a plantar cafí:. 

o Governo, desta vez, dispõe de uma grande oportunidade para 
l'nzer, ou concorrer pura que os cafezais se refaçam ordenadamente, 
dentro de outros planos, dentro de outras técnicas. 

Achumus que o cafí:, naquela região, deverá se circunscreVer, 
doruvuntc, ows espigôes, üquelas áreas já definidas geologicamente 
pelo próprio I BC, com espaçamentos mais amplos, em curvas e em 
rcnques, de :;arte que se'permita, de permeio, uma ampla c abundan
te culluru intercalar de rorma que a terra produza, com igualdade de 
condições, cafí: c cereais. 

Entretanto, essa geada reclama, de logo, uma providência do 
Governo, providi:ncia que já tem sido reclamada por classes produto
ras do Pnís. 

O que postula, o Paraná agora, para que volte a haver carí:, no 
País'! Primeiro, que o Governo prorrogue por quatorze anos, COJ'!l 

quatro anos de carência, os dí:bitos utuais, Esta medida não visa 
dirctamcntc ao lavrador, visa à região, à capitalização da região. 

Quando das geadas de 1953 c de 1955, houve uma relativa 
devastação c o Governo concedeu prazos de seis unos, foi um prazo 
insulícicnte, nHIS a cul'cicullura se rerez, Rercz-se por quê? Porque a 
mão-de-obru era mais aces:;ívcl, porque não havia tanta eKigência de 
adubo, nem de inseticidas, de insumos, finalmente, 

Desta vez, há necessidade de que a região se capitalize. Primei
ro, para que haja o estímulo do replantio. Segundo, para que não 
exista aquilo que já denunciei aqui, desta vez num dúplice de gravida
de, que é o de:;emprego, o "bóia-fria", a mãa-dt:-obra, o êxodo rural. 
Po:;tuhtmo:; linanciamento paru o replantio, sem juros, naquelas 
rcp.iõe:; ecolôgicu:; u que nos ref~rimas. 

O Governo, com esta geada, ganhou dois bilhões c quarenta 
milhões de dólares. A curto prazo, o seu resultado ni\o poderia ter si
do muior. O Govl!rnu gunhou, com estu geada, numa mutação 
climutéricu, mais dinheiro do que todo o investimento reito nu 
SUDENE, durante dez unos. 

EKplicu-se: haviu cm cstoquc, como existe uindu, dczesscte 
milhões de sacos de caré. Essa produção roi adquirida pelo Governo 
Fcderul uo preço de trintu dôlnres o suco. Agora, o Governo jti cstlt 

A prorrogação pleiteada atinge, upenus, a cem milhões de 
dólares, que é o valor dos linanc'iumcntos de curt:, em rclaçüo a esta 
safra atuu\, a ~ufr:t pendente. Por conseguinte, vinte vezes menos. De 
maneira que qualquer medida que o Governo adote,. que não impli
que na liberaçiio do penhor atual, do penhor agrícola aluai, vincula
do por cédula pignoratlcia rural; por nota de crêdito rural; por 
cédula rural hipotecária; qualquer medida que se tome, que não 
implique na levuntumento imediato deste café, para que, vc:ndido,· 
dcsvinculndo da dívida, possa manter a região cm nivel de relativa 
capitalização, então, qualquer outra providência, que implique cm 
mero financiamento levará o plantador de caré a ficar naquela eterna 
depcndéncia de receber o dinheiro do banco para comprar adubo, 
comprar inseticida e implementas agrícolas por preço a não mais 
valer. 

E:;tu t: u providência mais importante, muis valiosa, que o 
Parani1 reclam ... Ao lado disto, a refixaçilo do preço de sustentação 
'do caré, ao nível de CrS 950,00. O Governo rcfixou a saca a CrS 
700,00. Entretanto, é um preço vão, é um preço que não atende às 
cKpcctativas, tt realidade. Preço urgente, após as novas gl!adus. 

O prejuízo do Paraná não roi apenas o do caré. Houve, também, 
um pr~juízo de grande monta: o do trigo. Os trigais do Oeste, do 
Norte c de diversas regiões do Paraná r oram seriamente aretados. No 
Oeste, que visitamos, a perda roi da ordem de 90%, enquanto no 
Norte do Estado essa perda roi da ordem de 80%. O trigo já granula
do ~l1i perdido, us:~im como o incipiente. 

Enquanto isso, os lavradores estão aguardando a iniciativa do 
Governo para que determine o pagamento do seguro, através do 
J>ROAGRO. Um. percentual muito pequeno desses trigais está 
segurado pelo PROAGRO. 

Entn.:tanto, o Governo, ao invé:; de determimtr a liberaçfta do se~ 
guro c o pLtgumento dos prejuízos, através de uma simples amostra
gem. tem retardado essa medidu, determinando que agrônomos da 
ACARI'A saiam de razenda em razcnda, verificando o rcnômeno, 
pura, cntflll, dcterminur a liberação. 

Convcr:;amo:; com os agrônomos da ACARPA e eles mesmos 
vir:un que nf10 h(t motivo:; para que o Governo assim proceda, 
colocando centcmis de homens no Paraná para constatar um fenôme· 
no que roi geral, que é evidente, quando poderia J'azi:-lo apenas por 
amostragem. Ele est(t trazendo pura o lavrudor uma angústi:t maior 
do que a do prejuízo jú sorrido pela expectutiva c pela incerteza do 
tempo que se levar:i pum rerazer os campos e prepará-lo para o 
plmltio du soja. 

Hrevcmentc haver{! o Governo de declarar ou divulgur as me· 
<.lidas otdotadus. 0:; htvrudores, honestamente, sem exagero, 
rellnirnm-sc 01través de :;uas a:;saciações ·de classes c fizeram um 
rclatôrio outorgundo ao Governador do meu Estado a incumbência 
de lev{t-lu uo Presidente da República. 

Aguotrdumos que essas medidas não sejam decepcionantes, a 
exemplo de desapontamentos • decepções sorridas no passado, 
Conliamos no Governo c \embrumo:; que o próprio sucesso decanta
do de sun administraciio fundou-:;c exatumcnte no cart: estocado em 
19M, liUundo se J'cz" Revolução. caré comprado a preço mais baixo 
'JUC este u que, mt c!pocól, foi vendido a preços admiráveis, dando ao 
Governo do1 Revolução condições pura c:;sa subsistência, e mais do 
que isso, de anunciar ao mundo o m1lugre. 

Sem ~:afê, nem o Gov~rno terú condições de subsistir, por mais 
ll1rh: que seja. Sabemos que no Puís hú uma mcnt;:tlidudc contrária 
ao cufC: c V. Ex•s uinda haverão de ver como :;c comportarit e:;:;u 
mt:ntulidudc doruvantt:. 

Os lucro:; im~:diatos do Governo foram, somente cm relação ao 
cale dcposituuo, du ordem de dois bilhões de dólurcs. Mas, a longo 
pra1o, podcrú huver um rcce:;so, unut escassez, nus rontes de.quc 
dispiie pura a formação du:; reservas financeiras nacionais. A lim de 
que os nossos nulles nfto venhmn, dentro de quatro anos, use ugruvur 
scrianu:nh!, u ponto de nos levar a posições bem di !iceis, solicitamos 

- . s~ 
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rclkidadc pllhlica que esperamos. 

Muito obrigado. (Multo bem! Palmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçalYes) -Concedo u pala
vra ao nobre Senador José Surncy. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhuo) (Pronuncia o seguinte dls· 
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os últimos acontccimc:ntos cm Portugal levam-nos a tcct:r 
considenu;õcs que renctem, di relu ou indiretamentc, angústias c apre
ensões. Podemos nós, por atitude consciente, tática política, cons
tmngimcnto ou cerimônia, abstruirmo-nos dos destinos lusitanos? 
Pan:cc-nos que não. Daí o rato de, diariamente, trcnte ao noticiário 
vusto, partido de Lisboa, crescer cm cada um de nós um mundo de 
preocupações. 

t subido que o Governo revolucionário português, depois de cri
ses sucessivas. recuos c avanços, experiências de nomes e de rórmu
lus, ulgumas extruvagantes, outras contraditórias pela sua própria 
natureza, chegou f1 rorma primitiva do triunvirato. Parece ter sido es
ta a única muncira de, em certo mom~:nto, conciliar as correntes 
dcsavíndu:-. vizinhas de um choque de conseqUências imprevisíveis. 

Relembremos, para melhor aferirmos a posição portuguesa, des
ta hora, episódios de :mo c meio atrás, mas tornados históricos, tul a 
vcrtiginosu succsdio de acontecimentos nu vida política de nosso 
país-irmüo. 

Tudo começou nu Áfrícu. Durante mais de 10 anos, o sorvedou
ro de gerações portuguesas trabalhou a cabeça de seus melhores sol
dados. Dominada pelo snluzarismo, a Metrópole não se apercebeu 
de um processo de transformação (ou de evolução) de sentimento 
político, formado lentamente sob o calor, a solidão c a luta nu 
"broussc" africana. Somente com a publicação do livro "Portugal e 
o Futuro", do General Antônio de Spin ola, pode-se contemplar a ex
tensão e a prorundidade de um processo revisionista que já então 
dominava as Forças Armadas de Portugal, sobretudo aquelas empe
nhadas nu luta colonialista. 

O livro de Spínola, hoje cm dia ilustre exilado entre nós, vítima 
das contradições revolucionárius da sua terra, se constituiu num gri
to de alerta. Mais do que uma simples publicação, um enunciado de 
idéias, de se tornou -c <1ssim pussou u ser considerado - um Ma .. 
nifcsto Político. O propósito do autor cru o de, naquele dado momen
to, advertir os govcrnuntes da Mt:trópolc pura o .. impasse" nrric~mo. 
Dizia Spinolu que "Portugal vivia, sem dúvida, uma das horas mais 
grnves, senüo a mais grave, da suu História". 

Retirado do compndo da Guiné-Bissau. onde por anos 
P'"ticiparu das opcmçõcs untiguerrilheiras, combatendo as forcus do 
PAICG, chcuadns por Amílcar Cabrul, Spínola chegou a Lisboa 
com u certeza de que era ncccssúrio torcer os rumos da politica colo .. 
nial de sua pútria. Paru ele era importante a "Liberdade c u 
autodeterminação dos povos'', c dt:!clarava, num gesto de ousadia, 
repetindo ali!1s outros ilustrt:!s mi\itures de nossos dias, ser "impossi .. 
vcl ganhar uma gcrra de gucrrilhus". 

Nas entrelinhas de "Portugal e o Futuro" podia-se ler, de modo 
claro c indisfarçavcl, que o General António de Spinola pedia uma 
mudança n1dical nu grande estratégia nucional. Ele nüo dcseiuvu Por
tug;.Jllongc du Ãrrica. ao contrúrio. qucrioJ·O um "puis cada vez mais 
;.~rricomo" Todo um rcplant:jamento, pura o fortalecimento do seu 
poder nacional, se podia ler no livro do Gcnerul. 

O ruto é rcccnte. mus vale ser lembrudo. O salaznrismo, sustenta
do. alimentado c continuado nclo Presidente do Conselho de Estudo, 
Marcelo Caetano. tnmbém e~il<1do cntrc nôs, à sombra do patrittr· 
r.:alismo, do Almirante Américo Tomaz, ruiu ao primeiro impacto 
da leitura de "Portugal c o Futuro". 

Depois de incidentes de pequena monta cm quartéis c acumpa
mcntos, como a murchi.l no dia 19 de março dos capitães de Culdus 
J:.1 Rainha. nu mudru~:.~da de 25 de.: <lbril do ;.mo po1ssudo, a Rúdio 
"Rcnasccnça", de propricdadc do Patriurcado ele Lisboa, hoje cstuti
:t:aLta por foi-ça da açiio dos r.:OJnunistus, lançou no ar o sinal cspt:ra
Uo, transmitindo a caru.;ão "Grondola, Vila Morcnu". O reg.imc Vi· 
!!1!11\c desde I'J~K ni'!o suportou os :u.:ordes da cançt'w. 

Augura do ex-V ice-Chefe do Estado-Muior do Exército, Gene
ral Antônio de Spínola emergiu da conrust1o díl primciru hom como 
o homem de maior prestígio na tropa c de maior projccilo no contur
budo ccn(lrio português. 

Quarenta c oito anos de ditndurn, um imenso c interminável 
túnel, do qunl nilo se vislumbrava a menor réstia de luz, não pode ser 
vencido assim tüo de repente c sem conseqUências. As rorças dc
rnocrúticas que nunca deixaram de conspirar subtcrruneamcntc, 
vergustadus pclu PIDE, rcOuiram pura us ruas, depois de tantos 
unos. Dos mais remotos lugares da Europa c do Brasil, dos Estudos 
Unidos c até mesmo da Ãfrica atormentuda, chcgarum os exilados 
das mais dircrentes tendências políticas. Por entre cravos vermelhos 
davu-sc a festa de I• de Maio de 1974, ulgo inédito nu paisugcm de 
Portugal, feriado jamais outrora comemorado. 

O primeiro passo dos homens da Revoluçüo de Abril foi no sen
tido de iniciar de modo acelerado o processo de descolonizaçuo do 
país. Não era mais possível, o próprio homem anónimo da Metró
pole isso demonstrava nas ruus, prevalecer o regime impluntado há 
muis de 400 anos c condenado mundialmente. 

A Junta de Salvução Nacional, presidida pelo General Antônio 
de Spínolu e compostu do General Costa Gomes, do Capitão-de
Fruguta Antônio Alb:t Ros:t Coutinho, do Capitão-de-Mur-e-Guer
ra José Batista Pinheiro de Azevedo, do Brigadeiro Jaime Silverio 
M:trques c do Coronel Carlos Gulvão de Melo, luncou uma pro
clamação em que se lia o desejo de rormar .. sc a curto prazo um novo 
governo provisório civil: a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte i.l ser eleita por surrúgio universal direto e secreto; a 
extinção de todos os organismos de repressão u serviço do governo 
deposto; entrega às Forças Armadas dos culpados de crimes contra a 
ordem política instaurada; anistia imediata de todos os presos polí
ticos, à exccção dos culpados de delitos comuns: abolição da censura 
c exame prévio: ali:m de medidas pura o combutc à corrupção c o 
saneamento c reorganizaçüo das unidades militares c policiais do an
tigo regime. 

Logo se deu execuçüo aos propósitos enunciados. O Gabinete se 
constituiu sob a chefia de Palma Carlos e de imediato, na sua or
gunizaçuo, se destacou u figura do Secretário do Partido Socialista 
Português, Mário Soares, talvez hoje em' diu o homem de maior pro
.icção política no pais, ostentando a envergadura de um estadistu. A 
este coube, num curto espaço de tempo, primeiro, recolher dos países 
europeus o reconhecimento do novo governo português, segundo, 
iniciar o processo de descolonizaçüo. 

Em menos de um uno Guini:-Bissau c Moçambique tinham· 
alcançado o .. estatuS .. dc p~liscs independentes e soberanos. Muis l't:!· 
centementc, chegaram ao mesmo ponto as ilhas do arquipélago de 
Cabo Verde. A índependênciu de Angolu, prestes a ser atingida, por 
motivos supcrvenicntes, alguns próprios da sua política doméstica, 
um,\ confrontaçuo de diferentes movimentos de libertação, também 
já écoh;ucerta. 

Chegamos aos limites do ano de 1974 com os primeiros sinais du 
existência de prorundas crises no quadro político que se instituciona· 
lizara cm Portugal, para um período de transição. O Gabinete de Pal
ma Cnrlos. ucusado pelos mais rud1cais de ter nomeado paru a ONU 
o sah1zarista José Veiga Simão, nüo conseguiu vencer um trimestre. 
N1.1 diu I:! de julho do uno passado, o velho dcmocrutu se rctiruvu da 
chclia do Gnbinctc c cru no posto substituído pelo Coronel Vnsco 
Gonçu!vcs. hoje promovído a general. 

Três meses apcnus depois dos acordes da cançito "Grondolu, 
Vila Morena" ter ununciado u queda do saluzurismo, vcrilicava-se a 
primeira c substuncial mudança nus cstruturas do rcgimc de 
transição, que era, na realidade, o Governo da Rcvoluçf10, aspirando 
u normuliznçilo\ a constitucionalizaçflo cu suu lcgitirnidudc. 

Logo se viu que as rorças de esquerda, comandadas superior· 
mente pelo S~:crctúrio·Gcrnl do Punido Comunista, Álv'aro Cunlwl, 
se apodcr:IVHJll da muior rutin do bolo do poder português, E d~:stle 
cntno sur~inun soho céu da invcndvcl cidade do Porto c nus ruas his
tóricas de L.ishoa, os primeiros sinuis de n:açào ao processo de co· 
munizaçUo du Revolução. 
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Uma tontutivu popular do munifestar-se solidária ao General 

Antõnio de Spfnolu, levada u efeito a 29 de setembro, resultou numa 
vioknta rcução dos setom esquerdistas do Gabinete Vasco Gonçal· 
vcs. O velho guerreiro africano, cujo livro .. Portugal e o Futuro" ti· 
nhu uberto a picada nu selva saluzurista pela qual enveredara o mo· 
vimento de libertação politica do país, foi jogado fora da Presidência 
da República. No seu lugar colocaram o seu companheiro de jogo 
conspiratório, o General Costa Gomes. Foi o começo da confron· 
tução das forças dcmocrúticus com as eSquerdas minoritárias, porém 
agressivas e atuantes. 

Prestes a organizar-se o quinto Gabinete, untes de completar 
ano e meio de Revolução, o quadro português apresenta-se-nos desa
lentador. A suposta insurreição do li de março deste ano, que re
sultou no exílio do General Spfnolu, abriu caminho pura a supre· 
macia das forças de esquerda, amparadas pelo Movimento das For· 
ças Armadas. Na última crise ministoriul, aos estímulos da Oposi- . 
çào de socialistas c popular-democratas contra a entrega do jornal 
República u um grupo de operários do PCP, os últimos civis abando
na mm o Governo. Os desencontros-e os descontentamentos dos não 
comunistas tinham suus raízes na certeza de que o '"Premicr" Vasco 
Gonçalves puruninfavu um plano de ação do Partido Comunista de 
Álvaro Cunhal. A unificação dos sindicatos, no vocabulário portu· 
guês chamado de "Unicidade Sindical", foi o ponto de partida dessa 
fuso revolucionária. À força das declarações peremptórias do Ge
neral Otelo Saraiva de Carvalho, chefe da COPCON (Comando 
Operacional do Continente), órgão do regime, e Governador militar 
de Lisboa, os comunistas emergiram como minoria dominante. Or
ganizo rum-se os comitês do bairros. As assembléias populares prolife
raram. Perdeu-se o senso da ordem hierárquica, tanto na administra
ção civil como na militar. Afinal do contas, a grande surpresa estava 
na verilicaçào que os comunistas portugueses nada mais raziam que 
executar o Plano Ponamurev, do chefe do "bureau" russo para os PC 
do mundo, denunciado pela revista Quotidien de Paris, no mesmo 
dia em que editava uma edição do jornal Repúblka. 

Chegamos, por fim, em Portugal, à mais primitiva forma de dita· 
dura: o triunvirato militar. Não é mais uma Junta de Salvação Na
cional, como aconteceu em abril de !974. Agora, truta-se de uma 
tentutivu do conciliar o esquordismo radical do General Otelo 
Saraiva com a modoração do esquerdista Vasco Gonçalves e o como
dismo do Presidente Costa Gomes. 

Do ponto de vista continental, murchando deliberadamente 
para a esquerda, mais precis;:unente para o comunismo de Álvaro 
Cunhal, os portugueses contemplam um lento mas seguro processo 
de dctc:riorizaçiio do seu rclucionamento com a maioria dos países 
europeus, sobretudo com aqueles de Governos socialistas, como o da 
Inglaterra, o da Alemanha c os escandinavos. No plano econômico o 
financeiro; mostr~1m us estatísticos que a situaçUo estú atingindo um 
ponto crítico, sendo iminente o colupso de suas finanças. Ató mesmo 
as remessas dos dólares dos emigradas para trabalhar nus f{tbricas da 

·Alemanha o da Frunça, dos seus residentes no Brasil, na Venezuela c 
nos Estados Unidos, cst:tncuram. E eles montavam a um bilhão de 
dólares por ano. Procurando a diversificação do seu relacionamento 
intcrnucionul, tentando uma uproxinuu;Uo com o bloco socialista e 
cultivando as repúblicas urricanas, negras e árabes, os governunh:s 
portugueses niio conseguiram ainda desviar u curavelu do Estado de 
unuJlt:ncbrosu tempestude que se uprox.ima. 

As nucionalizações, as cstntizacões, as desapropriações geraram 
os protestos nu região do Norte. As sedes dos Pnrtidos Comunistas 
sUo ussaltudus c depredudus. Entre o Governo militar de Costa Go
mes c o povo português parece abrir-se um abismo. A NaçUo se apro
ximu do seu ponto de convulsiontJmento e o temor generalizado é o 
de que a solucilo paru o caos jú presente seja o de empupú-lo com o 
sangue generoso dos nossos irml1os de aU:m-mnr. 

Nós brasileiros, dinnte das a111eacas do General Otelo Suruivu, 
rc~.:ém-chc~wdn de Cuba, devemos nos voltar ~om to~~~ a uh:nçi\o 

leste c "· ·o que ao pa1s das noss:1s 

tugul, privava-nos da África Negra. Somente com a ubçrtura dos ar
quivos secretos do ltamarati ou com o depoimc:nto dos nossos últi
mos Chanceleres é que se poderá conhecer cm toda sua extensão o 
drumu vivido por nós, anticolonialistas históricos, numa posição de 
ambigUidade política, inclusive nu Assembléia da ONU. Agora, o 
momento é outro e como os socialistas franceses, ingleses c alemães, 
paradoxalmente, os comunistas italianos c espanhóis., Enrico Ber· 
lingucr c Santiago de Carrillo, tememos aconteça o pior a Portugal, 
tul é o seu desencontro com a Europa, o seu desajustamento com os 
países do Atlântico e a incerteza do seu futuro. 

Da Asscmblí:ia Constituinte, eleita a 25 de abril último, onde a 
maioria maciça do povo portugui:s projetou a sua imagem democrá
tica, não se diz uma palavra. Nela, os comunistas, que são apenas 
12,3%, comandam o seu estrangulamento. A palavra de Vasco 
Gonçalves, jurando, quando se empossou na chefia do Gabinete, que 
os verdadeiros poderes da República emergiriam do seio do povo, foi 
esquecida. A promessa do pluralismo da represontaçito política es
barra em obstáculos intransponíveis. A censura à imprensa faz com 
que alguns jornalistas sintam nostalgia dos tempos do malsinado 
sulazurismo. A "Piaza" de Campo Pequeno já foi escolhida por Ote
lo Saraiva de Carvalho pura abrigar os presos, que os antigos cárce
res da PIDE não mais comportam. E este mesmo triúnviro, desem
barcando do Cuba, ameaça com o "paredÓn" aqueles desavindos da 
traição às urnas. Os socialistas e os popular-democratas, mais de 
66% da Assembléia Constituinte, procuram, nus ruas de Lisboa, nas 
praças do Porto, no Aveiro, nus vilas c nos povoados, gritar os seus 
protestos para serem ouvidos pelo mundo. 

Esta, em linhas gerais, a situação de Portugal de hoje, ameaçado 
pelas divergências internas, dominado por uma minoria sem nenhu
ma reprcsentntividade, à bciru de uma guerra civil. TemoS razões, 
nós brasileiros, pura nos preocuparmos. Afinal, sómos filhos de uma 
mesma naçUo. 

O Sr, Roberto Saturnino (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt: SARNEV (Maranhão) - Concedo o aparte a 
V. Ex• . 

O Sr, Roberto Saturnino (Rio de Janeiro) -Apenas para cum
primentar V. Ex• pela iniciativa do pronunciamento que faz nesta 
tarde c lamentar que seja um fim de tarde com poucos Senadores 
presentes, porque, realmente, o assunto que V, Ex•'Jevanta é da mais 
alta importância pura o mundo e, em particular, para o nosso Pais e 
pura a causa democrática. Não há de ser argumentos de que se deve 
evitar a intromissão em negócios particulares de outros paises que 
nos devem levar ao alheamento ao que se passa em Portugal, O que 
se passa naquele país diz respeito a situações que nos interessam de 
perto pelas origens c pelos laços culturais inúmeros que vinculam o 
Brasil à nossa matriz histórica, que ó Portugal. Não vemos por que o 
Brasil não passou em Portugal, il semelhança do que estão tomando 
outros países da Europa, como reforiu V. Ex•, a Inglaterra, a 
França, ugora a Suécia com maior ênfase, ao que parece, segundo 
notícias nos jornais. Achamos que realmente o Brasil tom possibili
dade de innuir c não deve perder esta oportunidade de levar a 
público, ao mundo, algumas definições que nos dizem respeito, par
ticularmente pelo interesse que temos na sobrevivência do regime 
democrático cm Portugal. 

O SR. JOSt: SA.RNEV (Maranhão) - Sr. Senador Roborto ' 

Snturnino, o upurte de V. Ex• nUo só valoriza o meu discurso como 
dú a ele. umn excepcional substância. V. Ex•, mais uma vez, demons
tra a cstu Casu o seu equilíbrio, u sua formação de democrata. E, 
sobretudo, traz V. Ex• a domonstruçilo da unidade do pensamento 
política do País e do povo brasileiro a respeito da situação 
pl"'rtugucsu, V. Ex• prestn um grande serviço à causa da democracia. 
E mais do que isso, V. Ex• numu sintonia perfeita com as aspiruçõcs 
do povo broasileiro udiuntou us úllimas pnluvrns do meu discurso, 

· • · ·.que 
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valores democráticos. Como brasileiros, com uma Pátria comum, 
com relações especiais que sempre tivemos com o povo português, 
agora tenhamos também essa posição enérgica c corajosa de dizer 
que o povo brasileiro, o Brasil inteiro nilo pode assistir sem um pro· 
testo àquilo que acontece atualmcntc cm Portugal! (Palmas.) 

Esta, cm linhas gcràis, a situação de Portugal de hoje, ameaçado 
pelas divergências internas, dominado por uma. minoria sem 
nenhuma representatividade, à beira de uma guerra-civil. Temos 
razões, nós brasileiros, para nos preocuparmos. Afinal, somos filhos 
de uma mesma nação. 

A nossa pergunta é somente uma: podemos nós brasileiros, de 
braços cruzados c impasslvcis assistir a tragédia do povo português? 
Nilo, S~nhor Presidente, o Brasil não pode mais ficar a espera de que 
aconteça o milagre. t; preciso que o governo português saiba que o 
povo brasileiro protesta, não aceita esse tipo de dominação, de 
liquidação de nossas tradições, de colocação de Portugal ao lado do 
Partido Comunista, contra a vontade do seu povo. Evidentemente o 
Brasil tem uma tradição de não intervenção nos negócios internos de 
outros pulses. Mas, cm relação a Portugal as nossas relações sempre 
foram especiais. Relações de pátria comum. 

A pergunta que os extremistas portugueses fazem de que o 
Brasil ficou estático diante do regime salazarista, também se aplica 
aos aluais detentores do poder cm Portugal. Onde eles estavam 
àquele tempo senão servindo ao governo Salazar? Os que estavam no 
exílio, como Mário Soares, estão a caminho dele. Nós, na medida do 
possivel, afirmamos a nossa posição contrária a qualquer ditadura. 

A verdade é que os comunistas mais uma vez demonstram sua 
impossibilidade de conviver democraticamente, de aceitar o regime 
dus liberdades públicas c o governo da maioria. Eles só aceitam a 
capitulação total, o aniquilamento absoluto daqueles que divergem 
dos seus métodos. . 

O novo "parcdón" da Praça de Touros não pode ser criado com 
o nosso silêncio. Em Portugal temos interesses profundos de sangue, 
de raça, de património de brasileiros. Os comunistas portugueses 
não podem desconhecer que o povo do Brasil não pode aceitar com· 
simpatia essa conduta. fi esse o nosso grito, é esse o nosso apelo, e o 
nosso protesto. (Multo belll! Palmas. O orador i cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está con· 

vacada para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura das Men· 
sugcns n•s 50 c 52-CN, de 1975 .. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. 
Designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 82, 
de 1974 (n• 1.463·8/73, na Casa de origem), que institui a "anotação 
de responsabilidade técnica" na prestação de serviços de Engenharia, 
de Arquitetura e Agronomia, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s. 116 c 117, de 1975, das Comissões: 
-de Legislação Social, favorável, com emenda que apresenta 

de n• 1-CLS; c 

- de Finanças, favorável ao projeto c contrário à emenda apre· 
sentada pela Comissão de Legislação Social, dependendo da votação 
do Requerimento n• 320, de 1975, de adiamento da discussão. 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 268, de 1975, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que solicita a retirada do Projeto 
de Lei do Senado n• 112, de 1974, de sua autoria, que altera a re· 
dação do artigo 663 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

3 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 275, de 1975, de 
autoria do Senhor Senador Itamar Franco, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do texto publicado cm A Provinda do 
Pará, do dia 22 de junho de 1975, sob o titulo "Jornalistas de Juiz de 
Fora têm Nova Sede c fazem Festa a Renato Dias Filho". 

4 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 47, 
de 1975 (n' 124-B/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER) a doar área de terra à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa- Paraiba, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 249 c 250, das 
Comissões: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; c 
-de Finanças. 

5 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 3, de 1975 (n• 3-B/75, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto du Convenção destinada a evitar a dup!a tributação e prevenir 
a evasão fiscal cm matéria de impostos sobre a renda, firmada entre a 
República Federativa do Brasil c o Estado Espanhol, cm Brasflia, a 
14 de novembro de 1974, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 262, 263 c 264 de 1975 
das Comissões: ' ' 

-de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
-de Finanças. 

Projeto cm Fase de Recebimento de Emendas na Comissão de 
Constituição e Justiça: 

PLC/55/75 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministê· 
rio do Trabalho, cm favor da Secretaria-Geral - Orgãos Regionais 
do Trabalho - o crédito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro mi· 
lhõcs, quatrocentos e noventa c trés mil e quinhentos cruzeiros) para 
o nm que especifica. (De iniciativa do Senhor Presidente da 
República.) 

Prazo: até 12·8·75. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessàn, às /8 horas e25 minutos.) 



94' Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 5 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES 
E DINARTE MARIZ 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Caneira- José Lin· 
doso- Renato Franco- Alexandre Costa- José Sarney- Helví· 
dio Nunes- Petrônio Portella - Mauro Benevides- Virgílio Til· 
vara - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarle Mariz
Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra 
- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilvan 
Rocha - L.ourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Di r· 
ceu Cardoso - Eurico Rezende - Roberto Saturnino - Ben· 
jamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capancma- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orlando Zan· 
caner- Lázaro Barboza- Osires Teixeira - ltalívio Coelho -
Mendes Canale- Saldanha Derzi - Leite Chaves- Lenoir V ar· 
gas- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica ao Plenário que deferiu Ofício do Governador do Estado 
de Minas Gerais- Dr. Aureliano Chaves- solicitando a retirada 
do processo referente a alienação de terras devolutas daquele Estado 
à Companhia Mineira de ReOorestamento -COM FLOR. 

. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
convoca sessUo extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas c 
trinta minutos, destinada à apreciação de projetas de decretos 
legislativos que aprovam Acordos Internacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que vui ser lido pelo Sr. i•·Secretário: 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I 19, DE 19'/S 

Altera u redaçiio do parágrafo único do art. 4• da Lei. 
n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

A ri. I• Dê-se uo purágrufo único do url. 4• da Lei n• 5.890, de 
K de junho de 1973, a seguinte redução: 

"Purúgrufo (mico. O disposto neste urtigo não se aplica 
aos segurudos que, nu duta du promulgação deslu lei, tenham 
preenchido os requisitos exigidos pela lcgislução anterior." 

Art. 2• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

Justlncaçio 

O artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de i973, estabeleceu 
novas regras para cálculo dos benefícios dos segurados obrigatórios 
do INPS contribuintes através de vários empregos ou atividades con· 
comilantes, de tal modo que o valor da mensalidade de sua aposenta· 
daria sofreu profunda redução: 

~verdade que o parágrafo único desse artigo determinou: 

"Art. 4• 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
aos segurados cujos requerimentos de benefícios sejam prato· 
colizados até a data da vigência desta lei." 

A ressalva í:, sem dúvida alguma, insuõcieme, por isso que os se· 
gurados que preencheram os requisitos exigidos na vigência da 
legislação anterior devem ter seus direitos plena e cabalmente as· 
segurados, 

Sobre a questão permitimo-nos reproduzir os judiciosos 
comentários de Calheiros Bom fim (Lei Orgânica da Previdência;·Edi· 
ções Trabalhistus S.A .. Rio, págs. 9 a li}, nestes termos: 

Direito Adquirido 

A aposentadoria ao contrário do que faz crer a lei cm exame, 
não ê favor, concessão ou, mesmo, benesse. ~.sim, um direito que o 
segurado conquista ao satisfnzer, com suas contribuições, as normas 
a que aderiu por ocasião de sua filiação ao órgão previdenciário. 
Implementado o requisito, então estabelecido, do recolhimento das 
cotas c do tempo necessário à obtenção do benefício, o direito a este 
i: adquirido, cabendo ao INPS assegurar a concessão daquilo a que 
se obrigou, 

Nilo importa que o segurado ainda não tivesse entrado no goza 
da aposentudoria, nem, tampouco, que não a houvesse requerido, . 
porque jú huviu udquirido o direito ao benefício. Satisfeitas as 
condições para u aposentadoria, ainda que não formalizado o seu 
requerimento, o direito se aperfeiçoa c o segurudo se investe nu suu 
tiluluridade. 

Estabelecido um regime jurídico, é inadmiss!vel sua alteração 
unilateral, com imposição de condições adversas, diferentes das an· 
tcriorcs, j(l incorporudns, mesmo potencialmente, uo patrimônio do 
scgurudo. 

As inovações, se desfuvorâvcis, só podem nlcunçur, quando mui
to, uqucles que, à dutu du modificução, ainda nuo tinham completa· 
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do o requisito ou condiçuo pura consecução do beneficio. Do contrú· 
rio seria dar ao preceito inovador efeito retrontivo, atentar contra o 
direito udquirido, que o urt. 6• dn Lei de Introdução ao Código Civil 
e o urt. 150, § 3•, da Constituiçilo, mandam respeitar. 

Jurisprudência 

A Súmula 359, do Supremo Tribunal Federal, que guarda certa 
similaridade com a hipótese enfocadu, reza que 

"Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da 
inatividude regulam-se pela lei vigente ao tempo cm que o 
militar, ou sl!:rvidor civil, reuniu os requisitos,_ necessários, in .. 
clusive a apresentaçilo do requerimento, quando a inativida· 
de for voluntária." 

Ampliando esse entendimento, a nossa mais alta Corte de Justi· 
ça decidiu, no Mandado de Segurança n• 11.395: 

"Se nu vigência da lei anterior o funcionário havia pre· 
enchido todos os requisitos para a aposentadoria, não perde 
os direitos adquiridos pelo fato de não haver solicitado con· 
cessão" (Revista de Direito Administrativo, ed. 1965 • 
82/186). 

Ainda recentemente, julgando o Mandado de Segurança 9.813 e 
o Reeu"o Extraordinário n• 73.189, o Excelso Pretória ratificou essa 
orientaçilo, em acórdãos da lavra do Ministro Luiz Gallotti, com es· 
tes lapidares fundamentos: 

"Um direito adquirido não se pode transmudar em ex· 
pectativu de direito porque o titular preferiu continuar traba· 
lhando e não requereu a aposentadoria antes de revogada u 
lei em cuja vigência ocorrera a aquisição do direito. Expecta· 
tiva de direito i: algo que antecede a sua aquisição, nilo pode 
ser posterior a esta. Uma coisa é a aquisição do direito, ou· 
tra, diversa, é o seu uso ou exercício. Não devem us duas ser 
confundidas. E convêm ao interesse público que não o sejam, 
porque, assim, quando pioradas pela lei as condições de 
aposentadoria, se permitirá que aqueles eventualmente atingi· 
dos por ela, mas já então com os requisitos para se aposenta· 
rem de acordo com a lei anterior, em vez de o fazerem imedia· 
lamente, c:m nulSSi.l, como costuma ocorrer, com grave ônus 
para os cofres públicos, continuem trabalhando, sem que o 
Tesouro tenha de pugnr, em cada caso, a dois: ao novo servi· 
dor em atividade e ao inativo." 

Em decisão que se afina com esse entendimento, o Pleno do 
Conselho de Recursos da Previdência, julgando o processo MTPS 
1.64.288/69, de que é Relator o Conselheiro Pinto de Carvalho, 
considerou que 

"Não deve a lei nova retroagir para ferir direitos adquiri· 
dos sob a égide de outra lei, sendo certo que, na conformida· 
de do ucórdi\o prolatado pelo E. Supremo Tribunal Federal, 
nu sessão plenária de 10·4-69, "n aposentudoria se rege pela 
lei vigorante ao tempo em que o direito foi conquistado ou, 
se mais favorável, por aquela imperante à êpoca do pedido." 

Por mais ténue que seja o conteúdo contratual que uma corrente 
JUrisprudencial emprestu ii relação previdenciária, é inadmissível- a 
menos que se ignore u Constituição e o Supremo Tribunal mude a 
orientação espelhada nos julgados transcritos acima- que a altera· 
çào restritivu de benefícios atinja situações anteriormente constitui· 
dus, 

Por isso mesmo, os segurados- e imaginamos existam milhares 
nessa situação - que, emboru à data da Lei n• 5.890 tivessem im· 
plementudo as condições pura obtenção du aposentadoria por tempo 
de serviço ou por idudc, deixarum (não importa por que) de requerê· 
la, encontrurào tio Judiciário (que se verã uinda mais congestionado 
com postuluçi.\es desse tipo) guaridu paru seus direitos. 

Nudu mais, acreditamos, precisaria ser acrescentudo purnjustifi· 
cara proposição, eis que o legislador não deve nem pode permanecer 

indiferente quando os próprios Tribunais proclamam a imperfeição 
dos textos Jeguis. Cumpre-lhe, no caso, aperfeiçoá-lo pura que sua 
aplicaçUo pucilicu se fuçu sem retardamento nem, muito menos, 
necessidade de apelo ao Judiciário. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1975, - Senador Nclsor. 
Carneiro. 

(;Is Coml.rsões de Con.rtlluiçào. e Justiça, de Legislação 
Soe/a/ e de Fi11anças./ 

O SR. PRESIDENTE' (Magalhães Pinto) - O projeto será 
publicado e remetido às Comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I •·Secretário. 
l'i lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 311, DE 1975 

Requeremos o adiamento par:i o dia 10 de setembro, da Come· 
moraçào do 150• aniversário do Diário de Pernambuco, anteriormen· 
te marcado para o dia 14 de agosto. 

Justificação 

Na sessão de 18 de abril do corrente ano, foi aprovado o reque· 
rimento n• 162/75, de nossa autoria, solicitando que o tempo desti· 
nado aos oradores do Expediente da sessão de 14 de agosto fosse 
dedicado it Comemoração do 150• aniversário do Diário de 
Pernambuco. 

Posteriormente, entretanto, verificamos que o dia mais apro· 
priado para aquela homenagem seria 10 de setembro, uma vez que 
nessu data se comemora o Dia da Imprensa. 

Essa a razão que nos leva a apresentar o presente requerimento. 
Sala das Sessões, cm 5 de agosto de 1975. - Marcos Freire -

Franco Montoro - Mauro Benevides - Leite Chaves - Gllvan 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Fica, portanto, 
adiada para 10 de setembro próximo a comemoração do centí:simo 
qUinquagésimo aniversãrio do Diário de Pernambuco, anteriormente 
marcada pura 14 de agosto. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I •·Secretário, 
l'i lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 321, DE 1975 

Excelentíssimo Sr, Presidente do Senado Federal 
Venho solicitar a Vossa Excelência, na forma do Regimento 

Interno, se digne, ouvido o plenário, autorilar 11 retirada do Projeto 
de Lei do Senado n• 121, de 1974, de minha autoria, eis que os fins 
por ele visados já foram integralmente atingidos com a Lei n• 6.216, 
de 30.dejunho de 1975 (art. 57), publicada no Diário Oficial, Seçilo I, 
Parte I, de I• de julho de 1975. 

Sala dus Sessões, em 5 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro, 

O SR. PRESIDENTE (MaK•Ihies Pinto)- Este requerimento 
serú publicndo c incluído nu Ordem do Dia, de acordo com o dispos
to no urt. 279, II, c, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento de licença para trntamento de saúde 
e que será lido pelo Sr. I•·Sccretãrio. 

l'i lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1975 

Senhor Presidente: 
Nos termos do urtigo 47, I, do Regimento Interno, requeiro 

licença por trinta dias paru trutumento de saúde. 
Saiu dus Sessões, em I • de agosto de 1975.- Paulo Brossurd. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
estú devidamente instruido com o utestado mí:dico previsto no art. 
47,1, do R<:gimcnto Interno. 

Em votnçào o requerimento. 
Os Srs, Senudores que o uprovum, permuneçam scnlados, 

(Pausa.) 
Estí1 uprovado. 
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Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
ofício que será lido pelo Sr, I•·Secretíorio. 

1: lido o seguinte: 

OF. 053/75/GLG 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador M agalhiícs Pinto 
DD Presidente do Senado Federal 
' Senhor Presidente 

04 de ugóslo de 1975 

Tenho a honra de dirigfr·me a Vossa Excelência para indicar os 
nomes dos nobres Senadores José Lindoso, ltalívio Coelho e Luiz 
Cavalcante, membros da Aliança Renovadora Nacional, para 
.precnchimento.dc uma vaga nu Delegação. Brasileira à 62• Conreri:n· 
'cmlntcrparlumcntar u realizar·se cm Londres, de 4 a 12 de setembro 
próximo. . ·• . 

Aproveito a oportunidade para rctterar a Vossa Excclcncta 
meus protestos de alta estima c consideração. - Senador Petrônlo 
Portella, Líder da Arena. · 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
expediente que acaba de ser lido: d~signo o Sr. Sena~or.José Lindoso 
para intcgntr a Delegnção Brastletra à. 62• Conrerencta l~tcrparla· 
menta r a realiznr·se cm Londres, de 4 n 12 de setembro próXImo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inseri· 
tos. . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSta. 

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

No inicio do recesso parlamentar, o Presidente do Banco do Brn· 
si!, Dr. Ângelo Calmon de Sá, apresentava ao Ministro Arnaldo 
Prieto o novo quadro funcional daquele estabelecimento de crédito, 
prontamente aprovado. 

Pela nova estrutura, os integrantes do Quadro de Pessoal do 
Banco do Brusil terão acesso a uma nova carreira técnica, de alto ni .. 
vel. Essa, uma medida de longo alcance s~cial, político e profis· 
sionul, que redundará, sem qualquer dúvida, cm grande proveito 
para o Banco. Todo o corpo de funcionãrios ~o nosso ~ai.o~ cstabcle· 
cimento de crédito, que dá, a cada ano, ma1or contnbu1çao para o 
desenvolvimento nacional, se \Orna bcneficiãrio dessa mudança, que 
a todos abre novas perspectivas. Evidentemente, a inovação, que hú 
muito se razia necessária cm benefício de funcionários de excelente 
eategoriu, implica cm novos estímulos que significam maior produ ti· 
v idade. 

Mas, Sr, Presidente, quero destacar, com invulgar orgulho de 
brasileiro, que o projeto dessa reestruturação, que tive a oportunida· 
de de ler, é uma obra·primn de perfeição técnica, com grandes 
inovações no campo dus reluçõcs de trubalho, todo ele produzido pe· 
los técnicos da Carteira de Pessoal do próprio Banco. Estou certo de 
que, com tu! trabalho, essa notúvel instituiçilo que é o Banco do Bra· 
si! esti1 também criundo know-how no campo dessa nova c complexa 
Ciência da Administruçilo, de que tanto carece o nosso Pais para o 
seu desenvolvimento. 

Ressaltumos c uplaudimos, Sr, Presidente, a novu politica de 
pessoul udotaoa pelo Dr, Ângelo Culmon de Sá c pelo Diretor d" 
Pessoal daquele Bunco, Professor Admon Ganem, E formulamos""' 
tos puru que novas melhorias ocorram, pura u elevação do status so .. 
ciul de servidores que a isso ruzem pleno jus. Desta maneira, ga· 
nhurilo os 60 mil integrantes do Quudro de Pessoal do Banco do Brn· 
si! um novo incentivo que impulsione suu cupucidade de trubulho, 
dentro de uma linhu de constuntc valorização humana, intcirumcntc 
de ucordo com diretriz poUtico·administrutivu udotadu pelo Pre· 
sidente Ernesto Gciscl, 

O Sr. Ruy Carneiro (Purulba)- Permite V, Ex• um upurte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)-: Com muito prazer, 
eminente Senudor Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy C~rnelro (Puraibu)- Ouço com muita alegria o pro· 
nunciumento de V. Ex• ucereu da restruturução do funcionalismo 
do Banco do Brasil. Como não ignoru o nobre representante de Sergi· 
pc, o Banco do Brasil sempre roi, no nosso Pais, um dos admirãveis 
celeiros de funcionários exemplares, altamente competentes c dai 
serem disputudos por diversos selares da alta administração brasi· 
!eira, através de requisições, pura missões especiais u começar pela 
Presidência du República. Ocorria, porém, que esses sclecionados 
servidores, do maior estabelecimento de crédito da América Latina, 
estavam fazendo jus a um especial tratamento c a uma verdadeira de· 
monstração do reconhecimento do seu' incontcstâvcl valor. Estou 
informado de que o grande Presidente Nestor Jost, antes de deixar a 
direção do Banco, cogitava dessa justa medida, Entretanto não che· 
gou a realizá·la, infelizmente. Agora ela est:i concretizada com os 
aplausos de toda a Nação, pelo ilustre Presidente Angelo Calmon de 
Sá, alvo neste instante, dos conceitos judiciosos por parte de V. Ex•, 
com a solidariedade de todos nós, estou certo, O Presidente Angelo 
Calmon de Sú é assim credor desses aphtusos, c o corpo valoroso do 
funcionalismo daquele estabelecimento de crédito, compensado pela 
dedicaçilo c competência com que desempenha a sua nobre missuo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Ruy Carneiro, por este depoimento que 
muito enriquece o meu pronuncinmcnto. 

De tudo isso, Sr. Presidente, resultarão benefícios consideráveis 
para o Pais, face à importância excepcional do Banco do Brasil, o 
maior instrumento de uceleraçào do nosso desenvolvimento 
económico. 

O Sr. ltalivio Coelho (Mato Grosso) - Permite V. Ex• um 
uparte1 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe) -Com muito prazer, 
eminente Senador ltalivio Coelho. 

O Sr.ltal!vio Coelho (Mato Grosso) -Acompanho, com muito 
interesse, a exposição de V. Ex• sobre o Curso de Aperfeiçoamento 
de Administração do Banco do Brasil. Hã poucos dias, verificamos, 
pela Imprensa, a inauguração da ESAF - Escola de Administração 
Fazendária aqui, no Distrito Federal, c V. Ex• deve conhecer as 
grandes c moderníssimas instalações desse órgão do Ministério da 
Fazenda. O Professor Admon Ganem tem dedicado à Carteira de 
Recursos Humanos do Banco do Brasil cuidado todo especial, mes· 
mo porque o seu funcionalismo faz, como V. Ex• bem sabe, 70% do 
financiamento rural do Brasil. 1: o maior Banco de cré:dito rural do 
mundo, e o seu quadro de runcionãrios cncontrn·se absolutamente 
assoberbado de trabalhos. Ali se trabalha como mais se pode tra· 
bulhar em <]unlquer setor de utividade administrativa. Por este 
motivo, a anunciada reorganização do Banco do Brasil se raz muito 
necessãria, para dar condições melhores de trabalho a seus 
abnegados, esforçados c competentes funcionãrios e, também, me· 
Ihor atendimento ao público. Muito obrigado. 

O SR. J.OURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Sou muito grato 
també:m u V, Ex•, eminente Senador ltalivio Coelho, pelo seu 
valioso depoimento a este meu pronunciamento. 

Frisou muito bem V, Ex• 11 uçào desenvolvida pelo Diretor 
r\dmon Gunem que, com o seu trabalho c a sua inteligência tudo raz 
pura que " nosso grande estabelecimento de crêdito aperfeiçoe sua 
politica de pessoal sempre mais, 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Permite V. Ex• um 
npnrte'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
eminente Scnudor Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Registra V, Ex•, com 
muita oportunidade, u atuuçiío do Banco do Brasil, principalmente 
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no sctm dt1 seu funcionalismo. Se existe u\go sério neste País é o cor
po de funcionilrios do Banco do Brusil. Quundo Governador de 
Pernumhuco, tive u oportunidude de recorrer a cinco ou seis de seus 
funcionúrios da melhor categoriu, pura enriquecer os quadros do 
meu Governo. I! ineguvelmcntc:, umu cscoh1 de homens públicos 
dcdicudos liO engrandecimento nacional. O Banco do Brasil tem sido 
m:stu Líltima década, muito feliz, cm recursos humnnos. Depois da 
Presidénciu do nosso eminente amigo Nestor Jost, deixou todos nós, 
cspcciu\mcntc do Nordc:stc:. em suspense. Graças a Deus, para o 
Nordeste c para o Brasil. surgiu u figura desse jovem talentoso 
hunquciro que é Ângelo Culmon de Sá, V. Ex• faz muito bem em 
cxa1t~1r, ~1qui, n sua uçt10, notudumcnte por seu ato de elevar as Agêl}· 
cius de Porto Alegre, Salvador, Recife c Belo Horizonte u uma cute
I.!Oria especial, dudo o vulto de financiamentos que essas agências 
tém investido nus suas regiões. O Dr. Josi: Aristóphunes Pereira, 
l>irct<Jr da !• Região, tcm.sido eficiente, de uma operosidude que
upcsur Uus saudades que: temos do seu antecessor. nosso querido 
:unig.l1e seu coestuduano Camilo Caluzans- podemos afirmar, que 
se lhe iguala cm uçiao, cm trabalho e cm defesa da região. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (~ergipe) - Muito grato u 
V. Ex•. eminente Senador Paulo Guerra. por seu valioso testc
nlunho, que vem cm apoio'' minhus palavrns. 

Nuo posso deixar de exultar u declaração feita por V. Ex•, de re
conhecimento a funcionários do Banco do Brasil recrutados para o 
exercício de dcsH1cudns funções cm seu grande e profícuo governo. 
Prcst~l. ussim. V. Ex• tributo, rf.lo apenas aos que o serviram, 
quundo no g.overno de Pernambuco, mas a um corpo de sc:rvidorcs 
de qualidades as mais notórias. 

Devo. t:tmbém. congratular-me com V, Ex• pelo depoimento 
que prestou sobre a notável utuução do Dr. Camilo Caluzuns, como 
dirctor d<> Banco do Brasil para a rcgiito Nordeste. E com inteira jus
tiça salientou o acerto da substituição do utual presidente do IBC 
pelo Dr. José Aristópnuncs Pereira, cuja ação nuquela diretoriu pros
segue o grande tntbalho realizado cm prol do Nordeste pelo seu ante
cessor. ntl dc:corrcr da gestão do ex-presidente Nestor Jost. cujos ser
viços ao s~mco do Brasil c no País v{lrias vezes aqui exaltd. 

Finalmente. n<>brc Senador Paulo Guerra, i: com plena sutis
fuçiao que ouvi suas enaltecedoras palavras sobre u atuuçào do Presi
dente Ângelo Culmon de Sá. Truta-se de jovem e dinâmico 
han<JUeiro, grande c experimentado administrador, em muito boa 
hora convocado pelo eminente Presidente Ernesto Geiscl pura cargo 
de t~lmun ha rclc:vtmciu. 

O Sr. Helvidio Nunes (Piauí)- Permite-me V, Ex• um aparte'? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
eminente Scnndor Helvidio Nunes. 

O Sr. Helvidio Nunes (Piauí)- Nobre Senador Lourivul Baptis
li.l, quero apenas juntm uo que V. Ex• diz os meus aPlausos pelas 
(1\tinms providências udotudils pelo Banco do Brusil, sob a dircçào 
firme c eficiente de Ângelo Calmon de Sit. Conheci-o nu SU DENE, 
LJLmndn, inúmeras vezes, substituiu, nu reprcscntuçào da Buhiu, o 
cntUn Govcrnndnr. hoje nosso ilustre colega, Scnndor Luiz Viunu. 
Fuh1r snhrc u nç1\o descnvolvimcntistn do Banco do Brasil parece-me 
plconusmn, tno murcuntc as suus rcnliznçõcs em todos os Estudos 
hrasilciros. Quero. nc:stc instunlc, servir-me dn oportunidudc rmru. 
repetindo, junt:tr nns de V, Ex•. os meus aplausos, pela utuaçuo do 
Rancu do Brusil. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe) - Agrnd•!ço o seu 
upnrtc, nnhrc Scnudnr Helvidin Nunes. E, sobretudo, u lembrunça 
que nos trouxe du presença do Dr. Ângelo Culmon de S~ quando 
nós, ~uvcrnudnres, compurccíumos às reuniões do Conselho 
llclihcrativ<J da SUDENE. Ali, freqUentemente, estnvu ele presente, 
rcpl'~scntandn u Governador Luiz Yiunu Filho c, ussim, dercndendo 
l.'lllll i11tcligêndu c urdur os interesses du Buhiu, do Nordeste c do 
li r ;as i I. 

O Sr. Osircs Teixeira (Goiús)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito pruzer, 
eminente Scnudor Osires Teixeirn. 

O Sr. Osircs Teixeira (Goiás) - Nobre Senador Lourival 
B:1ptistu, juntumo-nos cu e também, cm última instância, u repre· 
sentução da ARENA de Goiás, à sua manifestação de conten
tamento pelas providências utunis, de reclassificação do funciona
lismo do Banco do Brasil. Essa alegria de V. Ex• encontra plena 
razão, quando temos, no Banco do Brasil, uma empresa modelar, cm 
que u scleção do pessoal é feita com rigor absoluto e u presençu dos 
seus funcionários representa, de fato, um conhecimento perfeito du 
mccianica de funciona.11cnto daquele Banco, Sem dúvida alguma, 
um dos grandes problemas do mundo moderno são os recursos 
humanos, c o Btmco do Brasil soube bem recrutar o seu pessonl. E 
esse recrutamento era e é feito em moldes a selccionar os melhores 
dentre os melhores, exutumcnte face à remuneração que ele dava ao 
seu pessoal. De certo tempo a essa parte, ns vantagens dessa 
rcmuneruçiio, a valia dessa remuneração veio diminuindo sensi
velmente. Por isso, i: de grande importànciu u providi:nciu tomada 
pelo seu utual c dinâmico Presidente Ângelo Calmon, naturalmente 
inspirado cm estudos feitos por esse grande brasileiro que é o Dr. 
Admon Ganem. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Agradeço u 
V. Ex•, nobre Senador Osires Teixeiru, o aparte com que me honrou 
c no qual exalta V, Ex•, com seu espírito de justiça, a notável uçào 
do presidente Ângelo Calmon de Sá, bem como a eficiente colaborn
çiao a. ele dttdtt pelo Professor Ade mar Ganem. 

O Sr. Otair Becker (Suntn Catarina) -. Permite V. Ex• um 
upartc? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito pruzer, 
eminentcSenudor Otair Becker. 

O Sr. Otair Becker (Santa Catarina)- Nobre Senador, gostaria 
também de me associar ao seu pronunciamento, para dizer que hâ 
órgãos que promovem, no setor que lhes é inerente, o desenvolvi
mento intcgrndo do nosso Pais. Nós só poderíamos esperar que com 
rcluçiio ao seu insumo básico, que silo e soem ser o• seus homens 
que. dentro de seus organismos, trabalham muitas vezes extra
polando mesmo o horário normal de atividade do Banco, que a dire
ção desse orgnnismo, tão bem conduzida pelo eminente Presidente 
viesse a reconhecer e proceder à reclussificnçilo hoje tão oportuna
mente anunciada pelo nobre Senador. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Grato a V. Ex•, 
eminente Senador Otair Becker, pelo seu aparte muito valioso que 
muito enriquece: este pronuncinmento. 

Fclicitundo, mais umn vez, o Dr. Ângelo Culmon de Sá, reiteru
mos nossa confiança cm sua atuução à frente do Banco do Brasil, 
nenhuma dúvida possuindo de que reulizurâ ele uma dus melhores, 
mais probas c eficientes ndministruções naquele estabelecimento! 
(Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra uo 
nobre Senador José Surney. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo u pulnvm no nobre Senudor Lúzuro Burbozu. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) (Pela ordem.)- Sr. Presi· 
dente, pcdirin que V, Ex• trnnsferisse minhu inscriçi\o puru depois dn 
Ordem do Din, porque estou nguurdnndo uiguns documentos. 
Deverei falar pela Liderança do Partido. 

O SR. PRESIDJ;:NTE ( Dlnarte Mariz)- V. Ex• será atendido. 
Conc·cdo u pnlnvra no nobre Senador Bcnjnmim Fnrnh. 
S. Ex• nUa cstí1 presente, 
Tem n pnlavru o nobre S•,nndor Nelson Cnrnciro (Pausa.) 
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S. Ex• nilo cstã presente. 
Com a palavra o nobre Senador Italivio Coelho. 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) (Pronuncia o se
guinte dlocuno.)- Sr. Presidente: 

Acabamos de colhér os dados gerais sobre os danos causados 
pela geada no meu Estado c nos do Paraná, Silo Paulo c Minas 
Gerais. 

Referem-se os mesmos ao café. 
Em Mato Grosso, dispomos; ainda, de informações, referentes à 

pecuária, ao trigo c ao rciTorcstamcnto, sctorcs também prcjudi· 
cados, em maior ou menor escala, por esse fenômeno. 

Minas Gerais, com 292 milhões de cafeeiros, tem computado 
danos cm I 0%, 

Silo Paulo teve 60% de pés atingidos cm um total de 800 milhões. 
Mato Grosso sofreu danos em 90%'dos 55 milhões de pés. 
Paranll,'b grande produtor nacional, com 915 milhões de pés, 

prejudicados na sua totalidade. . 
Silo estimados, dessa forma, cm I bilhão c quinhentos milhões 

de cafeeiros atingidos c prejudicados pela maior geada das últimas 
décadas. Geada que atingiu alguns graus abaixo de zero cm regiões 
onde esse fenômeno era praticamente desconhecido. 

Do total de cafeeiros danificados, cerca de 400 milhões são no
vos, com menos de 3 anos. 

Para estes nilo há salvação, silo totalmente perdidos. Deverão 
ser replantados. Para os demais cabe a rcccpa. No primeiro caso, so
mente havcrlt nova colheita no 3• ano. 

Na reccpa colhe-se aos 2 anos. Sabe-se, porém, que a primeira 
safra í: quantitativamente pequena. I';, safra mais de satisfação cm ver 
o resultado da primeira ITorada. De verificar, o agricultor, após anos 
de trabalho, a primeira resposta aos seus esforços, aos seus ingentes 
sacriflcios financeiros. 1'!. a colheita da esperança o sinal de dias me· 
lhorcs, para os próximos tempos. Ele sabe que geada forte só depois 
de alguns anos. E forte como esta, não haverá na sua geração, se 
Deus quiser. O brasileiro é otimista. Eu, também, sou brasileiro. 

Os cafeicultores estimam entre 6 c lO cruzeiros por cova replan
tada c rcccpada, fertilização da terra, custeio da plantação c 
assistência técnica até a primeira colheita. Os dados acima referidos 
fazem prever a necessidade global de financiamentos para manter o 
parque cafeeiro nacional atuai cm 9 bilhões de cruzeiros. 

As plantações atuais, atingidas, são: as novas quase todas, ampa· 
radas por financiamentos. Estes deverão, forçosamente serem 
reescalonados na conformidade da previsão das futuras colheitas. 
Considerc,se, que as mesmas terão que fazer face a parcelas do finan· 
ciamento pendente c do feito para assegurar a replanta. Estilo, assim, 
os cafeicultores, atualmcntc sujeitos a financiamentos, com alguns 
anos de pesados sacriiTcios a serem paulatinamente vencidos. 

Em Mato Grosso, outro sctor agrícola seriamente prejudicado 
foi a triticultura. Atividade ainda incipiente. Estã sendo introduzida, 
em termos modernos, nos últimos anos, por rizicultores vindos dos 
Estados sulinos. Da ltrca plantada, pouco mais da metade era fi. 
nanciada. A restante realizada com recursos próprios. 

A perca foi na ordem de 90%, 

Renorestamento - danos menores. Parcialmente atingidos os 
setores com eucaliptos de um ano. Com recuperação pelo decurso do 
tempo. 

Percas nos viveiros a céu aberto. Os prcjuizos diretos silo supor· 
tãvcis. Havcrã, evidentemente, atrasos na execução dos programas c 
projetas para os próximos meses, dada a falta de mudas. 

Desejamos consignar o reconhecimento dos homens do campo, 
produtores c trabalhadores pelo empenho total do Governo cm 
dimensionar os danos c equacionar as medidas de amparo. Dai o 
espirita confiante, a disposição de trabalhar, firme e permanente· 
mente. 

As providências solicitadas e que estilo sendo postas em exe
cução ou cm pluncjumento no sctor ugricola de um modo geral silo: 

I) Recepu dos cnfceiros antigos; 

2) Replantio dos pés novos ou totalmente perdidos: 
3) Financiamentos adequados para os itens acima; 
4) Financiamento para custeio durante o pcriodo de crcscimen· 

to das novas plantas até as primeiras colheitas; 
5) Assistência técnica por parte do i BC, c do Banco do Brasil; 
6) Financiamento urgente para as culturas intercaladas. Estas· 

permitirão rendas para os produtores c trabalhos para os lavradores; 
7) Atenção especial aos pequenos produtores. Juros subsi· 

diados e exigências de garantias dos financiamentos adquados às li· 
mitaçõcs de bens dos mesmos; 

8) PRO AGRO -este programa, resultante da Lei n• 5.969, de 
li de dezembro de 1973. Regulamentada cm 9·10·1974, estava, 
ainda, sujeita às adaptações do meio rural. I';, o Programa de 
Garantiu da Atividadc Í\gropecuãria excelente em suas definições. 
Esperamos que o mesmo seja fortalecido com novos dispositivos 
pura que, com o correr dos anos, constitua o grande seguro da produ· 
ção rural. Objctiva o PROAGRO: 

"exonerar o produtor rural de obrigações financeiras rc· 
lativas a operações típicas de crédito rural de custeio c investi· 
menta, cujo pagamento seja dificultado pela ocorrência de 
fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, 
rebanhos c plantações". 

E define o regulamento quais as causas de danos: 

uchuvas excessivas, geada, granizo, seca, trombas d'âgua, 
ventos frios, ventos fortes, variações excessivas de tem· 
pcratura, raio c, cm geral, qualquer fenômeno da natureza c 
suas conseqUências di retas e indiretas," 

"Doenças ou pragas, sem método de combate, controle 
ou profilaxia difundidos e técnica c economicamente 
exeqUfvcis." 

Objetiva o PROAGRO atuar, também, como instrumento de 
incentivo à utilização de tecnologia adequada, 

Os recursos do PROAGRO são de 3 origens: 

a) adicional de 1% ao ano, calculado juntamente com os juros 
sobre os saldos devedores dos financiamentos; 

b) de dotações inscritas no orçamento da União, a partir de 
1976, para cobertura de eventuais deficlts do Programa; 

c) de recursos alocados pelo Conselho Monetário Nacional 
para suplementar as receitas do Programa. 

As enchentes com efeitos calamitosos ocorridos nos últimos tri:s 
unos, atingindo populações c atividadcs agricolas cm diversos cs· 
tados da Federação, c as geadas recentemente ocorridas, fazem-nos 
sugerir ao Governo Federal a conveniência de expandir recursos do 
PROAG RO, para que o mesmo, com o correr dos anos, cumpra sua 
alta finalidade de verdadeiro seguro rural. 

O Sr. Luiz Cavalcante (A lagoas) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso)- Com muito pra· 
zer, ilustre Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas)- Nobre colega, quando o en· 
gcn beiro vai ao campo elementos para dimensionar uma ponte rodo· 
viária ou ferroviãria, um dado que tem sempre em mente é que a 
maior enchente é aquela que estA por vir. Assim também me parece 
prudente pensar no caso das geadas: a maior geada é aquela que vi rã 
no futuro. Estas considerações cu as faço principalmente levando cm 
conta o caso do Paranâ, Estado que, como declarou V. Ex•, é o 
maior produtor de café do Pais. A última safra rendeu mais de li 
milhões de sncns de café e a próxima rcndcrã zero saca de café, 
porque os cafeeiros sobreviventes, não dizimados pela última geada, 
produzirão fruto de tão péssima qualidade que, praticamente, a futu· 
ra safra de café do Parunlí está absolutamente perdida. Entilo, cu per· 
gunto: nuo scriu o caso de se aproveitar essas excelentes terras roxas 
do Param\ para outras culturns que nilo fiquem. sujeitas à ~cada 



-56-
como o café:? Não seria o caso de se determinar um paralelo, somente 
acima do qual fosse plantado café neste Pais? Esta é uma indagação 
que faço ni\o a V. Ex•, mas às autoridades encarregadas da politica 
do café no Brasil. Muito grato a V. Ex• 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que anexa às minhas palavras uma,preocupaçllo de 
todos os técnicos, como de todos aqueles que se debruçam sobre o 
problema. Acresce que, ao mesmo tempo cm que se planta café, se 
pratica a lavoura intercalada. As terras do norte do Paraná, as mais 
atingidas pelo fenômeno, são, como bem referiu V. Ex•, de excelente 
qualidade c reagem rapidamente. Os cafeicultores daquela região do 
Estado, amparados pelo Governo, com a palavra de estimulo do Sr. 
Ministro da Agricultura, do Presidente do JBC c do' Dirctor d• 
Banco do Brasil, credores de todos n<ÍI, brasileiros, jú estilo fazendo 
cálculos para a colheita excelente que terão daqui a três anos, com o 
café brotado peht rccepa, dada a superior qualidade daquelas terras 
do Paraná. 

O Paraná pratica a cafeicultura há muitos anos, talvez há trés de
cênios, Se não me ralha a memória, somente uma vez, nesse pcriodo, 
a cafeicultura foi gravemente danificada nesse Estado. Esta é a se
gunda vez. 

A produção de café no Paraná é fértil, é recompensadora c, pare
ce-me,, permite corrcr .. sc o risco de novos danos. Por essa razão, me 
estendi em análises do PROAGRO, que é o seguro rural, o seguro 
que se deve fazer, guardando-se algo da produção de cada ano para 
atender aos anos di !iceis, como está sendo 1975. 

Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Luiz Cavalcante (Aiagoas)- Pcrmitc-mé um leve adenda 
às considerações de V. Ex•? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Com muito 
prazer, 

O Sr. Lulz Cavalcante (A lagoas) - Quando V. Ex• afirmou 
que esta foi a segunda vez, lembrei-me do que diz uma popular 
c•mção: "Numa casa de caboco, um é pouco, dois é bom três c 
demais". Uma terceira catastrófica geada não seria também 'demais 
para a economia do Paraná? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso)- Agradeço mais 
uma vez a intervenção de V. Ex• 

Afirmei que foram atingidos pela geada um bilhão c quinhentos 
milhõl!'s de pés de café, sendo novecentos e quinze milhões no norte 
do Paraná. Mas, desse bilhão c quinhentos milhões de pés de café, so
mente quatrocentos mil eram cafeeiros novos. Estes serão erradi
cados; não terão condições de recuperação. Os demais, na maioria, 
pela rcccpa, brotarão novamente, automaticamente c, dentro de dois 
anos, darão a primeira colheita. O café replantado devcrâ dar a pri
meira colheita - esta é sempre modesta c pequena - ao fim do ter
ceiro ano. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.ITALfVJO COELHO (Mato Grosso)- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- V. Ex• invoca o PROAGRO 
como solução para o cafeicultor. Mas não é solução para o Brasil. 
Seria uma solução imediatista, que resolveria o problema do cafeicul
tor propriamente dito, mas para a economia nacional seria um verda
deiro desastre, porque na verdade a perda da produção reflete na 
economia brasileira. Logo, a preocupação do Senador Luiz Caval
cante é procedente. Quero crer que, em termos nacionais, esses riscos 
não devem ser corridos. Resolver o problema do produtor cm si, indi
vidualmente, graças a um seguro, principalmente um seguro oficial, 
que sendo deficitário será suprido com recursos públicos, pura acu
dir u essas hecatombcs, a esses desastres ecológicos, não me pareceu 
melhor solução, cm termos nacionais. Acredito que a preocupação, a 

mdagação do Senador Luiz Cavalcante é absolutamente procedente, 
em termos brasileiros. Obrigado a V. Ex• 

O SR. JTALIVJO COELHO (Mato Grosso)- Agradeço a iry
tcrvençilo de V, Ex• Devo esclarecer que us minhas idéias não foram 
suficientemente explicitas para que V, Ex• bem as compreendesse. 
Minha referência ao PROAG RO é como programa de médio c longo 
prazo, para o cafezal, eis que, hoje, o percentual do café coberto pelo 
PROAGRO é insuficiente. Somente aqueles de contribuintes do pro
grama poderão ser protegidos por ele. Portanto, esse projeto do 
PROAGRO, no sentido de acumular economias, as safras boas, para 
prevenir os grandes males, não só cm relação ao café, mas à rizicul
tura, à triticultura, à plantação de soja, não é imediatista; ao con
trário, é program~ a médio c longo prazo, para o grande futuro que 
tem a agricultura no Brasil, se Deus quiser. Evidentemente, ao defen
der o direito que tem o agricultor paranaense de plantar e explorar a 
sua terra de acordo com seus próprios estudos, de acordo com suas 
próprias observações, estou defendendo aquela parcela de brasi· 
lciros, mas nada impede que os brasileiros de 'outras latitudes, talvez 
mais defesas do fenômeno geada, desenvolvam a sua cultura. E sa
bemos que o cari:, muitas vezes, procura a po1·ta pela qual entrou no 
Brasil c vai marchando paulatinamente para a Amazônia.' 

Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parã)- V, Ex• permite um aparte? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Sobretudo motivado pela in
tervenção dos nobres Senadores por Alagoas c Goiás c pelo término 
dessa parte do seu discurso, em que lembrou que o café entrou com o 
Palheta, vindo da Guiana Francesa pelo Estado do Parâ. Como o 
Estado do Pará não tem geada, jamais houve geada ali, gostar.ia de 
lembrar que a observação de V. Ex• é muito procedente. Quem sabe, 
um dia o IBC não nos permite que possamos ter lã, também, grandes 
cafezais? 

O SR.ITALIVJO COELHO (Mato Orosso)- Agradeço, mui
to satisfeito e honrado, o aparte de V, Ex• c acredito que o IBC não 
esteja delimitando ao norte o campo da exploração do café. A delimi
tação do IBC é por altitude, por razões técnicas c a ocupação da 
Amazônia pelo sistema mato-grossense, do seco para o molhado, 
respeitando, nos mananciais, a etiologia do ilustre Senador pelo 
Ama'l!onas, fará com que o café se expanda nas áreas com. a elevação 

r.. necessaraa. 

O Sr. Saldanha Derzl (Maio Orosso)- Dá V. Ex• licença para 
um aparte? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso) - Lamentavelmente, é 
estudo do IBC- e estudo profundo- que, para o plantio do café,
ele procura, especialmente, u altitude, razão pela qual tem incen
tivado a cultura do café nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Silo 
Paulo, Minas Gerais e Espirita Santo. No cultivo do café cm deter
minadas regiões amazônicas, nos primeiros anos, antes da sua flo
ração, tem sido' extraordinária o seu desenvolvimento, sendo, 
realmente, impressionante. Mas, em virtude do clima, do calor, do 
vento, quer dizer, independente da altitude, ele ní!o dá aquela produ
tividad~ que se esperava c se deseja para o café, tornando-se to
talmente antieconômico. Fi passivei que, com um estudo mais 
acurado, se possa encontrar, na região Amazônica, uma localidade 
em que haja condições necessárias para o plantio do café, com uma 
produção igual à que é encontrada no Parand, em Silo Paulo, Mato 
Grosso e parte de Minas Gerais. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
aparte altamente esclarecedor de V. Ex• 
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O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ITAL(VIO COELHO (Mato Grosso)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Participo, cm parte, da 
opinião do eminente representante do Estado de Mato Grosso 
quanto à possibilidade de produzir-se café na Amazônia, pela sua 
ecologia. Tenho u impressão de que o clima quente e: úmido, 
tumbí:m, em diversas fases do uno, vã proporcionar o aparecimento 
de fungos, que irão arrasar a cafeicUltura aa Amazônia. Na minha 
impressão, seria muito mais fácil a recuperação dos cerrados aqui do 
Planalto, para a produção do café, do que se investir dinheiro para a 
fundação de cafeicultura na Amazônia. 

O SR.ITALIVIO COELHO (Mato Grosso)- Muito obrigado 
pelo aparte de V. Ex•. 

As palavras do Senador Saldunh~ Derzi deixam claro os pos· 
siveis inconvenientes da cxploraçãq da cafeicultura na região amazô· 
nica mais baixa. Mas ela é pratic.\vel, respeitada a altitude. Desta for· 
ma, vemos que há dificuldades ao sul, pela geada, entretanto, mais 
ao sul de Mato Grosso, temos um pais vizinho ao nosso, o Paraguai, 
com vastíssimas plantações de café ... 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso) - Mas atingidas pela 
geada. 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - 1:: verdade; 
porí:m, lá no Paraguai, também, o agricultor planta e replanta' e 
colhe muitos anos, Houve percalço este ano, mas o erro não foi do 
agricultor. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte} 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Na qualidade de 
representante de Estado cafeeiro -aliás, devo abrir um parêntesis, 
para informar que o Espirita Santo, durante muitos anos, forneceu 
cafí: parn o Papa- quero ingressar no discurso de V. Ex• para dizer 
que o Governo. mesmo provocando, reações, deveria enfrentar o pro
blema do Paraná c de São Paulo, com relação ao café. Frc· 
qUentemente, a Nação perde rios de dinheiro- c a Nação não é só o 
Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, esses governos estaduais e 
os produtores de café - com esse fenômeno climático. E esse pre· 
juizo se dilui sobre todo o Pais. Todos nós participamos dessa vitimo· 
logia, que são as implicações da geada. Então, é preciso que o Gover· 
no faça com que S. Paulo e Paraná fiquem desestimulados nas re· 
giões ugredidas periodicamente pela geada, dando, cm contraparti· 
da, a alocação de outros recursos para desenvolver outras culturas e 
us rodovias, por exemplo, prestigiando o plantio de café onde não h<\ 
geada, no Espirita Santo, em Minas Gerais, parte de Muto Grosso, 
Rondôniu. hoje um território promissor, c na Bahia, também. 1:: pre· 
ciso que o Governo udote essa medida nilo se importando com as 
reuções, porque são injustas. São Paulo e Paraná nilo perderão, pois 
terão, por certo, outras compensações. Este o aparte que desejava 
depositar no oportuno discurso de V.' Ex• 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V, Ex• aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (Muto Grosso)- Cederei depois 
o aparte u V, Ex• Quero, agora, agradecer u intervenção do ilustre 
Senador Eurico Rezende, representante do Estado do Espírito 
Santo. Desejo referir-me com toda a neutralidade e com orgulho ao 
rato de o Santo Padre tomar o cu fé brasileiro, mas a decisão entre 
São Paulo c Esplrito Sunto i: do Santo Papa. 

O Sr. Eurico Rezende- Nilo i: só o Papa: Silo Paulo e Espirita 
Santo estilo unidos pelas sand!\lias andarilhas de Anchietu. (Risos,) 

O SR.ITALIVIO COELHO (Muto Grosso)- As sand~lias de 
Anchictu enoantum todos os brasileiros em muitus praias do Brasil e 

também nus serranias, quando subia e traçava os caminhos onde se
riu aberta a estrada que honra o seu nome. 

Desejo, ainda, 'complementar o raciocínio sobre o aparte do no
bre Senador Eurico Rezende, reiterando o meu princípio de que há 
liberdade, por parte do IBC, de se plantar café, no Brasil, em todas 
as •íreus que ti:m ultitude: no Espírito Santo, no sul da Bahia, em 
Ilhéus, du novela "Gabriela", com terras tão ubí:rrimas, onde se 
colherá cafí: e cacau ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará) - Nos Campos Gerais e 
Trombetas. 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso)- Nos Campos 
Gerais e Trombetas, para satisfazer ao Senador Jarbas Passarinho ... 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V. E•• um aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - ... em todos 
esses lugares, pode-se plantar cafí:. Mas, deve-se plantar café onde 
ele dá de melhor qualidade, rapidamente, em colheita farta, é o norte 
do Paraná. 

Com muito prazer, ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Pau
, lo Gue~ra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - O meiJ, aparte é apenas 
para reforçar o do eminente Senador Eurico Rczerl8e. No Brasil, não 
há uma politica agrícola, nem ~c estuda a vocação da terra. Todos os 
diâs, muda-se de cultura e de orientação. Há poucos meses, ouvi e li, 
estarrecido, o atual Ministro da Agricultura, que i: um homem culto 
- e se existisse uma universidade holding rio Brasil, cu o escolheria 
para super-reitor- dizer que se deveria substituir a tradicional cultu
ra do algodão arbóreo, algodão mocó, como o chamamos no Nor· 
deste, pelo soja, sem nenhum estudo ou conhecimento da ecologia re
gional. Não há uma politica agrícola no Brasil. 

O SR.ITALIVJO COELHO {Mato Grosso)- Desejo esclare
cer a V. Ex• que o Ministério da Agricultura tem-se esforçado muito 
ao estabelecer orientação técnica na atividadc agrícola do Pais. Haja 
vista a recém-criada EMBRATER, com núcleos da mais alta qua
lidade. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná) - Senador ltalivio Coelho, se 
V. Ex• me permitisse, gostaria de fazer algumas observações. 

O SR.ITALIVJO COELHO (Mut~ Grosso)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná) - Primeiramcnic, o Paraná agra
dece a V. Ex• pela maneira muito sensata como está colocando o 
problema. De todos os ilustres Senadores que participam do debate, 
talvez seja V. Ex• o único que conhece o Norte do Paraná, ou, sem 
afrontar ninguém, alguma coisa de café. Se os outros Estudos da Fe
deração, por onde entrou o café dessem efctivamente, ele não teria 
descido para o Centro do Brasil, para São Paulo e, depois, para o 
Paraná. Como tive oportunidade de dizer ontem, de todas as 
culturas, o café é u mais exigente: ele exige altitude, c o Paraná a tell): 
exige fertilidade, e a do solo puranaense i: de dezoito metros ilc 
profundidade. Se cortarmos o solo vermelho, encontraremos o 
mesmo perfil de fertilidade a dezoito metros. Em Minas Gerais c no 
Espirita Santo, esta crosta' não vai ali:m de um palmo, ou de um me· 
tro. O café reclama regularidade de chuvas, c o Paraná a possui. Pior 
do que u gcadu i: u seca. Como afirmei ontem, a seca é uma geada 
permanente, pois retira a vidu do cafeeiro, a produtividade. Um 
alqueire de terra no Paraná, de mil pi:s, produz mui; do que cem ai· 
qucires cm Minas Gerais ou no Espirita Santo. E mais, Excelilncia, o 
Presidente do IBC revelou, no Senado, a sua admiração pelas 
culturas careciras nos cerrados. S. Ex• viu um impostor, que quis 
vulorizar a terra, plantar café no cerrudo, mediante umu adubagem 
que iu da coifa da raiz à pontudo ramo, e se impressionou com aque
lu culturu. Ni\o sabe, entretanto, que aquilo só viceja à custa de 
udubução intensa, que não compensa o custo. No cerrado, o cafeeiro 
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nilo vai além de vinte c cinco anos, pois perece. De maneira que o 
Norte do Paraná terã que continuar a plantar café, porque só existi rã 
cafí: no Pais, para exportação c para consumo, enquanto o Paranã 
produzi-lo. Ao longo destes últimos vinte c cinco anos, só o Norte do 

.Paraná tem concorrido, em uma ãrea restrita, com metade da produ
ção cafecira do Brasil, e a custos suportãveis. Essas árvores, que 
agora feneceram sob a incidência de uma violenta geada, têm mais de 
quarenta unos de idade. Realmente, os fenômenos silo clclicos de 
dez em dez anos ocorrem, como cm 1953 c 1965, mas nilo afetam a 
produtividade. Esta geada de agora foi uma excepcionalidade c que, 
para o Paranã e para o Pais, poderá ter sido um bem. Para o Pais, 
porque vcrã a renovação de cultura. O Paraná, se vier a plantar café, 
pois os cafeicultores não estilo mais estimulados, o fará dentro de 
novos moldes: as culturas em renques, com ruas alargadas, para per
mitir o plantio intercalado de soja ou de trigo e a mecanização. Pois 
bem, as nossas culturas a tu ais como estavam? E esses 950 milhões de 
pés? Estavam comprometidos' com ferrugem, meio abandonados, 
porque os financiamentos têm sido muito pequenos c a polftica do 
Governo muito má em relação ao café. Ontem, fizemos um apelo des
ta Casa e esperamos que, a partir do ponto-de-vista anunCiado 
pelo Senhor Presidente da República, no seu discurso acerca da 
recuperação daquelas Iucas, possamos ter financiamentos mais 
equânimes, mais razoáveis e mais justos para o café. O Brasil nilo 
pode prescindir de café. Uma área muito reduzida permite que o Pais 
tenha, por ano, uma renda na exportação de um bilhão de dólares, 
renda esta de que o Brasil se desfalecerá durante esses 4 anos, porque 
só depois desse tempo vamos ter café, pelo menos nos nlveis 
desejáveis. De mitneira que V. Ex• tem razão. ~bom que se extinga, 
de vez, esse exagero, esse falatório sobre a possibilidade de café em 
outras regiões, que não aquelas ecologicamente determinadas. O 
IBC, desta vez, deverá apenas definir as Arcas, de tal sorte que os fi
nanciamentos nilo ultrapassem aquelas em que o café vicejará me
lhor. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JTALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
aparte do ilustre Senador Leite Chaves, que anexou ao meu pro
nunciamento argumentos de alta valia. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Permite a V. Ex• uma ligeira 
observação? 

O SR. JTALIVJO COELHO (jÇÍllto Grosso)- Estou de acor
do com V, Ex•, nobre Senador Leite Chaves, no que diz respeito à 
politica de preços do café que, no passado, foi de muito sacriiTcio 
para o produtor. A polftica, a orientação na escolha de Arcas e a as
sistência técnica, por parte do IBC e do Banco do Brasil, a mim me 
parece plenamente satisfatória ao produtor. 

Com prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Benedito Fer
reira. 

O Sr. Benedito Ferrdra (Qoiãs)- Serei breve, só para contradi
tar c pôr cm dúvi~a o • ;=ioclnio do Senador Leite Chaves, quando 
S. Ex• diz que o café fixou-se na região do norte do Paranã e em Silo 
Paulo, porque nilo seria económica a sua produção em outras áreas. 
Não é bem verdade. Em Goiás, por exemplo, quando o I BC 
compareceu para construir alguns armazéns para estocagem, para 
dar aquele mlnlmum mlnlmorum de assistência, os nossos cafeiculto
res jã tinham sucumbido à ausência total do IBC. Isso, no pretérito. 
Lã estão hoje, em algumas regiões de Goiãs, enormes armazéns do 
IBC, absolutamente sem uso, porque só foram criados depois que 
feneceu u cafeicultura no Estudo, não pela qualidade das terras, por
que as temos ubérrimus, que produziam café da melhor qualidade, 
mas nilo Unhamos o poder politico que detinham entilo, Silo Paulo c 
Paraná, pura pressionar e manipular o IBC a seu bel-prazer. Logo, 
nilo é procedente o argumento de S. Ex• Nilo aceito como válido que 
o café tenha se fixado naquelas regiões scnilo, única c exclusiva
mente, porque de lá sempre sulram os Presidentes do IBC c as pres
sões polfticas, o bastante pura carrear, para lá, todos os recursos des
se Instituto. Muito obrigado n V. Ex• 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço c 
aceito, cm po,rtc, os argumentos de V. Ex• porque no Estado de Silo 
Paulo foram erradicados milhões c milhões de pés de café, tanto que 
ali hã, também, armazéns enormes, brutalmente grandes, destinados 
no armazenamento de café c hoje desocupados. 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo) - Permite V. Ex• um 
último aparte, apenas para complementar? 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Com prazer 
ouvirei V, Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo)- O Sr. Senador Leite 
Chaves disse que, se não houver um estimulo à cafeicultura 
paranncnsc, o Brasil não poderá cumprir os seus compromissos inter
nacionais com relação ao café, vale dizer, preencher aquela cota que, 
utualmcnte, parece ser dczcnovc milhões de sacas. S. Ex• está muito 
enganado, porque cm Rondônia, por exemplo, existia café, jâ hã 
uma produção auspiciosa. Estâ provado que o Sul da Bahia se presta 
para esta cultura. Posso colocar, no meu aparte, a geografia 
mencionada pelo Senador Jarbas Passarinho, mas cu nilo conheço, 
fica subjudlce. O fato é que, estimulado o plantio de café cm Minas, 
Espírito Santo, parte de Mato Grosso, da Bahia, Estado do Rio, 
Goiás c Rondônia, teremos que ter cuidado para nilo extrapolar a 
nossa quota de 19 milhões. O que nós não podemos é ficar sujeitos a 
prejuízos incalculâvcis. Por exemplo, o Espirita Santo agora ganhou 
muito com o café, que lá estava a 400 cruzeiros a saca c saltou para 
700 cruzeiros. Por que? Porque houve a geada no Paraná. Mas foi 
um prejuízo para o Pais. Isso é uma espécie de lucro maldito. De 
modo que o Governo não pode, não deve estimular cm certas regiões 
do Paranã e de Silo Paulo, o cultivo do café. Deve, isso sim, dar 
outras compensações, de modo a nilo alquebrar a economia 
paranaensc. Afinal, a produtividade paranacnsc é sofisticada; é um 
Estado riquíssimo, que tem outras opções, Esse é o meu ponto de 
vista, é um ponto de vista sincero: São Paulo c Paraná, através das 
geadas, estilo, de boa fé, dando prcjulzos ao País. 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, registro os argumentos, mas discordo dos mesmos. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- Senador, se V. Ex• permitisse, 
gostaria de fazer uma observação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Peço ao orador que 
termine, pois o tempo destinado ao Expediente jâ terminou c o seu 
também. 

O Sr. Leite Chaves (Paranil) - Só concluindo, Sr. Presidente. 
Então, nilo estamos de acordo. O Paraná chegou a ter quatro bilhões 
de cafeeiros, há alguns anos atrâs. Atualmcntc, tem um bilhão ape
nas. Mas, com metade disso, o Paraná produz mais do que o resto 
das regiões todas. Nós não queremos o café indiscriminado, o café de 
baixadas, fora das zonas ecológicas. Entilo, nós faremos a seguinte 
proposta ao Governo: tire o confisco. O Governo pode tirar o confis
co que o Paraná nilo precisará de financiamento, c baterA todas as 
outras regiões, mesmo com geadas. Então, achamos que mesmo no 
Paraná, ele tem que ter uma definição, cm ãrcas já definidas, nos 
espigõcs. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. ITALIVJO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• 

As apreensões do ilustre Senador Eurico Rczcndc nilo 
encontram muito fundnmento nu realidade, eis que já há alguns unos 
o problcmu da superprodução do cufé desapareceu c os armazéns 
estilo ficando vazios, permitindo ao IBC c ao Governo Brasileiro 
estabelecer um sistema de confisco mais suave c mais suportável ao 
produtor brnsilcirq. 

No que·tunge u Muto Grosso, desejo consignar a satisfação que 
povo c nutoridudes locais experimentaram, ao se verem plenamente 
assistidos pelo Governo Federal. 
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.'~ presença do Ministro Alysson Paulinclli para verificar os 

preJUIZos; a presença do Ministro Arnaldo Pricto para verificar medi· 
dus c~mputlveis, a fim de assegurar trabalho c assistência ao 
operúno do campo; a presença, enfim, do IBC, do Banco Central c 
B~n~o do Brusiltouxc à nossa gente a sçgurança de recursos c provi· 
denc~as que fizessem face à grave emergência. 

Estamos seguindo p0ra Mato Grosso para colhermos dados 
precisos a fim de expormos aos Srs. Senadores a situação da pecuá· 
ria, porque tem ela sofrido de variadas formas. 

Silo as cheias, a gcada.e, principalmente, o frio- o frio do mcr· 
cado internacional. Em conseqUência do mesmo, o preço da carne, 
ao nlvel da fonte de produção cstâ totalmente deteriorado. O preço 
da carne comparado ao do equipamento agrlcola, combustlvcl, vcl· 
cuJos, ferramentas, c aos preços em geral, cstâ com inferioridade 
muito acentuada. 

Voltarei ao assunto, oportunamente. 
Muito obrigado. (Multo bem! Palmas,) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho - Jcssé 
Freire- Arnon de Mello - Luiz Viana - Joi!o Calmon - V as· 
concclos Torres - Benedito Ferreira - Accioly Filho - Evclãsio 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que serâ lido pelo Sr. !•·Secretário. 

!;: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 3%4, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos regimentais, que o tempo destinado 
aos oradores do Expediente de sessão do Senado Federal, a ser opor· 
tunamente marcada, seja dedicado a reverenciar a memória do ex· 
Senador José Cândido Ferraz. 

Sala das Sessões, cm 5 de agosto de 1975.- Petrõnlo Portella
Het.idlo Nunes~ Dlnarte Mariz- VIramo Tí•ora- Milton Cabral 
- Magalhies Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Em votação o rc· 
querimento, 

Os Srs. Senadores que o aprovam quc.iram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência marcará oportunamente a data da referida sessão. 
Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. I•·Sccrctãrio. 

!;: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• JZO, DE 1975 

Estabelece horário especial para o fundonamento de Shop· 
pln& Centen, e dá outru pro•Jdênclas. 

O Congresso Nacional decreta. 

Art. I• Fica a~~cgurada uos Shopping Ccntcrs instalados ou que 
venham a instalar-se no Pais a faculdade de funcionamento cm horâ· 
rio especial aos domingos e feriados, 

Art. 2• Para se beneficiarem desta lei, os Shopping Ccntcrs, co· 
mo centros intcgrndos de comércio c turismo, deverão estar registra• 
dos nu Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR. 

Art, 3• No prazo de 90 dias, o Poder Executivo baixará decreto 
regulamentando u presente lei, 

Art. 4• Esta lei entrnrá cm vigor na data de sua publicaçilo, rc· 
vogadas us disposições em contrário. 

Justlficaçilo 

O primeiro Shopping Center, nos padrões ora conhecidos, sur
giu na Califórnia, logo após u Segunda Guerra Mundial. 

De Iii pura cá ulustrou·se nos Estudos Unidos, onde existem 
muulmcntc 16.000 deles, espalhando-se depois por todo o mundo 
ocidental. 

No Brasil a primeira experiência se deu na cidade de Silo Paulo 
com o Shopping Ccntcr lguatcmi c a segunda em Londrina, no Para· 
ná, com o Comtour. Shopping Ccntcr. Este de natureza regional 
(Regional Shopping Ccntcr); aquele, de natureza distrital (District 
Ccntcr). · 

Na preocupação de disseminar sua instalação no Pais, o Banco 
Nacional de Habitação realizou um simpósio no Rio de Janeiro, hã 
dois ou três anos aproximadamente, com a participação de grande 
número de empresários nacionais c experts estrangeiros. 

Aquela instituição oficial abriu uma faixa de crédito destinada à 
construção de Shopping Ccntcrs no Pais tendo despertado o interes
se de diversas empresas (dcvclopcrs) no sctor. 

O Shopping Ccntcr pode ser considerado hoje a forma mais 
avançada, moderna c atualizada, de comércio a varejo. 

Aliar a comodidade de compra ao deleite do consumidor, 
permitindo que a um só tempo sejam satisfeitas as necessidades de 
compra c as de divertimento c bcm•cstar públicos. 

O interesse do poder público na construção de empreendimen
tos da natureza é também evidente. Os custos de construção c ma
nutenção silo exclusivamente do sctor privado, poupando ao erârio 
municipal dispêndio com a infra-estrutura de ãgua, luz, 
estacionamento, limpeza. 

A par disso, os Shopping Centcrs adquiriram uma conotação 
especial; tornaram-se centros de turismo e por via de conseqUência o 
ponto mais importante nessa nova indústria. 

Entretanto não existe lei regulamentando o horârio de funciona
mento de Shopping Ccntcrs. 

Quando a Lei n• 605, de 5·1-49, regulamentada pelo Decreto 
n• 27.048, de 12·8-49, foi promulgada, distávamos mais de 15 anos 
do aparecimento do primeiro Shopping Ccntcr no Brasil. 

Por isso aquele diploma legal fala ainda sobre feiras-livres, 
omitindo qualquer disposição sobre os Shoppíng Centcrs. 

Em razão disso impõe-se uma rcgulamentaçilo especial, já que 
essa nova atividade mcrcadológica, como centro integrado de comér
cio e turismo, está a reclamar tratamento diferenciado. 

Tratando-se de unidades de vocação turlsticu, o seu funciona
mento é reclamado precisamente aos domingos c feriados quando, 
pela paralisação das demais atividadcs comerciais, industriais c do 
serviço público, a população necessita de centros de atraçilo a que 
acorrer. 

Dessa maneira, é inexcusãvel que tenhamos no Pais uma lei 
disciplinando o movimento dos Shoping Ccntcrs aos domingos e nos 
feriados, a fim de que possamos atender a um só tempo ao floresci· 
menta da indústria de Shoping Conter c ao crescimento c or· 
denamcnto da indústria turlstica brasileira, ainda incipiente. 

Para que se reprimam os passiveis abusos c desvios, a presente 
lei ficará condicionada a dois pontos relevantes: à s~a regulamen
tação pelo poder público e ao pré-requisito de estar o Shopping Ccn· 
ter registrado na EMBRATUR. 

Em razi\o do grande alcance econômico, social c turlstico da pre· 
sente proposição, cuja necessidade vem sendo reclamada hã bastante 
tempo, espero contar com o apoio dos ilustres pares, cujas luzes c me· 
lho r discernimento haverão de suprir as falhas c omissões porventura 
existentes no presente projeto. 

Saiu das Sessões, aos 05 de agosto de I 975. - Senador Leite 
Cha•es. 

(Às Comi.rsõ•s li• Constituição' Justiça e d• Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O projeto será pu
blicado e remetido às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Está findo o tempo 
destinudo uo Expediente. 

Pussu .. se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 82, de 1974 (n' 1.463·8/73, na Cusa de origem), que insti· 
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tui a "unotuçilo de responsubilidudc técnicu" nu prestaçilo de 
serviços de Engenhuria, de Arquiteturu e Agronomia, e dó 
oulrus providências, lendo 

. PARECERES, sob n•s 116 c 117, de 1975, dus 
Comissões: 

- de Leglslaçiio Soclpl, favorl•vel, com emenda que 
apresenta de n• I·CLS; e 

- de Finanças, favoriivel ao projeto e contriirio à 
emenda apresentada pela Comissilo de Lcgislaçilo Social, 
dependendo da votuçilo do Requerimento n• 320, de 1975, 
de adiamento du discussilo. 

Em votação o requerimento de adiamento. 
Os Srs. Senadores que o uprovum, queiram permanecer sen· 

lados, (Pausa,) 
Aprovado. 
De acordo com a deliberuçilo do Plenário, a matéri'a figurará nu 

Ordem do Diu da scssilo de 3 de setembro próximo. 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Votaçilo, em turno único, do Requerimento 'no 268, de 
1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que solicita u re· 
tiradu do Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1974, de sua 
uutoriu, que altera a redução do urtigo 663 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quein•m permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A Presidência furá cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 275, de 
1975, de autoriu do Sr. Scnudor Itamar Franco, solicitando a 
trunscrição, nos Anuis do Senado Federal, do texto publica· 
do em A Província do Pará, do dia 22 de junho de 1975, sob o 
titulo "Jornalistas de Juiz de Foru têm Nova Sede e fuzcm 
Festu u Renato Dius Filho". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permuneccr sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição solicitada. 

Jornalistas de Juiz de Fora têm nova 
sede e fazem festa a Renato Dias Filho 

Juiz de Fora (MG)- ACusa do Jornalista inaugurou sua nova 
sede no 5o andar do edifício Baependi, onde runcionurá, também, o 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora, em ato que 
contou com a presença do Bispo Auxiliar Doni Altivo Pacheco, do 
prcrcitr• municipal Saulo Pinto Moreira, do deputado estadual Sér
gio O lavo Costa, de grande número de jomalistas e amigos da Casa, 
entre ele>, u ex-prefeito Ademur Resende de Andrade c o diretor 
presidente da S/ A. Diário Mercantil, Renato Dias Filho. 

Após a bênção inicial dus novas instaluções, pelo bispo Altivo 
Pacheco, o presidente da Casa do Jornalista, Aridcs Braga, passou a 
pulavrn uo jornalista Wilson Cid, que saudou as autoridades presen
tes, üs quais se juntaram o juiz diretor do Forum, Rui Barroso da Sil
va c o indastriallvo Jacques de Melo. 

Em nome dos miados do Sindicato, falou o jornalista lrven Ca
valicri, lembrando o significado e a importância da solenidade, mos
trando, ainda, o trabalho dos que militaram no jornal, no passado, 
em Juiz de Fora c souberam dar ao Sindicato local o lugar que 
desfrutn, até hoje, entre seus congêncres no Brasil. 

Na oportunidudc, roi prestudu homenagem especial uo Sr. Rena· 
to Dias Filho, diretor dos "Diúflos Associados", inaugurando-se no 
recinto do sindicato uma plucu de gratidão pela colaboraçüo que 
sempre prestou aos jornulistus de Juiz de Foru. Agradecendo, 
rememorou os que constitulrum os Diários Associados locais e seus 
csl'orços cm dotar a cidade de um rortc instrumento de comunicação 

a serviço da comunidade, sempre ao ludo da ordem e das autorida
des. 

Finulizando, roi oferecido um coquetel aos presentes, com os 
agradecimentos do presidente da Casa dos Jornalistas c do Sindica
to, Ar,idcs Brugu. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmar~ 
n' 47, de 1975 (no 124-B/75, na Casa de origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que uutorizu o Depar
tnmento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) a doar 
úrca de terra à Prefeitura Municipal de João Pessoa -
Paruibu, tendq 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 249 e 250, das 
Ct.lmi:;sõcs: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; c 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Est{t cncerruda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

t:~do,;, (Pausa.) 

Estít uprovudo. 
O projeto irá i1 sançilo. 

C: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 47, DE 1975 
(N' 124-B/75, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autorizo o Departamento Nacional de F.•tradas de Roda· 
gem (DNER) a doar área de terra à Prefeitura Municipal de 
João Pessoa- Paraíba. 

O Congresso Nacional decretn: 

Art. I' Fica o Departumento Nacional de Estradas de Roda
gem (DNER}, Auturquia do Ministério ~os Transportes, autorizado 
u dou r à Prcfeitum Municipal de João Pessoa - Estado da Puraibu 
- umu área de terra com 400 m' (quatrocentos metros quadrados), 
desmembrada de maior porção, de sua propriedade sita à Avenida 
Cubo Branco n• 2.710, no buirro deTambaú, na Cidade de João Pes
soa- Puraíbu, 

§ I• A áreu de tcrru de que trata este artigo, com as seguintes 
medições c confrontações, será utilizada pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa pura u construçilo da Avenida Beiru-Rio: 

a) 20 (vinte) metros de euda ludo, conl'rontnndo-se, do ludo sul 
com o pré:dio n• 2.736, de propriedade de José: Baptista de Araújo, c, 
ao norte com o pré:dio n• 2.698, de propriédade de Juvenal Penha: e 

b) 20 (vinte) metros pelu frente e pelos fundos, ~onfrontando, 
ao oeste com o pé: nu burreira do Cubo Branco, e, u leste, com o rc
munescente du propriedade do DNER sita à Avenida Cubo Branco 
n• 2.710. 

§ 2• A doaçuo tornur-se·á .nula, de pleno direito, independen
temente de qualquer indenizaçào, inclusive por bcnfcitorias rculizu
~as, ,e à i~reu 'de terra descrita, no todo ou cm purte, vier a ser dudu 
destinação diversa du prevista no parágrafo anterior. 

Art. 2• Esta lei cntrun\ cm vigor nu dutu de suu publicaçilo, re
vogudus us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiies Pinto) -Item 5: 

Discussi\o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 3, de 1975 (n' 3-B/75, nu Cümura dos 
Deputados), que aprova o texto da Convcnçuo dcstinuda u 
cvitur u duplu tributuçào c prevenir a evasão fiscul cm muté:
riu de impostos sobre a rcndu, firmada entre a República Fc-
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deralivu do Brasil e o Esludo Espanhol, em Bras!lia, a 14 de 
novembro de 1974, lendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 262, 263 e 264, 
do 1975, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar u 

discussão. (Pausa,) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovain queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Esgotada a'mati:ria 
constante da Ordem do Dia. · 

Na sessão anterior foi lido requerimento do Senador Mauro 
Bcnevides e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial, em homenagem ao ex-Congressista c ex-Ministro de Esta
do, Marechal Juarcz do Nascimento Fernandes Tãvora, falecido no 
dia 18 de julho próximo passado. 

A votação da matéria foi adiada por falta de quorum. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A Presidência marcará, oportunamente, a data da sessão espc· 

cial. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, reda· 
ção final de proposição, aprovada na Ordem do Dia de hoje, e que, 
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. Jo.sccretârio. 
(Pausa. i 

1:: lida a seguinte 

PARECER N• 284, DE 1975 
Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Leglslatl•o no 3, de 
1975 (no 3·8/75, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Renato Franco 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 3, de 1975 (no 3-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tribu
tação c Prevenir a Evasão Fiscal cm Matéria de Impostos Sobre u 
Renda, firmada entre a República Federativa do Brasil c o Estado 
Espanhol, em Brasiliu, a 14 de novembro de 1974. 

Sala das Comissões, em 5 de agosto de 1975. - Danton Joblm, 
Presidente - Renato Franco, Relator - VirgUlo Tá•ora - Mendes 
Canale. 

ANEXO AO PARECER No 284, DE 1975 

Redaçio final do Projeto de Decreto Leglslatl•o n• 3, de 
1975 (no 3-B/75, na Câmara dos Deputados). 

Faço sabor que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
urt. 44, inciso I, da Constituiçilo, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1975 

Apro•a o texto da Con•enção Destinada a E•ltar a Dupla 
Trlhutaçiio e Prc•enlr a E•asão Fiscal cm Matéria de Impostos 
sobre a Renda, firmada entre a República FederatiYD do Brasil 
e o Estado Espanhol, cm BrasOia, a 14 de novembro de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 
'o 

i\rt, I• 1:: aprovado o texto da Convenção Destinada a Evitar a 
Dupla Tribulação c Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impos
tos Sobre u Renda, firmada entre a República Federativa do Brasil e 
o Estado Espanhol, em Brus!lia, a 14 de novembro de 1974. 

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento de dispensa de publicação que será lido pelo Sr. 1°· 
Secretúrio. 

1:: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO No 325, DE 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, pura imediata discussão e votação, da redaçi!o 
final do Projeto de Decreto Legislativo no 03, de 1975 (no 3-B/75, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Dcs· 
tinuda a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal cm 
Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada entre a República 
Federativa do Brasil e o Estudo Espanhol, cm Brasília, a 14 de 
novembro de 1974. 

Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1975.- Lourl•al Baptista. 

O'SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o reque
rimento, passa-se à imediata apreciação da redução final. 

Em'discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, en-

cerrarei a discussão. (Pausa.) 
Estii encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que u aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) (Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Honrados com a indicação da Liderança do nosso Partido, 
assomamos à tribuna desta Casa, objctivando analisar o discurso pre
sidencial de sexta-feira última, conforme anunciou ontem o emi· 
nenete Líder Roberto Saturnino. O Movimento Democrático Brusi· 
leiro, ao tomar a atitude de se debruçar sobre a fala do C~efe da 
Nação, analisando-a desapaixonadamente, procura, no seu compor
tamento, cumprir com patriotismo c amor à causa pública, a impor
tante função crítico-fiscalizadora, inerente ao seu papel. Sem pro· 
vocações tão avessas ao nosso feitio e formação, mas também 
pronunciando as palavras por inteiro e pedindo aos nobres colegas 
da ARENA que vejam nesse comportamento da Oposição o desejo 
sincero de colaborar, daremos início à tarefa que nos foi delegada. 

Vive o Pais um momento particularmente amblguo de sua vida 
politica. O Excelentíssimo Senhor Presidente da República convoca 
a Nação, através de uma cadeia de Rádio e Televisão, pura lhe 
fornecer· "informações essenciais atualizadas" relativamente à ação 
governamental com vistas ao desenvolvimento c à segurança. Da 
longa cxposiçilo de Sua Excelência há muito o que a~laudir, há muito 
com que concordar, mas, forçosamente, há muito que corrigir, há 
muito que relembrar c hâ muito que indagar. Nós, do MDB, temos 
reiteradamente manifestado a nossa confiança na ação pessoal do 
Senhor Presidente Ernesto Geisel c ainda ontem o ilustre Scna~or 
Roberto Saturnino, desta tribuna, ratificava o conceito cm que 
temos o Presidente da República. Não nos apraz, evidentemente, o 
simples jogo de palavras e o exercfcio de discussões parlamentares no 
vazio. Tivemos oportunidade de ouvir, ontem, nesta Casa, algumas 
indagações formul!(dus pelo Senador Roberto Saturnino c convincen
temente respondidas pelo Ilustre Llder do Governo. Era preciso, tal 
o chUo de incertezas cm que pisamos, que o Governo, pela voz de sua 



Liderunça no Senado, viesse ur,rmnr perante a nação c perante a 
consciência democrútica do povo brasileiro, que não havia nenhuma 
insinuação contra o M DB c que este partido está utuundo, iguulmcn· 
te como a ARENA, no estrito c no estreito campo da lcgulidudc per· 
rnitidu. 1: preciso que nos entendamos: O Senador Roberto 
Saturnino não levantou o caso da alusão à inmtraçl!o comunista pelo 
pra~cr de contestar discursos, mas pela necessidade de obter, como 
de fato obtivemos, esclarecimentos públicos que se faziam indispcn· 
s;;iveis. Ao louvar as iniciativas do Governo na área social, fez 
q ucstão o Senador Roberto Saturnino de rear,rmar a. posiçilo do 
MDB, que é de reconhecimento pela correção de rumos que vem 
sendo feita, mas também pela ar,rmação de que ainda são tfmidas, 
tanto no campo económico como no social, us medidas adotadas uté 
agora. Neste particular, o próprio Presidente Ociscl tem sido mais 
honesto ou mais lúcido que muitos de seus defensores. Assim, 
quando proclumu, a respeito do salário minimo, que "a rcduçilo do 
seu valor real, verir,cada cm alguns unos du década passada (vale 
dizer, no pcriodo da Revolução)já foi em parte compensada no rea· 
justumento de muio último". 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Concedo, com muito 
pra~er, o aparte a V. Ex•, eminente Senador. 

O Sr, Eurico Rezende (Espirita Santo) - V. Ex• é, nesta 
Casa, uma demonstração eloqUente de que polftica se pode fazer 
com serenidade, o que tem sido uma constante no seu compor·. 
tamento. Mas, .algumas vezes; comete pequenas distorções. Uma 
delas, identificamos agora no seu pronunciamento cm nome do 
MDB. A liderança do Governo, diante da cobrança do Sr. Senador 
Roberto Saturnino, não prestou esclarecimentos que pudessem tran· 
quiiizar o MDB, porque o discurso do Presidente Gciscl foi esgo· 
t:mtc, claro e positivo, não havendo necessidade de algum esclare· 
cimento. Ao contrário, Sua Excelência tornou o texto acessivel ao cn· 
tendimcnto ati: de qualquer leigo e a ar,rmativa do Senhor Presidente 
da República não comportava esclarecimento, ademais, Sua Ex· 
cclência disse que há inmtração comunista nos Partidos. Natural· 
mente que no M DB há mais, porque é o Partido de Oposição. Não 
estou dizendo isso, absolutamente, procurando caracterizar que a 
cúpula do MDB está atraindo a innltração comunista. O MDB foi 
bem procurado pelo chamado "partidão". E se Sua Excelência falou 
em partidos, isto é, no plural, é sinal de que houve também algumas, 
se bem que pequenas, inmtraçõcs comunistas na ARENA. Assim, 
quero dizer logo, nésse período vestibular do seu pronunciamento, 
que nós não prestamos nenhum esclarecimento diante da 
reivindicação do Sr. Senador Roberto Saturnino: nós entramos cm 
polêmica com S. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - E a polémica, sem 
dúvida, foi esclarecedora. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Exato, embora a po· 
lêmicu nada tenha esclarecido. O esclarecimento era totalmente dcs· 
necessário. Dir,cilmentc se encontra na História Polftica deste Pais 
um Presidente que haja falado com tanta franqueza; c o M DB entcn· 
deu cm gênero, número e grau, aquele discurso. Resta, portanto, 
diante do pronunciamento de V. Ex•, afirmar duas coisas: primeiro, 
que o discurso do Senhor Presidente da República dispensa qualquer 
esclarecimento; segundo, devemos louvar a estratégia da serenidade 
du honrada Oposição, diante desse importante episódio. 

O Sr. Franco Montoro (Suo Paulo)- Permite V, Ex•, Senador 
Uzuro Burbozu, um aparte, já que vejo a necessidade de contra· 
aparteur imediatamente? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Pois nilo, eminente 
Llder. 

O Sr. Franco Montoro (Suo Puulo) - Desejo apenas destacar 
que o nohre Senador Eurico Rczendc, depois de ur,rmur que o dis· 
curso foi completo, esgotante, não comportando nenhum adenda, 

acrescentou um esclurccimcnto: que a innltruçi!o é maior no MDB 
do que na ARENA. S. Ex• complementou o Senhor Presidente da 
República. 

O Sr. Eurico Rezcnde (Espirita Santo)- Agradeço esse udmi· 
nicuío e concordo com ele. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Eminente Senador Eu· 
rico Rezendc, agradeço o aparte de V. Ext,.bcm como o aparte esc! a· 
recedor do eminente Lfder Franco Montara, que, de resto, já rcspon· 
deu por mim ao seu aparte, provando que V. Ex• mesmo veio cscla· 
recer dúvidas surgidas no pronunciamento presidencial. 

O Sr, Eurico Rezende (Espirita Santo)- A dúvida era essa? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiãs) - E se não tivéssemos 
nenhuma dúvida, nobre Senador Eurico Rczcnde, não estaríamos 
aqui fazendo a análise do discurso c nem ontem teriamos tido a 
oportunidade de ouvir os brilhantes pronunciamentos dos eminentes 
Senadores Roberto Saturnino e Pctrõnio Portella. 

Mas, continuo, Sr. Presidente. 

O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Se V. Ex• me permite, 
um minuto, por favor. 

Nilo pretendeu Sua Excelência esconder o que todo o povo bra· 
sileiro sabe e sofre, isto é, que houve ao IÔngo dos últimos dez anos, 
empobrecimento dos assalariados c que as medidas adotadas por 
este Governo, apesar de meritórias, não conseguiram compensar o 
trabalhador do esbulho de que vem sendo vítima, em nome do 
combate à innação e ati: mesmo em nome da própria segurança 
nacional. 

Ouço o eminente Senador Benjamim Farah. 

O !Ir. Benjamim Farah (Rio de Janeiro)- A denúncia do nobre 
Senador Eurico Rezende í: muito séria, c nós não podemos aceitá-la 
com indiferença, passivamente, S. Ex• tem a obrigação de dizer onde 
o MDB recebeu esse apoio comunista. Que o MDB recebeu mais do 
que a ARENA. Quer dizer que ele concorda que a ARE!'! A também 
tenha recebido. Mas ele tem a obrigação de denunciar se foi na 
Guanabara, se foi em São Paulo, se foi no Espiritô Santo, onde foi. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- E como foi ... 

O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro) - Sim, S. Ex• está na 
obrigação de trazer fatos concretos, c não ficar nessas insinuações. Li 
num jornal do Rio de Janeiro noticia de que um grupo dirigido pelo 
Sr. Amurai Peixoto- todos sabem que o Sr. "Amaral Peixoto é um 
homem pucmco, impermeável ao comunismo - está unido aos 
subversivos que querem derrubar as instituições. Nilo sei se S. Ex• 
está fazendo referência ao autor daquele artigo, ou ao proprietário 
daquele jornal. Gostaria que dissesse onde foi que houve essa par· 
ticipação, quem foi que recebeu essa ajuda. Queremos esclarecer, 
porque nós do MDB somos cristãos c não comunistas. Tomamos 
sempre posições der,nidas nesta Casa c fora dela. Não aceitamos c 
não queremos u tutela de quem quer que seja. Queremos um Brasil 
autenticamente brasileiro. Com o comunismo nilo temos vinculaçilo: 
o M DB tem provado aqui, ao longo de sua história que nilo está li· 
gado ao Partido Comunista. ' 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Agradeço o aparte do 
eminente Senador Benjamim Faruh e esperamos, por certo, que em 
horu oportuna o Senador Eurico Rezcnde se digne a dar as explica· 
ções cubíveis. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo)- Exato! Eu fui convoca· 
do. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Acreditamos, Sr. Pre· 
sidente, com Sua Excclênciu o Senhor Presidente da República, que 
tais medidas constituem, de fato, parte da distensão que vive o Pais 
desde março do uno pussudo. No entanto, manda u Justiça que se 
digu e se proclume que tumbóm no campo social vinha o MDB tru· 
vundo, durunte estes unos todos, umu butulha dcsiguul, puru 
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despertar n consciência dos Governos rcvolucionârios para o crime 
de insensibilidade que se praticava contra os trabalhadores brusilci· 
r os. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiâs) - Acreditamos, com Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da República, que o conceito de dis· 
tensão nilo se refere somente a questões politicas c institucionais. 
Mas esta é a primeira vez que um Governo da Revolução ousa 
admitir que segmentos importantes da população brasileira foram 
prejudicados c que há necessidade de rccompcnsá·los dos prcjuizos 
que sofreram. Congratulamo-nos com o Presidente da República, 
mas esta Casa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, seria desmemoriada 
se não utribuissc ao Movimento Democrático Brasileiro a pcrma· 
nentc denúncia dessas distorções, finalmente reconhecidas pelo 
Governo. 

O Sr. Benedito Ferreiro (Goiás) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiãs)- E diriamos então, que 
antes de haver distensão no campo social, houve distensão na pró
pria consciência dos que nos governam. 

Ouço o eminente Senador Eurico Rezende. 

O Sr, Eurico Rezende (Espirita Santo) - Solicitei o aparte 
porque o eminente Senador Benjamim Farah me chamou à colação. 
Se S. Ex• quer interpelar alguém em termos de nomes, de comunis
tas que prestaram apoio a elementos do bipartidarismo, ou nomes de 
candidatos desse bipartidarismo que foram beneficiados pelos 
comunistas, eu sou parte ilegítima para isso. S. Ex• devia interpelar 
o Senhor Presidente da República, porque foi o Presidente Gcisel 
quem disse, no seu discurso, que houve infiltração comunista nos 
dois partidos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Mas V. Ex•, eminente 
Senador Eurico Rczcndc, vem trazer conotação diferente à fala 
presidencial. 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo) - Deixe·m~ concluir, 
Excelência. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Esse desafio, esse pe· 
dido de esclarecimento, foi feito pelo eminente Senador Roberto 
Saturnino, ontem. Mas o Governo está atento à expansão comunista 
no Brasil. Os órgãos de informação c de segurança não tornam,dispo· 
níveis para o grande público, senão para áreas estritas do Executivo, 
os resultados dessas sindicãncias c dessas investigações. Ora, se o 
MDB sempre reconheceu no Senhor Presidente da República,- t 

reiteradamente- honradez, espirita público c amor à verdade, deve 
admitir, logicamente, que o Senhor Presidente da República não foi 
um leviano, ao fazer aquela afirmativa de que houve infiltração 
comunista nos dois Partidos. Obviamente, ouço ai a sinfonia ligeira, 
um boqucjumcnto malicioso cm torno de nomes aqui na geografia 
do Congresso Nacional, c até de algumas Assembléias Lcgislutivus, 
mas nilo vou fazer nenhuma afirmativa, porque esses dados, pela sua 
própria natureza, muitas vezes têm que se confinar aos arquivos c às 
investigações do Poder Executivo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Agradeço o aparte do 
eminente Senador, que além de ser um mestre du tribuna ... 

O Sr. Eurico Rezend• (Espirita Santo)- De modo que o cm i· 
nentc Senador Benjamim Furuh poderá, então, interpelar o Senhor 
Presidente du Repúblic:1. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Eu pediria a V. Ex• 
que concluísse o seu discurso purnlelo, purn que cu pudesse fazer o 
meu. (Pausa,) 

O eminente Senador Eurico Rezcnde, mestre da tribuna c do 
Direito, indubitavelmente, é também um mestre do sor.sma. 
Inicialmente, ele alega que houve mais infiltrações no M DB do que 

na ARENA, para depois dizer a S. Ex•, o Sr. Senador. Benjamim 
Farah que pergunte ao Senhor Presidente da República. 

Mas continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Nilo nos apraz a crítica gratuita c muito menos a retórica 

inconseqUente: não nos lançamos à tarefa de l~r c interpretar o dis· 
curso do Excelcntissímo Senhor Presidente da República por mero 
formalismo parlamentar c muito menos por simples desejo de 
manifestar discordâncias. Felizes estaríamos nós, c mais feliz a Na· 
ção, se nos fosse dado aplaudir todos os conceitos emitidos pelo Prc· 
sidcnte Geisel c considerar incquivocas todas as suas afirmações. 
Não queremos o dcb~tc pelo debate, mas pelas informações ncccs· 
sárius c precisas que se impõem. Não desejamos a polémica pela polê· 
mica, mas pelos esclarecimentos que a Liderança do Governo, cm no· 
me do Governo, possa ou nos queira dar. Porque o fato é que 
existem, no discurso recente do Senhor Presidente da República, pus· 
sagcns qui: exigem esclarecimentos c trechos que reclamam um 
suplemento de informações. Passo a enumerá-los c a citá-los, na cspc· 
rança de obter da Liderança do Governo, oportuno temporl, cm no· 
me do Governo, esclarecimentos que nos tranquilizem c informações 
que nos acalmem. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Ouço o aparte do 
eminente conterrâneo, Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Nobre Senador Lázaro Bar· 
boza, V. Ex• assoma à tribuna para afirmar que a preocupação do 
seu Partido é não fazer polémica pela polêm ica: que não quer fazer 
injustiça; mas comete uma, clamorosa. V. Ex• sabe quão fácil é ser 
generoso e fazer bonito com o chapéu alheio. Sabe V. Ex• o estado 
cm que a Revolução encontrou o País. Sabe V. Ex• que os primeiros 
Governos da Revolução foram como que aquilo que bem enfatizou o 
saudoso Presidente Castcllo Branco: o Governo da desloca, C! 

Governo da semeadura; e, naturalmente, depois viria o da colheita c 
da bonança, que hoje ai estão sendo elogiados por V. Ex• Logo, não 
havia o clima de insensibilidade, porque essa suposta insensibilidade, 
de modo profundamente injusto invocada por V. Ex•, foi reiteradas 
vezes, nesta Casa, pela liderança do Governo e por todos nós da 
ARENA. admitida como o período de sacrificio a que estávamos 
sujeitos. Estávan. JS naquela fase da recuperação, estávamos 
desintoxicando a economia: logo, todos eram participes dessa 
desintoxicação. Estávamos naquela fase dif!cil, estávamos gerando 
riquezas para que elas fossem distribuidas. E o que fazia a Oposição: 
c o que faz a Oposição, hoje? Reclama, para que se distribua. Mas, 
temos uma preocupação maior, Excelência; é gerar essa riqueza, 
para que seja distribuida. Logo, nunca houve, senão na voz da Oposi· 
ção, esse clima de insensibilidade. Pelo contrário, houve muita 
sensibilidade para gerar essa riqueza que, hoje, cstã sendo distribui· 
da. Muito obrigado. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Agradeço o aparte do 
eminente colega de representação, Senador Benedito 'Ferreira. Mas, 
infelizmente S. Ex• está sendo mais realista que o rei, pois o próprio 
Governo é quem reconhece a existência de distorções nos pcriodos 
anteriores. V. Ex• não está contestando a mim, mas contestando, 
com seu aparte, o comportamento, us palavras c as açõcs do próprio 
Presidente da República, 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- V. Ex• estâ sofismando. 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo)- Permite o orador um 
aparte? Serei rúpido como uma scmifusa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Um momento, E~· 
celêncin. V, Ex• vui-me permitir desenvolver o meu discurso c verá, 
tenho certeza, que nu linha dos seus apartes, eles uqui nada ucrescen· 
turilo. Perdoe-me, mas tenho certeza disso. 

O Sr. Eurico Rezcnde(Espirito Santo)- Então, isto nem é ima· 
ginnçilo criadora, é adivinhnção! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goi(IS) - Sr. Presidente, quunto 
uo desenvolvimento c scgurunçu, vou ruzcr nqui uma un(llise, nilo 
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com u.p~etensuo de esgotar o assunto, mas dos pontos que julgamos 
essencm1s pura um esclarecimento mais amplo, 

DesenvoiYimento e segurança 

Assim, antes de denunciar as distorções que a palavra "disten
são': vem so~rendo, afirma o Presidente, com exibição de boa me
mónn, a scgumte: 

"A palavra (distensão) está no final do discurso de 29 de 
agosto d~ 1974, aos dirigentes da ARENA. Nele referi-me à 
missão que cabe ao Governo de promover o máximo de 
desenvolvimento passivei e, a propósito, aludi ao processo de 
lenta, gradativa c segura distensão requerida." 

Este é um texto do discurso presidencial. Estas são palavras de 
agora. Temos conosco o discurso de agosto do ano passado - que 
examinamos com cuidado - referido por Sua Excelência. E desde 
logo duas coisas nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, é que 
naquele discurso o Presidente Gciscl usou o conceito de distensão re
ferindo-se cspecir.camenle ao problema politico e ao problema de se· 
gurança, Os problemas sociais, há um ano atrás, tinham uma outra 
catalogação. E era justo que assim fosse. O uso da palavra "distcn· 
são" como sinônimo de reabertura, de degelo politico, não é uma 
criação tupiniquim. Tornou-se de uso corrente desde quando os 
Estados Unidos tomaram a iniciativa de reabrir o diálogo com os 
países do bloco comunista e se popularizou ainda mais no processo 
de mediação de Henry Kissingcr no conflito árabe-israelense. Como 
se vê, não é sem razão que a Classe Politica Brasileira c a própria im
prensa, ao fazer a exegese do pensamento presidencial expresso no já 
célebre discurso de agosto do ano passado, interpretasse a palavra 
distensão como sinônimo de reabertura política, uma vez que com 
este sentido o termo está mundialmente consagrado. Como se não 
bastasse, o próprio Presidente Ernesto Gciscl, cm sua mensagem ao 
Congresso Nacional, por ocasião do início da presente legislatura, fa· 
zendo um balanço da situação brasileira, foi laxativo, ao afirmar que 
no período anterior, ao lado do nosso desenvolvimento cm vários se
tores, a "atividadc política estagnara e até retroagira". 

Esta não é, Srs. Senadores, uma rememoração ociosa, como ha
veremos de demonstrar. Voltando ao discurso de agosto do ano 
passado e à citação que seu próprio autor, hoje, faz de um trecho 
desse discurso, vale lembrar o segundo ponto que nos prendeu a aten
ção. lô: que, a referência feita à "promoção do máximo desenvolvi
mento possível" não vinha sozinha, não parava aí, mas conti'nuava 
com a referência ao "mínimo de segurança indispensável". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Nilo deve ser por mero acaso, por mero esquecimento, essa 

omissão· nu fala presidencial. Ao mesmo tempo cm que se retira de 
uma frase citada u alusão ao '"mínimo de segurança" o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República confessa, no discurso de 
agora, que:: a economia continua a crescer, ••embora segundo taxa in
ferior i1s registradas nos últimos anos". Pura ser ex ato, e pura que 
suas informações sejam, de fato ''atualizadas", devemos entender 
que o desenvolvimento agora esperado pelo Presidente da República 
já não é o máximo e u segurança indispensável já não é a mínima. 
Evidentemente, existem razões que explicam a diminuição de ritmo 
do crescimento da nossa economia. Fatores externos que fogem do 
controle do Governo se associaram à falta de decisão interna para 
promover u ampliação de nosso próprio mercado consumidor. lô; 
uma das muitas explicações possíveis pura a perda de substância de 
uma economia que depende tua fundamentalmente do sctor externo. 
O que nua se concebe, entretanto - c gostarlamos que a Liderança 
do Governo explicasse- i: eslu fé de oficio nus vantagens dos instru
mentos de cxceção, quando Q próprio Presidente assegura - e todo 
o País subc disso - "que se manteve a ordem e a tranqUilidade em 
toda a Nação brasildrn", Nilo entendemos, data vcnla, que o Presi
dente da República considere o pedido de medidas como u rcvo
guçào do 477 c do Al-5, o retorno du plenitude do habcas corpus e ati: 
mesmo u umpliuçào das utribuiçõcs do Legislativo, "um indisfar
çúvcl saudosismo pelo pussadu mlo muito rcccnle", 

O orador que ocupa n tribuna foi vítima desse passado nua 
muito recente. Combateu os desmandos dos últimos tempos do Go
verno João Goulart, como muitos companheiros, quer do M DB ou 
da ARENA. E confessa, Srs. Senadores, que nilo se peja de advogar 
o reencontro do Pais com o Estado pleno de Direito, sem com isso, 
experimentar o mais leve ou o mais recôndito saudosismo por esse 
passado, que u Nação não deseja c a que não deve voltar. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Ouço o eminente Sena
dor Eurico Rczende. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Agradeço a sua aten
ção. V. Ex• hã de convir que os apartes são inevitáveis; V. Ex• é ave
deta da tarde ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Nilo tenho esta preten
são, Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)."' que Goiâs oferece ao 
Brasil, pronunciando um discurso tão importante, Não quero, 
absolutamente, oferecer esclarecimentos quanto ao pronunciamento 
prcsidc:nciul, mas quero oferecer esclarecimentos a respeito do discur
so de V, Ex• Recuando um pouco, desejo pinçar um engano de V. 
Ex•, uma distorção, talvez uma intrigazinha rendílhada. V. Ex• afir
mou que o Presidente Geiscl, no seu discurso, entrou em regime de 
divergência com os governos anteriores por medidas tomadas no 
campo social. V. Ex• está .enganado. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) -V, Ex• é que se engana 
pois repeli o texto. Creio eu que disse que o Presidente da Rcpúblic~ 
teria afirmado que ... 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Nilo! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - .;. "ao lado do nosso 
desenvolvimento cconômico c social, a atividade política estagnara c 
até retroagira". 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Isto já está no meio
dia do seu discurso. Estou-me referindo a uma passagem das oito 
horas da manhã. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Ah! Das oito horas da 
manhã! Perdão, Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo ) - V. Ex• disse 
que o Senhor Presidente deu razão às críticas do MDB, demonstran
do_ que os governos anteriores, digamos assim, desprestigiaram o. 
PuJS no campo social. Ao contrário. Eis o que diz o Presidente 
Geisel: "No campo social, a atuação dos diferentes governos da Re
volução Custcllo Branco, Costa e Silva e M~dici, consideradas as 
ci~cunstâncias da épocu c as limitações dos recursos disponíveis, 
or~entou-se coerentemente no sentido de formar uma sociedade 
solidária, que proporcione o bem-estar ·Crescente para o maior nú
mero possível de brasileiros. Tiveram eles que enfrentar, sem dúvida, 
com dete~minação, sucessivamente o desvario inflacionário e o des
c.ontrolc dus finanças públicas, a estagnação da economia, o impera
tivo de assegurar o desenvolvimento cconômico." E, na outra parte, 
V, Ex• vê.no Senhor Presidente da República contradiçuo, porque, 
cm Lh:tcrmmudo momento, afirma qu~ existem n paz e a ordem, 
mas, cm compensuçào, existe o Al-5. Mas, não há conlradiçuo! Se 
~ua Excelôncia mantém n vigência do Al-5, ele que pode revogar esse 
tnstrumcnto de cxceçilo, parcial ou totalmente, é porque coloca 
como uma dus cuus11s dcssu mesma ordem pública a vigilância, isto é, 
u pedugogia do AI-S, que Suu Excelôncin considera uinda neccssúria 
paruu ordem e puru u paz da fumfliu brasileiru. 

O SR. LÁZARO DARBOZA (Goiás) - Fico muito triste ao 
~c r um Professor de Direito, um mestre du cátedra, chamar 0 Al-5 de 
mstrumcnto pcdugógico! E se uqui, desta tribuna, por rcitcrudu:-; ve
zes, se~ nu CC1mura dos Deputados, se nas Assembléias Legislativas e 
nus Cumaru dos Vcreudores u Oposição se manifesta pclu revogação 
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dos instrume~tos de exceçilo, nobre Sen.udor, é porque entende que u 0 SR, LÁZARO BARBOZA (Goiás) _ v. 
melhor mane1ru de a Nação confraternizar-se não é nos utos de 'or 1·nst 1 d ó · . . " • rumen o pe ug g1co. 
çu, nilo e nos atas de arbftno, que não engrandecem c nem farta· 

Ex• o chamou de 

lcccm o Estado, mos, sim, no impório da lei, do direito, do jus norma
do. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - V. Ex• gostaria de 
manter um debate comigo a esse respeito? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Continuo, Sr. Pre· 
sidcntc. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - V. Ex• que é tão 
elegante, que adota a ética parlamentar ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiâs)- Eu pediria a V. Ex• que 
me deixasse concluir. Concederei o aparte oportunamente. Mas, por 

·favor, deixe· me desenvolver o meu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo)-·~ que V. Ex• vai muito 
longe c o assunto fica nu rota das caravelas. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- V. Ex• está completa· 
mente enganado se supõe que me impedirá de falar. 

Sr. Presidente, a essa altura, temos dúvidas se não será ingénua 
a crença de que poderemos ter uma "distensão lenta,· meditada c 
progressiva", com a certeza antecipada de que os atos de força nilo 
serão revogados, as injustiças revistas c as esperanças reimplantadas. 
E tudo isso se diz quando, nas palavras do Presidente da República, 
"os órgãos de segurança prosseguirão nas medidas preventivas 
.contra, inclusive preparatórias, que possam concorrer para a subvcr· 
são interna. Em diversas regiões individuas integrantes de organiza· 
ções ilegais têm sido presos c submetidos a inquéritos policiais c à 
posterior ação judicial, como incursos na Lei de Segurança Na
cional," é a afirmação do Presidente da República. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Um momento, nobre 
Senador. 

Ora, a ninguém assusta, a ninguém ocorre condenar a açilo, que 
ó legal, desses órgãos de segurança. Nós entendemos que eles prcs· 
tam um grande serviço à Nação, adotando medidas preventivas 
contra as articulações, inclusive preparatórias, de extremistas da cs· 
querda, que venham a se aglutinar na ilegalidade. O que não cstâ 
dito no discurso do Presidente c nós gostarlamos de ouvir aqui, do 
L!dcr do Governo, cm nome do Governo, é se esses órgãos de se· 
gurança estilo também adotando medidas preventivas contra. arti· 
culaçõcs de extremistas da direita, alguns dos quais, como o Sr. Car· 
los Lacerda, emergem também da ilegalidade para pregar cm jornais 
que a distensão proposta pelo Presidente da República é uma farsa c 
u111 engodo. Esta é uma omissão do discurso presidencial que nós 
gosturfamos de ver esclarecida pelo nobre Lfdcr do Governo, em 
nome do Governo. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Ouço o nobre Senador 
Eurico Rczcndc. 

O Sr. Eurico Rezende (Espfrito Santo)- V, Ex• estranhou que, 
sendo cu bacharel cm Direito,. .. 

• 
O SR. LÁZARO • BARBOZA (Goiâs) - Bacharel sou eu. 

V. Ex• é mestre do Direito, 

O Sr. Eurico Rezende (Espfrito Santo)- ... tenha feito u apoio· 
giu do Al-5. Ninguém faz u apologia do Al-5, nem o Senhor Presi· 
dente da República. Todos nós fazemos votos ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiâs) - Sei que o Presidente 
nUa u foz. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Todos nós fazemos 
votos para que ele desapareça do cenârio nacional até o mais depres· 
sn po .. rvel, 

O Sr. Eurico Rezende (Espfrito Santo)- Ninguém mais intercs· 
sado em se despojar desse mal ncccssârio do que o próprio Prcsidcn· 
te Geisel, mas ninguém mais capaz de s.abcr, porque está no vértice 
da pirâmide governamental, qual a época, quando c como deverá o 
Pafs rcintcgrar·so na p.Jcnitudc do estado de direito. Hã um dado a 
favor do Al-5, e um dado recente. O MDB, que na realidade interpre
tou, bem c fielmente, o sentimento popular cm 1974, porque 
derrotou espetacularmcntc a ARENA, quase de ponta a ponta, para 
o Senado, c com grande avanço nas Asscmblóias Legislativas c na Câ· 
mura dos Deputados, realmente absorveu o sentimento popular. 
Mas a última operação feita pelo Al·5 recebeu os aplausos cios 
mesmos eleitores que votaram cm V, Ex•s Logo, V, Ex• não deve 
estar tão fanático contra o Al-5, porque os seus eleitores, os eleitores 
dos Senadores Franco Montoro, Roberto Saturnino c de toda a nos· 
sa intcrvivência oposicionista, aplaudiram o Al-5 na sua recente rca· 
parição no cenário punitivo nacional. A tese tem de ser a seguinte: V, 
Ex•s estilo num jogo de palavras, V. Exts confiam no Senhor 
Presidente da República, V, Ex•s acreditam que o Senhor Presidente 
da República vai levar o Pafs para a restauração democrática, mas V, 
Ex•s não podem estabelecer o relógio nem oferecer a folhi· 
nha, como, certa vez, cm entrevista, o eminente Senador Marcos 
Freire cstubcleccu o calendârio da distensão; o Senhor Presidente da 
República, no dia 15 de março, fará isso; no dia 16 fará aquilo, até se 
esvaírem os instrumentos de cxccção, Isto é que o Presidente da 
República não aceita. Ora, se o Senhor Presidente da República é 
quem está vivendo a intimidade da vida nacional em termos de 
informação e segurança, c se o MDB confia no Senhor Presidente da 
Repúblico, então deve aguardar, deve dar a Sua Exccléncia o 
prudente arbftrio para escolher a oportunidade dessa grande 
conquista, que não é uma reivindicação só do MDB, é uma rcivindi
ção de toda a Nação, é uma reivindicação do próprio Presidente da 
República, porque a Nação brasileira não suporta a perenidade nem 
do castigo, nem dos atos de cxccçilo. Dar porque as palavras do 
MDB, procurando pressionar o Senhor Presidente da República 
para, de imediato, restaurar o regime democrático, c a atitude de V. 
Ex• aqui entram realmente cm flagrante contradição. Agradeço a V, 
Ex• e peço que continue permitindo os apartes, porque esses apartes 
niio viio. esclarecer nada do discurso do Senhor Presidente da 
República, que não precisa de esclarecimento nenhum, porque teve a 
clareza ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Para V. Ex• ~ o ponto· 
de-vista de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)-... da cirurgia, não teve 
nenhuma sombra da clínica. Foi claro, foi concreto, foi positivo; foi 
substantivo, não foi adjctivo; foi ciência exata, não foi ciência social, 
não foi ciência humana. De esclarecimento, sim, está necessitando o 
pronunciamento de V, Ex• Muito grato pela oportunidade desta 
nova intervenção. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Eu é que agradeço o 
seu aparte, eminente Senador Eurico Rezcnde, para lamentar, infeliz
mente, que o modesto bacharel não pode concordar com o mcstr; do 
Direito, porque, desde as primeiras aulas que recebi nu Universida
de, aprendi que para punir os culpados hã os tribunais. 

Sr. Presidente, entendemos, como o nobre Senador Pctrônio 
Portella, que nilo houve distinção no discurso presidencial entre o 
gruu de legalidade da ARENA e do MDB. Algumas frases do dis
curso presidencial merecem, contudo, alguns reparos, para nós, do 
M DB, indispensáveis. 

Diz, por exemplo, o Presidente Gciscl que em seu GQvcrno 
muito jú se fez pela distensão politica, E este ó um fato que não nos 
recusumos u proclamar, Mus ó de justiça também salientar que muita 
coisa espera pura ser feita. Ele se refere à vitalização partidária 
experimentada neste seu perfodo de Governo. Mas não diz que o 
próprio crescimento do MDB se transformou, pura alguns, num fan
tasma ou numa ussombrução que puiru sobre u vida pública brasi
leiru como o sinul seguro do fim dos tempos, 
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O Sr. Benedilo Ferreira (Goills)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Em muito jornal se lê e 
até mesmo no Congresso se prega que mais uma vitória do MDB 
scrtí o lim du distensão, o engrossamento do regime. A quem intcrcs· 
sum tais especulações? De que ventre obscuro elas brotam? E com 
q uc: i n tcnções'! 

Devemos concluir que o Senhor Presidente da República não 
pretendeu "'Atualizar"' us suas informações neste purticui"ar. 

Corrupçiio Administrati•a 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta foi uma Revolução que se 
fez, com o esforço de muitos de nós c com os aplausos do povo, paru 
extirpar do País a subversão e a corrupção. Em seu discurso o Presi· 
dente Geisel nos dú ••informações essenciais c alUulizadas sobre o 
combate permanente à subversão"'. Foram informações tranqUiliza
doras que a Nação precisava receber, 

Contudo, lustimamos que um outro aspecto grave da vida na
cionnl não tenha sido abordado. O do estágio atual da luta contra a 
corrupção que. como bombus de efeito retardado, intranqUíliza o 
Pais, enchendo as ptíginas dos jornais, que, com o abrandamento da 
censum- feito altamente positivo do honrado Presidente Gciscl
puderam mostrar, de forma inequívoca, que a melhor maneira de se 
t'uzer administrtlções sadias é permitir a crítica ampla. desde que não 
injuriosa. Abafar os erros, distorções e omissões seria e é o caminho 
mais largo de contaminação do organismo social. 

A propósito, vale lembrar um pensamento lapidar de Clemen
ocau, constuntemcntc citado por Afonso Arinos. Di1.ia ele: 

"As diferenças existentes, em matéria de honestidade, 
entre as democracias e as ditadurus são as mesmas que vão, 
entre as chugus que corroem as carnes por fora e os invisíveis 
tumores ~ue devastam os órgilos por dentro. As chagas da 
dcmocracJU curam-se ao sol da publicidade sob o cautério da 
opinião públicu, tio passo que os c;.\nceres p

1

rofundos das dita
dur.us apodrecem o organismo social e são por isso muito 
mms graves," 

s,IUdemos o Presidente Geisel, homem em quem a Nação e nós 
reconhecemos o pcrm de grande estadista. E que. abrandando a cen
suru, permitiu que os crn1s pussados fossem mostrados, como advcr· 
tl!ncia de qut: não se pcrmitirú que u corrupção continue a medrar. 

Não duvidamos lamhém quo, nos casos de corrupção apurados, 
st)hrcvro:nhum us runiçõcs merecidas. E é il'iso que a Nação csperu. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite-me V. Ex•, 
mais um apurtc'! 

O SR. LÁZARO llARBOZA (Goitís) - Ouço o aparte de 
V. E.'' 

? Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo) - Agradeço mais uma 
vez. E rara dizer que não havia necessidade de o Senhor Presidente 
da Reptihlica ralar especificamente cm ca<os de corrupçilo. Sua Exce
lência f'liou genericamente, dizendo que m<mteriu u vigência do Ai-5, 
no i.ntcresse nacionnl, que é o combate à subversão c à corrupçlio, 
nhvmmcnte. E todos os casos de corrupção estão sofrendo o pro
c~sso i~vestigutório, seja de c;lr{ltcr administrntivo, policial ou judi· 
cm I. A 1mprcns~1 vem noth:iundo livremente o andamento desses pro· 
cessas. Logo, nUa cstil havendo impunidade. Está havendo apu
ração, justmncntc pelos mt.:ios legais, como qut:r V. Ex•, c assegu
rada u plena dcrcsu. A atitude do Presidente du República, podendo 
Of'lerar a tod<l carga com o AI-S, é de cxpecttltiva quunto no resulto1do 
lh:sscs inquéritos, desses processos. E deste comportnmcnto o Senhor 
flrcsitfcntc du Rcpl'1hlicu deu dcmonstmçào cabal, recentemente, no 
apliCllf aquele rcm~dio de c.xccção. 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo) - Permite V. Ex• um 
urartt . .''! 

O SR. !.AZARO IIARBOZA (Gniús)- Pois nilo, eminente Se
nador Fram:n Moll\lJrn. 

O Sr, Franco Montoro {São Paulo)- Penso que a resposta do 
nobre Líder da Maioria abordou apenas um aspecto lateral; V. E~• 
não pretendeu, de forma alguma, fazer restrições à atuaçí\o do Presi
dente da República no combate à corrupção. A sua critica foi muito 
mais profunda, c S. Ex• não atingiu ou não quis atingir o alvo. A 
tese que V. Ex• sustenta c a Oposição tem sustentado é a de que a 
corrupção é uma conseq!!ência do regime forte: a corrupção é uma 
doença que decorre da falta de democracia. Numa fórmula tradi
cional, é melhor a pior das câmaras, à melhor das antecãmaras de 
qualquer ditadura. Houve, sim, corrupção sem punição. E houve 
uma que foi um escândalo, denunciado daqui da tribuna do Senado, 
quando, no Estado do Paraná, um Governador, escolhido pelo Presi
dente da República, praticou a tos da maior gravidade contra a Admi
nistração pública. O Governador foi afastado, mas nenhuma penali
dade recebeu, nenhum processo foi instaurado. E uma revista que de
nunciou o fato, até com documentação fotográfica, teve" sua cir
culação proibida. É a censura a serviço da corrupção. Esse fato foi 
denunciado da tribuna e aqui precisa ser relembrado. É preciso 
ressaltar o aspecto fundamental da tese que V. Ex• sustenta. Para 
haver combate à corrupção, é importante que haja liberdade de 
crítica, que a censura não exista, que os jornais possam denunciar as 
irregularidades e que o Parlamento atuc na plenitude das suas atri
buições. Esse, o aspecto que realmente faltou no discurso do Senhor 
Presidente da República. V. Ex•, no magnífico discurso que faz, dá 
com a elevação devida, mas com a objctividade c a clareza ne
cessúrias, o ponto de vista da Oposiçilo, que combate a subversão e a 
corrupção, c acha que a melhor forma de combater a subversão é a 
democrach1 c a melhor forma de combater a corrupção é também a 
democracin. Por isso, somos o Muvimento Democrâtico Brasileiro. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) - Agradeço o aparte do 
eminente Lider Franco Montoro. Sem dúvida, os sucessivos apartes 
do eminente Senador pelo Espírito Santo nada acrescentaram ao 
nosso pronunciamento. É lamentável, fica para outra oportunidade, 
Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Heitor Dias (Bahia)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás)- Com muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (Bahia)- O aparte do nobre Senador Franco 
Montoro não foi feliz: pelo menos, foi incompleto seu raciocínio. 
Disse S. Ex• que a corrupção e~iste nos governos fortes. Corrupção 
existe onde houver sempre os maus caracteres. Tanto existe 
corrupçilo nos governos fortes quanto nos governos cm plenitude de
mocrúticn. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Só que nos fortes ê 
abafada! 

O Sr. Heitor Dias (Bahia) - E V. Ex• hú de saber, c sabe, 
que, \nuito antes da Revolução de 1964, quando vigia uma Constitui
,ão ultralihcral, quando não se podia invocar nenhum instrumento 
de e:<.ct:çào, também se ralava muita coisa, a boca pequeno, muita 
coisa era divulgada pela imprensa, a respeito de assuntos que feriam 
o decoro, a dignidade, a probidade administrativa, a respeito de fa
tos que passarum para a História e que já a esta altura, com o passar 
du tcl\lp.o, não vule a pena relembrar. Desejo apenas frisar que o 
nobre Senador Franco Montoro não foi feliz no seu aparte, porque 
não l'oi absolutamente completo no raciocínio que deveria expor, no 
aprc~..:iuçào da matéria. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiâs) - Agradeço o aparte do 
eminente Senador Heitor Dias que, inclusive, invocou o testemunho 
da História. 

Segundo Will Durant, a História ê um rio que corre nu planlcie 
da civilização, um rio cheio de sangue e de gente que mata, rouba, 
agride, dcwói, impõe, decide c que faz todas essas coisas que os 

historiadores registram. Mas na planlcie hã muito mais gente que tru
!m!hu, que cstudu, que umu, <.JUC choru, que sorre, que canta, que vive 
c trabulhu. 

A civilizuçào ó o que ucontece nus margens, não no rio. A His
tória ignora quuse sempre o que se pussu na margem; só enxerga o 
riO, 
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O eminente Senador Franco Montoro, ao afirmar que a 

corrupção é a característica dos governos ditatoriais, estava de acor· 
do com o pensamento, que citei hã pouco, do ilustre pensador 
Clcmcnccau, constantemente invocado por um dos maiores vultos 
da História brasileira, que é Afonso Arinos, 1':: porque se tende, nos 
regimes fortes, a abafar, com a censura, impedindo que esses fatos 
cheguem ao conhecimento público. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Simto)- V, Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. LÃZARO BARBOZA (Goiâs)- A Mesa me adverte c 
meu tempo estã a esgotar-se, Concederei o aparte no final, se a Mesa 
me permitir, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, do MQB, por termos à 
frente os destinos do País, nesta hora de profunda ambigUidade ins· 
titucional, um homem da compostura, da bravura moral c da cora· 
gem cívica do Presidente Ernesto Gcisel, nilo pretendemos, no que 
aqui acabamos de dizer, contestar as palavras de Sua Excelência. 
Nilo queremos, riem podemos, negar o que o País a ele muito jã deve, 
Mas faltaríamos ao compromisso de solidariedade à luta que ele pró· 
prio ~mprccndc, sob os olhares ateinos e ansiosos da Nação, sc.nilo 
procurássemos, a partir do que ele disse, maiores explicações sobre o 
que ele nilo disse. Entenda o nobre Líder da Maioria, Senador Pc
trônio Portclla, que nilo desejamos a polcmica pelo prazer da polê· 
mica, mas nilo nos contentamos também com uma parte apenas das 
"Informações Essenciais Atualizadas", o·País, como ó Partido.quc 
representamos nesta Casa, querem todas as informações, E exigem c 
pensam que elas sejam, de fato, "essenciais" ao regime democrático, 

Entcndcm'os que os caminhos da distensão social, econômica c 
política nilo devem sofrer· recuos. O Presidente Ernesto Géiscl teve, 
hã poucos dias, a feliz oportunidade de concretizar com a República 
Federal da Alemanha o Acordo Nuclear, que possibilitarã ao Brasil 
ingressar mi era atômica. Foi, sem dúvida, um passo gigantesco ru· 
mo . à nossa emancipação cconômica, saudado nesta Casa por 
absoluta unanimidade, Achamos mesmo que foi o fato mais impor· 
cante das últimas décadas, O Brasil buscou o ãtomo para a Paz. Mas, 
sem dúvida, inúmeras barreiras tiveram c terão ainda, que ser venci· 
das, Nilo apenas nas mesas de negociações, onde, por certo, os rcprc· 
sentantes do Brasil, mais uma vez, honraram as tradições de Rio 
Branco. Mas, sobretudo, de países amigos, que, por razões fa· 
cilmcntc idcntificãvcis, se colocaram contra, c de quase toda a 
. opiqiilo pública internacional, que guarda ainda muito nítida na lcm· 
brança, o pesadelo c os horrores de Hitoxina c Nagasaki, como 
advertências do que ainda podcrâ se abater sobre a humanidade intci· 
ra, 

Entendemos que é hora oportuna de mostrar ao Mundo, que 
somos uma Nação amadurecida c politicamente estável. E nilo hã 
estabilidade maior ·do que aquela que se funda na Lei. Na Lei como 
expressão do Direito, do justo normando, porque Lei injusta nilo é 
Lei, no dizer de Santo Agostinho. Nilo se diga que a democracia não 
tem por si mesma seus mecanismos de autodefesa. Deve tê·l~s vivos e 
atuantes, para coibir prontamente os abusos daqueles que prctcn· 
dam mutilã-la. Silo os Tribunais, c que nilo sejam tribunais de cxcc· 
ção, pois estes, como dizia Ruy "nem as próprias razões de estado os 
justificam". 

Sr, Presidente, Srs, Senadores, vamos encerrar atendendo ao pc· 
dido da Mesa, Nós, do Movimento Democrático Brasileiro, certos 
de que interpretamos os mais puros sentimentos da. Naçilo c desta 
Casa, esperamos. que o Presidente Ernesto Gciscl, estadista sério c 
cauteloso, tenha cm matéria de distensão política no seu discurso de 
sexta-feira anunciado 110 menos", na convicc;ilo de fazer uo mais", 
fugindo assim ao lugar comum dos Governos anteriores da Rcvolu· 
çào, cujos chefes, ao assumirem o Poder~ faziam profissão de fé de· 
mocrática, quando na realidade, a atividadc política brasileira 
"estagnara c até retroagira", no dizer do próprio Presidente da Rcpú· 
blicu. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito 
obrigado. (Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Scnndor Benjamim Farah, 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) (Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemorou-se no último dia 2 o centenário de fundação do 
jornal Gazet~ de Notfclu, da Cidade do Rio de Janeiro, um dos mais 
tradicionais r: respeitados órgãos da imprensa brasileira. 

Digo "tradicional" sem qualquer receio de cxágcro ou simples 
imagem litcrãria - porque silo muito poucos os jornais, no Brasil, 
que podem se orgulhar de mais de cem anos defendendo o interesse 
autenticamente nacional, profundamente imbuído daquele espírito 
patriótico dos paladinos da informação. E afirmo, igualmente, que a 
Gazeta de Noticias, é um dos mais respeitados representantes da 
nossa imprcnfa porque, ao longo desses I 00 anos, cm momento 
algum deixou f" empunhar a bandeira da moralidade, da justiça c do 
progresso soc1al cm cada fase da história pâtria, que ajudou a rcgis· 
Irar c desenvolver, 

Esta atuaçilo consciente c corajosa já se fazia antever nos pri· 
mciros números, lançando já cm 1875 a idéia c o germe da abolição 
da escravatula. Suas páginas foram sucessivamente ocupadas por 
José do Patrocínio, Joaquim Nabuco c Antonio Prado, além de 
outros gcncr<jsos c decididos defensores da liberdade c da dignidade 
de todos os b\asilciros. 

Quando abriu a grande manchete da Lei Áurea, recebeu como 
prêmio o rccqnhccimcnto c a gratidão de todos. 

Para osl verdadeiros idealistas, entretanto, uma vitória não 
rcprcs~nta o fim da luta - mais do que isso, é um simples degrau no 
aperfeiçoamento dos regimes c das instituições, objctivo final que 
nunca se completa e que exige, sempre, mais c mais esforços. 

Vitoriosa a tese abolicionista, lançou-se a Gazeta de Notícias na 
luta pela República, agasalhando cm suas colunas as idéias c a 
motivação das que defendiam uma forma democrática mais 
autentica, com destaque c projcçilo ímpares para o grande c inesque
cível Ruy Barbosa, 

Nova vitória, novas lutas cm defesa do bem comum. 
Desde os' grandes c marcantes temas institucionais, até o rcgis· 

tro de problemas locais, tudo que realmente interessasse ao Brasil c à 
Cidade do Rio de Janeiro era assunto para a Gazeta abrir suas 
baterias c servir de escudo, 

Seria por demais longa a lista dos feitos c das vitórias da Gazeta 
de Nolíclas nos 100 anos de vida, comemorados no último dia 2. 

1':: mais do que significativa a emoção despertada pela efeméride 
em todos quantos acompanham a História da comunicação no 
Brasil, 

As tradições de autenticidade c de idealismo lançadas em 2 de 
agosto de 1875 por seu fundador, Ferreira de Araújo, são reforçadas 
100 anos depois pelo atual dirctor,jornalista José Bogea, herdeiro da 
tenacidade patriótica c inccntivador de novas c mais profundas qua
lidades, Sua equipe abriga, hoje, homens do gabarito de Henrique 
Liberal, Paulo Parisi c José Teixeira Pcroba, na parte administrativa, 
ao lado de um profissional consagrado, Osmar Flores, dirctor de 
rcdação, \ 

A romaria incessante de amigos, admiradores c leitores do ccntc· 
nârio jornal mantêm sempre ocupado José Bogca, que recebeu por 
ocasião da missa votiva, realizada no dia I• do corrente mês, na 
Igreja de Santa Cruz dos Militares, as mais expressivas demonstra· 
çõc.< de carinho c respeito dos inúmeros convidados c amigos ali prc· 
sentes, inclusive altas personalidades da vida pública, civis, militares, 
religiosos e intelectuais, 

O Senado da República, que desde seu nascimento recebeu da 
Gazeta de Notícias o apoio altivo c a crítica justa, não poderia ficar 
alheio à comcmornçilo do aniversário de tão importante órgão. 

E ao registrar, na tribuna, o centenário de fundação da Gazeta 
de Notícias do Rio de Janeiro, falo mais do que como dclcgàdo 
daquela cidade c de seu povo: minhas palavras significam o reconhe· 
cimento de todo o povo brasileiro, representado neste augusto plcná· 
rio, pelo muito que o jornal fez paru que o Brnsil se libertasse, de
finisse e encontrasse o verdadeiro caminho do progresso c da inde-
pendência. · 

Era o registro que tinhu a fazer, Sr, Presidente. (Multo bem!} 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 

vra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) (Pronuncia o,... 
gulnte discurso. Sem revlsio do orador,)- Sr. Presidente, no decorrer 
do mês de julho, a classe dos advogados brasileiros, os juristas brasi· 
lciros, perdeu uma das suas mais brilhantes expressões. Refiro-me ao 
Professor Gelson Fonseca, Presidente da Scção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no novo Estado do Rio de )anciro. Bacharel 
cm Direito, autor de vários livros, professor, teve S. Ex• posição dcs· 
tacada no estudo dos assuntos referentes à famllia. E dentre as 
numerosas obras publicadas que integram a bibliografia do morto, 
vale destacar, pela projeção que alcançou cm todo o Pais c fora dele, 
o seu notável estudo: "Divórcio para os não Católicos" tantas vezes 
objeto de exames e de debates travados nos Plenãrios da' Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

Para evocar a memória desse ilustre brasileiro que desaparece 
aos 59 anos de idade, desejo incorporar a estas breves palavras de ho· 
menagem e de saudade, a oração proferida, cm nome da Ordem dos 
Advogados Brasileiros, pelo Conselheiro Álvaro Leite Guimarães, 
na sessão solene de homenagem póstuma à memória de Gclson Fon· 
seca, realizada a 16 de julho passado e que passo a ler: 

"Cumpro neste momento uma das mais penosas incum· 
bências de que tenho sido investido, no curso de minhajâ não 
tão curta atividade profissional. 

A tarefa que me confiou o preclaro Presidente cm exerci· 
cio nesta Casa, pelas peculiaridades de que se reveste consti· 
tui um desafio à minha insegura sensibilidade, c por isso tive 
dúvidas em aceitá-la, só tendo cedido às instâncias do convite 
porque bem compreendi o delicado intuito que ele continha. 

Eis·mc aqui, pois, para procurar interpretar o senti· 
mcnto que nos assalta a todos, familiares, membros deste E. 
Conselho, amigos e colegas do nosso boníssimo c saudoso 
companheiro c respeitado dirigente de todos nós, qué a morte 
levou, há poucos dias, de forma inesperada c brutal. 

Há fatos e ocorrências na vida de cada um de nós que o 
nosso raciocínio custa a aceitar, como realidade irrcvcrslvcl. 

A perda de Gelson Fonseca se insere dentre esses fatos, 
tão grande era sua presença e tilo marcante a força persuasiva 
de sua singular personalidade. 

Ao testemunhar, de público, nesta solenidade tão emo
cionante, os méritos excepcionais desse nosso pranteado cole· 
ga, somos levados a reconhecer que este Conselho Seccional 
homenageia, neste momento, a memória de uma das mais 
destacadas figuras da Classe a que pertencemos. 

Com efeito não serão muitos os profissionais da advo· 
cacia no Estado, que terão conseguido reunir, ao mesmo 
tempo, méritos e qualidades tão definidas, como o Presidente 
desaparecido. 

DiiTcil destacar. nessa polimórfica figura humana, qual 
o aspecto mais relevante c qual a qualidade mais digna de 
realce; por qualquer ângulo que se queira examiná-la, rema
nesce sempre, de maneira fascinante a imagem perfeita do 
cldadio probo e impoluto, do jurista esclarecido c atualizado, 
do advogado arguto c experimentado, do professor culto e 
consciente, do amigo leal c prestimoso c do chefe de famRia 
exemplar e dedicado, a projetar no ambiente social cm que vi· 
veu e trabalhou, um exemplo admirável de probidade c de in· 
tcireza moral. 

Diálogo 

Esplrito sempre aberto ao diálogo, caracterizava-se pela 
maneira fidalga c cortês com que se portava, fruto de uma 
educaçilo esmerada que nüo lhe permitia faltar com u screni· 
dudc e a fidalguia de trato ainda quando ugruvudo cm sua 
sensibilidade, pelo excessivo ardor dos debates a que muitas 
vezes, cru chamado a participar, como membro deste Cole· 
giudo, que integrou cm vã rias de suas composições. 

Ocupou com brilhantismo o cargo de orador Oficial do 
I nstiluto dos Advogados Brasileiros, a cujo Conselho Supc· 
rior pcrhmciu, onde permaneceu por muitos anos, cm dccor· 
ri.:nciu de mandatos sucessivamente renovados. 

Fusão 

Na OAB do antigo Estado da Guanabara, Gclson 
Fonseca prestou, com sua inestimâvcl dedicação c a sua rc· 
conhecida competência, desde o uno de 1962, assinalados ser· 
viços à advocacia, tendo participado de vârios Conselhos, 
culminando com a sua eleição para Presidente, cargo que as· 
sumiu u 17 de março do corrente uno, cm decorrência da 
l'usão dos Estudos do Rio de Janeiro e da Guanabara. 

Cumpria-lhe, pois dcsincumbir-sc a nosso ver, da mais 
delicada e complexa tarefa administrativa c por que não 
dizer, politica, jamais confiada a um bastonário da nossa alti· 
v a e esclarecida Profissão. 

Equacionar e resolver todos os problemas surgidos com 
a criação do novo Conselho Seccional, dentro de um prazo 
exíguo e limitado, tal como determinado pelo E. Conselho 
Federal, tornou-se uma preocupação obsscssiva do nosso 
então Presidente. 

Fácil é imaginar as implicações c os percalços que 
envolveram o processamento dessa medida, tratando-se de 
dois órgãos estruturalmente distintos, não nos seus objctivos 
e finalidades, como é óbvio, mas nas caractcrlsticas especiais 
de cada um deles bastando ressaltar que o antigo Conselho 
Fluminense possuía, além de sua representação Colegiada, 
na Capital do Estado, inúmeras subscçõcs espalhadas no intc· 
rior. Já a Guanabara, por sua condição de Cidade-Estado, só 
mantinha o Conselho local, onde se agrupavam todos os ser· 
viços, acionados pelos dedicados funcionários do extinto 
Quadro. 

Encargos 

Pois bem! A Gelson Fonseca coube coordenar, de 
pronto todo esse conjunto de providências, sem qualquer 
solução de continuidade, de molde a que não se interrompes· 
sem as atividades do novo órgão, já ugoru com maiores cncar· 
gos e mais avultadas atribuições. 

Auxiliado pelos dedicados Companheiros do Conselho, 
que não faltaram com o seu leal e decidido apoio o Saudoso 
Presidente desta Casa soube levar a bom termo a missão que 
lhe foi imposta. 

E era uma constante vê-lo todos os dias se desdobrando 
em utividades, sempre atento c sollcito, interessado cm conhc· 
cer as dificuldades de cada setor para prover os recursos 
humanos e materiais necessários, a fim de impedir que a mâ· 
quina administrativa da nova Entidade baixasse o ritmo de 
sua li:bricitantc produção. 

Na dircçilo dos trabalhos do nosso Conselho, Gclson 
se revelou, a curto prazo, Administrador seguro c hãbil, o 
que lhe deu o comando natural do Órgilo, sem jactâncias, cm· 
bora com sobranceiriu, de molde a criar um clima de respeito 
e de admiração por parte de todos os dignos membros deste 
Colegiada e do seu numeroso quadro de funcionários. 

Avesso u publicidade e ati: mesmo um tanto tlmido de 
temperamento, resistiu sempre às expansões comuns entre 
colegas c umigos mais chegados dentre os quais, devo pro· 
clamar com justo orAulho, fui um dos inúmeros que 
Gelson possuiu. 

Toda essa admirável experiência de vida e de trabalho 
deu a Gelson Fonseca uma invejl\vel furmuçilo cultural c um 
gosto marcante pelo estudo que o destacava dentre os maio· 
res valores du atuul geração de juristas do nosso Estudo. 

Publicou livros, memoriais, urtigas, pareceres c 
conferências sobre vários temas jurídicos, nilo só como pro· 
l'cssor de Ciências Económicas e de Direito Civil, como, 
ainda, como Procurador-Geral do antigo IA PC, membro do 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

-69-
Instituto dos Advogados Brasileiros e deste Conselho Seccio
nul onde foi fnrtu c de alto valor cultural, a sua brilhante e 
fccundu utuuçào. 

Purticipou de Reuniões c Congressos promovidos por 
ifliciutivu do E. Conselho Federal e deste Consolho, valendo 
déstacar o que examinou o problema de "Estllgio Profis· 
siunal" c "Exume de Ordem" do qual foi Relator Geral e a 
QUCill se atribuiu, por consenso unânime, o sucesso alcança· 
do. 

Advogado dos mais completos que tenho conhecido, 
firmou justa reputação nos meios forenses desta cidade, nota· 
damenlc como especialista em direito de fam!lia onde se so· 
bressaiu como uma das mais autênticas expressões da Classe. 

Em sua banca timbrou sempre pela absoluta correção 
profissional, jamais transigindo com os preceitos éticos que 
norteiam o exercício da advocacia e delimitam o campo de 
atividade desse magistério privado, no qual foi sempre um 
pontffice invejável. 

Desprcndid'ó como poucos o têm sido, jamais se prevale
ceu dos seus proclamados méritos profissionais para remu
nerar-se à altura do seu reconhecido valor. 

Tinha dos honorírlos ad•ocatidos o mesmo conceito que 
a eles atribulam os romanos, ou sejam, o de que constituem 
mais uma honraria do que propriamente uma pecúnia. 

Possuindo marcante vocação para o ensino juridico, 
Geison encontrava tempo e disposição para lccionar cm duas 
Faculdades de Ensino Superior, sendo considerado por seus 
alunos como um expositor esclarecido e culto, que não transi· 
gia com os seus deveres c nem descurava de seus misteres. 

Participando assiduamente das atividadcs desenvolvidas 
nos Órgilos c Entidades da nossa profissão, o nosso saudoso 
colega foi sempre uma presença atuante, tendo exercido, ao 
curso de cerca de duas décadas, inúmeros cargos e funções re· 
levantes. 
V Conferência 

Sua colaboração juntamente com outros colegas, nu 
dircçàu dos trabalhos de coordenação das teses e resoluções 
du V Cunfcri:ncia Nacional dos Advogados, realizada nesta 
cidudc cm agosto de 1974 consta com destaque, dos magni· 
ticos Anuis daquele Simpósio. 

Outros aspectos cxtrcmamcnc significativos, que ajudam 
a hosquejar a sua singular figura humana, era a sua cxprcs· 
sivu tcndCncia à música, arte que exercitou com grande ardor 
c ussinalado i:xito, tendo integrado um dos primeiros 
quurtctos de curda organizados nesta cidade. 

Virtuoso do violino, poucos eram ·os amigos sabedores 
desse fato. Parece-me que Gclson timbrava cm ocultar dos 
outros us suas virtudes e os seus méritos, para não parecer 
que csturiu revelando tantos atributos, que comumentc não 
se ugrupnm numa só pessoa. 

Esse u homem que hoje homenageamos. Todos os 
Advogudus deste Estudo se inclinam, rcspoitosos diante de 
suu lcmhrunça, consugrando unissonamcnte a grandeza de 
suu ulma generosa c umigu sempre voltada pura o culto do 
bem c sempre atenta aos mais sublimes ideais de justiça e de 
soliduricdudc humana. 

Eru o <(Uc tinha a dizer (Multobem !) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CAR· 
NEJRO EM SEU DISCURSO: 

I. Bacharel em Direito, formado pela Fuculdadc Nacional de 
Direito da Universidade do Brusil, turma de 1939, inscrito nu Ordem 
dos Advogados do Brusil sob n• 2.161, em 31·7-1940, 

2. Admitido, na categoria de membro cfctivo, no Instituto dos 
Advogados Brusilciros em 21-6-1946, tendo exercido os seguintes 
cargos: Secrctílfio, Tesoureiro, Orador Oficial c Vice-Prcsidentc 
'leito paru o hiênio 1968/1970. 

3. Membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados 
Brasileiros. 

4. Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Scção do 
Estado da Guanubara, no pcrfodo de 1963/1964, Eleito Tesoureiro 
no mesmo período. 

5. Ex-membro da antiga Comissão de Assistência Judiciária da 
Ordem dos Advogados Brasileiros, no pcrlodo de 1958/1963. 

6. Procurador de I• Categoria do Instituto Nacional de Previ· 
déncia Social (cx-IAPC), aposentado cm 1968, para onde foi 
nomcudo em 17-7-1940. Chefe do Contencioso de 1946 a 1960 c de 
1963 a 1965 c ex-Procurador-Geral do IA PC, atuaiiNPS. 

7. Regente de Cátedra de Instituições de Direito da Faculdade 
de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, desde 21 de 
março de 1966. 

Trabalhos 

1. Sobre a personalidade jurídica da Igreja- Direito- Vol. 28 
-1944. 

2. Divórcio para os não Católicos- Indicação apresentada ao 
Instituto dos Advogados Brasileiros. Revista da Ordem dos 
Advogados. Seção de S. Paulo- Vol. XX, n•s 116, 117, 118, pág. 19. 

3. Rcvogução do§ 6• do art. 7• da Lei de Introdução do Código 
Civil. Indicação apresentada ao Instituto dos Advogados Brasileiros. 

· 4. Projeto de Lei n• 2.215, de 1960, apresentado pelo Deputado 
Gurgel do Amarai, aproveitando indicação supra. 

5. Parecer - Diário do Congresso Nacional - Scção 1 - pf. 
1.723. 

6. Parecer sobre Projeto de Lei n• 1943, de 1956, cm colabo
ruçiio. 

7. Rcconhcciment~ d~ divórcio estrangeiro. Comunicação apre
sentada à li' Conferencm lntcr Amcrican Bar Associution _ 
Miami, Flórida, Estados Unidos da América, 1959. 

8. A ':'is~ão de paz dos ad_vogados. Comunicaçiio apresentada à 
li• Confcrencm da lnter Amencan Bar Association- Miami, Flóri
du, Estudos Unidos da América, 1959. 

9. Projeto do Código Civil. Livro 11- do Direito de Família_ 
Reparos c Sugestões. Revista do Instituto dos Advogados Brasi
leiros, Vol.lll. 

10. Seis Discursos (Orador Oficial) proferidos no Instituto do 
Advogados Brasileiros- 1958/1961. s 

11. Divórcio para os não Católicos- EdieiJo Joilo Ko fi 
1958, ' n mo-

12. Erro de qualidade no Projeto do Código Civil Revista do 
Instituto dos Advogados Brasileiros, n•ll, pllg. 27. ' 

13. A eqUidade como fonte de Direito, (Tese à livre docência da 
Cadeira de Instituições de Direito, Faculdade de Economia da UnR 
do Estado da Guanabara). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Não há mais 
oradores inscritos. (Pausa.) 

Vou encerrar a sessão, designando para a sessão extraordinária 
u reulizur-se hoje, às 18 horns e30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Disoussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
4, de 1975 (n• 4-B/75, nu Câmara dos Deputados), que aprova as mo
dincuçtics introduzidas nos textos dos artigos 11, Scçào I (b), c IV, 
Scçào 3 (b), do convênio constitutivo do Banco lnterumericano de 
Desenvolvimento, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 240 a 242, de 1975, das 
comissões: 

-de Relações Exteriores; 
- de Economia; c 
- de Flnunças. 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 260 c 261, de 1975, dus 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
10, de 1975 (n• 7-B/75, nu Cumara dos Deputados), que aprova o 
texto da convenção que criu o Centro Internacional de Cillculo (ln· 
tcrgovcrnumental Burcau or lnFormutics), conclulda cm Paris, u 6 de 
dezembro de 1951, tendo 

Comissões: 
-de Relações Exteriores; c 
- de Educação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Está encerrada u 
scssUo. 

( Le~•allla·u a .~e.uão às /6 horas e .50 minutos./ 
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95~ Sessão da l• Sessão Legislativa da s~·Legislatura, 
em 5 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDENClfli·DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 

Esteves- José: Lindoso- Cattetc Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Helvídío 
Nunes - Petrônio Portella- Mauro Bencvides- Virgílio Tãvora 
- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio 
Vilela - Augusto Franco - Gílvan Rocha - Lourival Baptista
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende- João Calmon - Roberto Saturnino - Vascon· 
ceies Torres- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Car· 
nciro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro- Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Lâzaro Bar· 
bola- Osires Teixeira- ltallvio Coelho- Mendes Canale- Sal· 
danha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Evelásio Vieira -
Lenoir Vttrgas- Otair Becker- Daniel Kricger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimental, declaro aberta a sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 
Passa-se~ 

ORDEM DO DIA 
'Item 1: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis· 
lativo n• 4, de 1975 (N'4·Bf75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova as ntodificações introduzidas nos textos dos .ar· 
tigos 11, Seçilo I (b), e IV, Seção 3 (b), do convênio constitu· 
tive do Banco lntcramericnno de Desenvolvimento, tendo 

Pateceres Favotávels, sob n•s 240 a 242, de 1975, das 
Comissões: 

- de Relações Extetlores; 
- de Economlo; e 
- de Flnancas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrudu. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ii Comissi\o de Rcduçilo, 

O SR. PRESIDENTE(Magalhllcs Plnto)-llem 2: 

Discussuo, em turno único, do Projeto de Decreto Lcgis· 
lutivo n• lO, de 1975 (n• 7-B/75, nu Ciunuru dos Deputados), 

que aprova o texto da convençilo que cria o Centro lnter· 
nacional de Cálculo (lntergovcrnumental Bureau of 
t nformatics), concluida em Paris, a 6 de dezembro de 1951, 
tendo 

Parecer .. Favotáveis, sob no; 260 e 261, de 1975, das 
Comis~ões: 

-de Relações Exteriotes; c 
- de Educação e Cullura. 

Em di>cussão. 
Se nc:nhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra. 

rei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto v:ti à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa. red:t· 
ções finais d:ts matérias aprovadas na Ordem do Dia da presente 
sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 3S5 do Regimen
to Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. Jo. 
Secretário. (Pausa,) . 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 285, DE 1975 
Comissão de Redaçiio 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legi,lativo n• 4, de 
1975 (no 4·8/75, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Mendes Canal e 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
l.cgislutivo n•4, de 1975 (n•4·B/75, nu Ciimara dos Deputados), que 
aprova us modilicuçiles introduzidas nos textos dos artigos 11, Seção 
I (b), e IV, Scçào 3 (b), do Convênio Constitutivo do Banco 
!ntcrumcricnno de Desenvolvimento. 

Sula dus Comissões, cm 5 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
!'residente - Mendes Canale, Rola to r - Renato Franco - ,VIrgRio 
Tdvotu. 

ANEXO AO PARECER N• 285, DE 1975 

Reduçilo final do Pto)eto de Decreto Legislativo n• 4, de 
1975 (n• 4-B/75, nu Câmara dos Deputados), 

ruço subcr que o Congresso N acionul uprovou, nos termos do 
urt. 44, inciso I, du Constituição, e cu, , Presidente do 
Scn;.u.lu Fc:Lh:rul, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1975 

Aprova as modificações introduzidas nos textos dos Artl· 
gos 11, Seçilo I (b), e IV, Seçilo 3 (b), do Convênio Constltutl· 
vo do Banco lnteramerlcano de Desenvolvimento. 

O Congresso Nacional dccr~ta: 

Art. (I' São aprovadas as modificações introduzidas nos textos 
dos Artigos 11. Scçiio I (b), c IV, Seçiio 3 (b), do Convênio Constitu· 
.tivo do Banco lntcramcricano de Desenvolvimento, que permitem a 
mlmissào de novos países. 

Art. 1• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publiCuçiio. 

PARECER N•l86, DE 1975 
Comlssilo de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 
1975 (n' 7·8/75, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador YlrgOio Távora 

A Comissão apresenta a r~dação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1975 (n' 7·8/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção que cria o Centro Internacional de 
Cidculo (lnt~rgovernamental Bureau of lnformatics), conclufda em 
Paris, a 6 de dezembro de 1951. 

Sala das Comissões, em 5 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente- VlrgRio Távora, Relator- Renato Franco- Mendes 
Canale. 

ANEXO AO PARECER N•286, DE 1975 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 
1975 (n• 7-B/75, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do 
Se11:1do Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1975 

Aprova o texto da Convençio que cria o Centro Internacio
nal de Cálculo (Intergovernamental Bureau of Informatics), 
concluída em Paris, a 6 de dezembro de 1951, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É aprovado o texto da Convenção que cria o Centro 

Internacional de Cálculo (lntergovernamental Bureau of Informa· 
tics), concluída em Paris, a 6 de dezembro de 1951. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
public~H;ào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- As reduções finais 
que acabam de ser lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 326, DE 197S 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispcnsu de publicação, pura imediata discussão e votaçilo, da reda
çuo linal do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1975, que aprova 
"·' modilicuções introduzidas nos textos dos artigos 11, Seção I (b), e 
IV, Seçào 3 (b), do Convênio Constitutivo do Banco lnteramericano 
dc Desenvolvimento, 

Sulu dus Sessões, em 5 de agosto de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - De acordo com a 
dclibcrnçilo do Pl~nârio, pussu-sc à imediutu apreciação da redação 
linul do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1975. 

Em discussão a reduçuo finul. (Pausa,) 
N11o huvcndo quem queira discuti·lu, declaro-a encerrada. 
Em votuçuo: 
Os Srs, Scnudorcs que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 

Aprovada, 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - Sobre a mesa, 
outro requerimento que serú lido pelo Sr. !•·Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 317, DE 197S 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 

su de publicuçilo, pura imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1975, que aprova o texto 
da convenção que cria o Centro Internacional de Cálculo 
(lntergovernumentul Bureuu of lnformatics) conclulda em Paris, a 6 
de dezembro de 1951. 

Sala dus Sessões, cm 5 de agosto de 1975.- Ruy Santos. 
O SR. PRESIDENTE (Ma1aihies Pinto)- De conformidade 

com a decisão do Plenário, passa·se à apreciação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n•IO, de 1975. 

Em discussão a rcdação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer u'o da palavra, 

encerrarei a discussão, (Pauu.) 
Encerrada. 
Em votação a redução final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

.1 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 288, de 197S, do 
Senhor Senador Domlcio Gondim, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos artigos publicados na revista Vlsio e 
no Jornal do Comfrclo, do último mês de junho, intitulados, 
respectivamente, "Cadeia de Equivocos", "Colômbia perde USS 100 
milhões em petróleo" e "Aumento da OPEP não chega a 30%". 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 31, 
de 1975 (N• 8-Bj7S, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera o § (9 do artigo 22 da Lei n' 
4.229, de I• de junho de 1963, que transformou o DNOCS em 
autarquia, tendo: 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 253 e 254, de 197S das 
Comissões: ' 

-de Assuntos Regionais; e 
-de Finanças. 

-3-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
.11, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que 
dí1 u nome de "Edison Carneiro" ao Museu do Folclore, tendo 

I'AR~CERES. sob n•s 632 c 633, de 1974, das Comissões: 
-de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e juri-

dicidadc: e ' 
-de Educaçilo e Cultura, fuvorltvel. 

l(st:'t ~.:nc&:rralluu scsstlo, 

( L<'l'mtra-se a sessaô às /8 horas e45 minutos,) 



96• Sessão da 1 • Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 6 de agosto de 1975 

PRESIDENCI~ DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altcvir Leal- Evundro Carreira- Jos~ Lin
doso - Cuttetc Pinheiro - Jurbas Passarinho - Renato Franco -
Alexandre Costa - José: Sarney - Hclvidio Nunes - Pctrônio 
Portellu- Mauro Bencvidcs- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria 
- Dinurte Mariz - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo 
Guerra- Luil Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha
Lourivul Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso - Eurico Rczende - João Calmon - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah :._ Danton Jobim - Nelson Car
neiro- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro
Orestes Quércia - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira -
Láza>o Barboza- Osircs Teixeira_: Saldanha Derzi- Accioly Fi
lho - Leiic Chaves - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker- Daniel Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Nilo hã Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiea Pinto)- Atrav~s da Mensa
gem n• 104, de 1975 (n• 144/75, na origem), de 22 de maio do 
co.rrente, o Senhor Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Sr. Paulo Henrique de Paranaguá, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Emirado do Coveitc. 

Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca 
sessão extraordinária u realizar-se hoje, as dezoito horas c trinta 
minutos, neste plcnârio. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiea Pinto)- A Presidência rece
beu as seguintes Mensagens, pelas quais o Senhor Presidente du Re
pública, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, 
submete ao Senado propostas do Sr. Ministro da Fazenda para que 
seja levantada a proibição contida na Resolução 58/68, do Senado 
Federal: 

NY 144/75 (nY 236/75, nu origem), de 5-8-75, a fim de que seja 
autorizada u Prefeitura Municipal de Silo Paulo (SP) u elevar cm 
Cr$ 1.000.000,000,00 (hum bilhão de cruzeiros), o montante de suu 
Jlvida consolidada, mediante u colocação paulatina de letras c 
apólices rcujustâvcis do Tesouro Municipal, c possa atender u 
compromissos nilo previstos no Orçamento do cxerctcio em curso, 
relacionados com desapropriações, subvenção u empresa municipal 
e pagamento de divida contratda no exterior: 

·N• 145/75 (n9 237/75, nu origem), de S-8-75, a fim de que seja 
autorizado o Governo do Estado de Silo Paulo a elevar cm 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o montante de 
suu divida consolidada, mediante u colocação de Utulos públicos do 
Tesouro do Estudo, e possa viabilizar a execução de projetas de ele
vada importüncia social e cconômica, cm perfeita coerência com as 
diretrizes definidas no li Plano Nacional de Desenvolvimento. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhiea Pinto) - Sobre a mesa, 
prujeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

1:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• Jll, DE 1975 
"111111111 • llctiiCI-apecill ..... 01 ............ rqldoa 

pela COIIIOIIdaçio du Leia do Trüalho (CLT). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Após cada decênio de trabalho cfctivo, ao segurado do 
Instituto NacioRUI de Previdência Soçial que a requerer, concedcr-sc
llliccnça-cspccial de três meses, com todos os direitos c vantagens 
utributdos à sua categoria na empresa. 

Purllgrufo único. O beneficio de que trata este artiJo somente 
será concedido pelo Instituto Nacional de Previdência Social aos 
segurados que tiverem ocasionado, no mini mo, cento c vinte das con
tribuições mensais previstas no art. 2.0 desta lei. 

Art. 2• Para os fins previstos nesta lei, as empresas sujeitas à 
Consolidação das Leis do Trabalho ficam obrisadas a recolher, ao 
Instituto Nuciopul·dc Previdência Social, juntamente com as demais 
contribuições devidas àquele órgilo, cinco décimos por cento (0,5%) 
du remuneração paga, no mês anterior, a cada empregado, 

Art. 3• No prazo de noventa dias o Poder Executivo regula
mentará u presente lei. 

Art. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. S• Revogam-se as disposições cm contrArio. 

J uatlftcaçio 

A licença-especial (férias-prêmio) jâ é instituto consagrado no 
üm bito do serviço público de modo geral. 

Nilo obstante tenha sido, até aqui, objcto, apenas, de estatutos 
de funcionürios públicos federais, estaduais c municipais, u licença
especial não perdeu, jamais, a sua condição de instituto trabalhista 
por excelência. 

Assim, se é umu medida que se mostrou benéfica c aconsclhãvel 
uos que trubulhum no âmbito do serviço público, da mesma forma 
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Jeve se~ en~endidu relutivumcntc uos que produzem sob o regime do 
Consolidaçao dus Leis do Trabalho. 

. Mais: dadas us condições de trabalho nus empresas particulares, 
" licc~ça-especiul seria muito mais uprovcitúvcl ao empregado do 
que o e ao funcionilrio público estatutário, 

Depois, raciocinando sob a inspiração do consagrado principio 
d~ isonomia, alçado, inclusive, •\ condição de preceito constitu· 
clonai (art. 153, ~ I•), entendemos que não devemos continuar a 
agasalha~, cm nossa legislação trabalhista, dispositivos responsáveis 
por. des.mvelamcntos entre setorcs de trabalho ou categorias pro· 
fiSS10nU1S, 

Quanto mais equânimes formos na atenção que dispensarmos 
aos problemas bâsicos de politica social, mais estaremos garantindo 
a paz, o equilíbrio e ajustiça sociais. 

A proposição que ora apresentamos procura instituir, no 
ám~ito da previdência sochl, a licença-especial pura os trn· 
baiiludorcs. 

Entretanto, face ao dispositivo constitucional que veda a 
criação. majoração ou extensão de benefícios compreendidos na rrc· 
vidência social, sem a correspondente fonte de custeio total, pre· 
vimos, para Q atendimento às despesas que a medida ocasionaria, a 
contrihuiçào de 0,5% sobre a remuneração de cada empregado, a 
cargo da err.presa, 

Tendemos pura este sistema de contribuição mensal, a cargo da 
empresa, porque consideramo-lo o mais adequado às condições de 
trabalho nas empresas privadas: se a licença-especial ê um prémio à 
deuicação ou à produtividade que o empregado ofereceu à empresa, 
é natural que o seu pagamento fique sob o encargo desta; entretanto, 
considerando que é comum, t:ntre os empregados. a sua transferência 
de um para outro emprego, c que a empresa somente deve responsa· 
hilizar-se pelo pagamento da pareci~ correspondente ao pcrfodo cm 
que o empregado para ela produziu, observamos que o sistema de re· 
colhimento mensal da quota de 0,5% evitará a ocorrência de situa· 
çôcs injustas para as empresas. 

O cometimento, ao Instituto Nacional de Previdência Social, 
dos encargos de recolher c administrar as contribuições e de con· 
ceder o benefício, previstos neste projeto, não deve ser entendido 
como ofensivo ao item V do an. 8 I da Constituição. 

t que niio estamos a alterar as atribuições do INPS. Este órgão 
já possui a atribuição genérica para prestar benefícios da natureza do 
ora estipulado. O projeto apenas lhe propõe mais um encargo 
administrativo. 

Se determinássemos atribuição nova ao lN PS ou encargo cstra· 
nho às suas atribuições, então, sim, estaríamos assumindo iniciativa 
privativa do Presidente da República. 

Assim, convictos da viabilidade desta proposição, sob os aspec· 
tos constit"oional c de técnica legislativa, trazemo· la à anãlise c julga· 
mente dos ilustres pares do Congresso Nacional, na esperança de 
que esta Casa se pronuncie favoravelmente ao mérito c conveniência 
da medida, enriquecendo-a e a aperfeiçoando através dos procedi· 
mentes que forem considerados ncccssârios, 

Sul a d<ts Sessões, cm 6 de agosto de I 975. - Senador Nelson 
Carneiro. 

r,:/.\' C'o/1/i,,·stit•.\· dt• ('rm.l·tituiçào r: Ju.\'lira I! de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - O projeto de lei 
~o.llllr.: :11.:aha de s~:r lido scrt1 publicado c remetido às comissões compc
h.:nh.:s. 

O Sr. 1~.·-S~r.:crl!ltario pro~.:cdcrú l1leitura de requerimento cncami
nhm.hl ;, Mcs:1. 

REQUERIMENTO N• 328, DE 197S 

Nos termos do ilrt. 2H2 do Regimento lntcrrio, requeiro tenham 
trlllllit:u;:iu cm conjunto os seguintes projc:tos: Projeto de Lei do Se
IHilill n'' 104, de I'J75, do Scnudor Benjamim Furuh, que profbo u 

vtvtsscecno de animais cm cstubclccimcntos de ensino de Jq c 211 
Grut~> c Projeto de Lei da Cámara n• 12, de 1975, que estabelece 
norm:ts pura u prí1ticu didíttico-cientínca da ''viVissecção de 
unimais", c dctcrminu outras providências. 

S:~Ja d:IX Sessões, cm 6 de agosto de 1975, - Senudor Joilo 
Calmon 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Este requerimento 
scril puhlicado c incluído na Ordem do Dia, de ucordo com o dispas· 
l<>no urt, 279, 11, c, do Regimento Interno. 

Sohrc a 1\l~sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 •-Secretário. 
E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 3Z9, OE 1975 

bmll. Sr. Presidente do Senado Federal: 
O Senador infra·ussinudo, com fundumento no urt. 233 do Regi· 

n1cnto Interno, requer <1 V. E.''· após audiência do Plenário, que seja 
lrunscrit" no Diário do Congresso Nacional, para que conste dos 
Amlis, o Editori:ll do jornal Tribuna do Ceará, intitulado 
Financiamento para o Algodio no qual são oferecidas importantes 
supcstôcs :1 Comissiil) de: Finunciumenio da Produção. 

Sal:~ das Scss,ics, cm 6 de :~gosto do 1975:.... Mauro Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- De acordo com o 
Art. 2JJ. * 111, Uo Regimento lnterno,~:ste requerimento será subm~:ti
dn uo cxam~.: Llu Comissão Uirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há oradores 
ÍIISCrill)S, 

Concedo a p:davru ao nobre Senador Ruy Santos, como Lider. 

O SR. R li\' SANTOS (Bahia) (Como Líder, pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
lJLtcru l'•tt~.:r i1 Casa umulig~:ira comunicação. 

lnstótlou-sc, ontem, cm Brusília, no auditório do Ministério das 
Rcla~<ics htcriores, a V Conferência Nacional de Saúde Pública, 
~:um u presem;u de "técnicos os mais cutegorizados dos Ministérios da 
l'ducaçno. da Saúde, da Previdência Social e do Trabalho, com a par· 
ticip:u;t1o du Orgnni.mçfio Pan-amcrlcana de Saúde e cl~:mentos, ain
da. da Org:ulizaçnu Mundial de Saúde. 

A Cnnli:réncia tem por finalidade o estudo c a organização de 
planos rara cnfrcntm os r[oblcmas do saüdc pública no Brasil. 

Entre os itens u serem estudados, o mais importante í: o problc· 
nHI de assistência ilmah:rnidade e à infância, E justifica-se plcna111cn
tc este item, ante os altos índices de mortalidade infantil que se verifi· 
cum nu Pais. 

A scssno de instalação 'foi presidida pelo eminente Prcsidonte 
Gciscl, 4uc pronunciou discurso em que fez reluto das providências 
4uc u seu Govcrnl1 vem adotando pan• atender às exigências da saú
de pl1hlicu cm nosso território. Suu Eltcelência destacou, mesmo, cm 
falll inédito na vida da Republica, o montante de recursos que serão 
aplicados cm projetos da ilrea de saúde, no valor de cento c dez bi· 
lhôcs de cruJ.ciros. Sua Excelência ainda destacou, com propriedade, 
u C;.;ito 4uc o Governo obteve- êxito ainda parcial, vale dito, por· 
<JUC nn,, cstú cohcrto todo o território nacional - no que toca ií va· 
dnH"''flu contm :t meningite, Mas, o importuntc, cm saúde pública é 
cnl'rcnwr os rrohlcmas com ordenu<;ào, com planejumcnlo, para que 
scj:n11 ;,ttcndidas todu~ as ún:us do território nacional, para que possu· 
mos cvltolf us índices de morbidudc que ainda encontramos por todo 
u Pu is c u lim de lJUe possamos elcvur ainda mais o nível médio de vi
Llu ~u hrasildro. 

C:lt~ro, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que isto só se resolvo com 
a suluçLiu rrincirul, ou primciru, que é a eliminação du pobrelu 
nt~ciunul. Enquunto estivermos com pobreta nucional, enquanto ti· 
vcrmus úrcas como us do Nordeste, dn Amuzôniu, aindu carentes 
di! ~:lcmcntos puru melhoria do bcm-estur do seu povo, nilo podere
mos pcnsur cm soluções dclinitivus puru os prohlcmus de Suúde c ele· 
vm.;ilu Llu nivcl de vidu, 
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Ao t'nlcr cNtu comunicação ao Scnudo e no congrutular·me com 

u Sr. Minbtru da Saúde, l'uulo de Alincidu Machado, pela obra que 
vem rcalizundo nu Suúde c pelo pluno que estubclcccu pura cstu 
Conl'crCnci;.a, fuço intcgrur ao meu discurso o pronunciamento 'rcito, 
untem, no ltumuruti, pelo eminente Chefe du Nuçào. (Multo bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RUY 
SANTOS EM SEU DISCURSO: 

GOVERNO APLICARÁ 110 BILHOES EM 
PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE 

BRAS! LIA (0 GLOBO)- O PrcNidcntc Gciscl, ao abrir ontem 
.no Pt~lúcio ltumuruti, a V Conferência Nacional de Saúde, destacou 
a importância que o Governo dá lt politica social e disse qut: ~>os 
projctlls e atividadcs vinculados i1 proteção e recuperação da suúdc, 
entre eles o sunenmcnto b!tsico c a nutrição, conturão com uportes da 
ordem de cento c dez bilhões de cruzeiros durante o qUinqUénio de 
1975 a 1979", · 

A solenidade de instult~çào reuniu 320 participantes c contou 
com u presonça dos Ministros da Saúde, Paulo de Almeida Macha· 
do: Relações Exteriores, Azeredo da Silveira: Educação c Cultura, 
Ney Braga: Trabalho, Arnaldo Pricto: Interior, Rangel Rei•: Plane· 
jumento, Reis Velloso: Prcvidí:ncia Social, Nascimento c Silva. 

f.stivcrum prc•cntcs aindll o Governador do Distrito Federal, 
Elmo Sercjo Farius, c o dirctor du Organizuçilo Pun·Americuna de 
Saúde, Professor Hectar Acunu. 

Na íntegra, o discurso do Presidente Gciscl foi o seguinte: 
"A preocupuçàu central com o bcm·ostar do homem brusilciro 

que reiteradamente tenho dcstuc .. do como dirctriz do esforço de 
planejamento e de: realiznçiio do Governo. concretizou-se num 
conjunto de medidas que tcrilo grandes repercussões no quudro inNti· 
tucional, nos mecanismos operutivoN c no comportamento funcional 
do NÍNtcma público de serviços de saúde". ESNas medidas subordinam· 
se il cstr:ltógiu aplicada ao setor maiN geral do desenvolvimento 
social, que tem como ponto de convergência, de uçõcs coerentemente 
intcgraduN, a valorização dos recursos humanos du Nação". 

Recursos e resultados 

"A import:inciu du politica social do Governo traduz-se con
cretamente na atribuição u cssu área de elevada dotação de recursos 
financeiro•, no programa de investimentos previsto no II PN O. 

"0 resultado da aplicação de dispêndios tão elevados será, 
ademais, aumentado cm conseqUência do melhor desempenho do 
Nctor, por inOuência das medidas mencionadas. Assinulo, a propósi· 
to c com destaque, a recente constituição do Sistema Nacional de 
Saúde, um dos tcmus desta Conferência. 

"Nos últimos dccõnios caracterizou-se a insuficiência de 
coordenação e de entrosamento entre cntidudcs c agentes de saúde 
como cauNa responsável, em parte, pela baixa produtividade global 
do sctor. O reconhecimento dessa falha orientou o Governo no senti· 
do de fixar, prioritariamente, uma nítida definição do quadro insti· 
tucional vig,cntc. Puru tanto foi encu,minhado ao Congresso Nacional 
projeto hoje trunsformudo na Lei n• 6.229, de 17 de julho último. 

"A natureza esclarcccdoru da nova lei não implica nu ndoçilo pc· 
lo Governo, de uma utuução institucional compurtimcntudu, Nu 
realidade, a uçào eficiente da defesa da saúde supõe medidas nu 
prevcnçilo c proteçiío, bem como de cura c reabilitação, que con· 
figuram um espectro difuso. Daí a concepçüo de integruçào do sistc· 
mu, cujos contornos são explicitados para facilitar e estimular u to· 
muda de decisões c iniciutivuN, inclusive, se necessário, em nível supe· 
rior utruvós de mecanismos coordenudores, no i1mbito do Conselho 
de Desenvolvimento Sociul". 

Responsubllldadcs e deveres 

"Por outro ludo, também cube ressaltar que as funções de 
suúdc, envolvem responsabilidades c deveres que ahrungem a Nocic· 
dado como um todo. A uçüo do poder público, nus trêN esferas go· 
vcrnamentuis cm que se desdobra, combinar·se·it, portunto, com u 
utuaçi\o du comunidade, num fccundunte processo de interuçi\o que 
lcvurit uo upcrfciçoumento crescente do sistema. 

"Como exemplo recente desse modelo operacional pode Ncr dcs· 
tacuda n Cmnpunhu Nucional de Combate à Mt:ningite, que autori
zei cm fins do ano pussado. Mobilizaram-se contra u moléNtia rc· 
cursos mutcriuis c humunos dn Uniüo, dos l!~audos c das Municípios, 
ussumindo u :.autoridade fcdcn11, como er:.t do sc:u Ch:ver, o plune
jumcnto c u supcrvisUo dus ~-,pc:ruçõcs, bem como o ónus linanceiro 
principal. A populuçUo ;1tcnd~u em rnussa à convocuçüo do Gover
no, demonstrando, cm gruu significativo, virtuulidadcs de consciên
cia c disciplinu sunitilri~1s. 

''A viahilidudc dc mecanismos opcrucion:1is integradores, como 
esse que venho dc rncncionm. com mo1ior apdo i1 mobilizuçào sociul, 
uhrc um vusto J'lOtcnciul de trabalho puru us uçõcs de saúde em todns 
us suus modulidudcs. ~ possívcl, m;sim, ucrcditur-se no êxito de projc
tns scmclh:antcs 'ou :ainda muis ousados. que cstíio sendo impiunt:ados 
llU cm estudo. 

···Entre eles, cito o Pluno Nacional de Suneamcnto. cuja reformu· 
hu;iin foi ;,1provada cm ahrilllltilnlJ c pelo l.jUU! serão mohili:t.ados re
cursos c mecanismos cupu:t.cs dt: proporciumar, t:m cinco nnos, u aten· 
dimcntn de mais de oitcnt;.t pnr cento da pupu\açàu urhuna com úguu 
pllt:ivcf c p:trcclu suhst:mci:al Clllll serviços :1dcquudos dt: csgow. Estu 
cnnsidcr(avcl rcdlu.;tao dl> dcfieit · nacionul Jc s:1ncnmcnto húsico 
import:tr:i na correspondente clirninnç~io de um dos mais inllucntc' 
fatores de morbidudc cm nosso Pnis". 

Projetos· 

''A constante umpliw;f1o c melhoria do atendimento médico indi
viduul cst(t S!.!ndo rcnlizud:t no campo da Prcvidi:ncia Social. r\ 

• complc.\idadc do prohlcma justifica u mcticulusidad.: dos \ltuais cs· 
Wdos para dar maior cnvcrgadur:t uu program:a c:..istcntc. 

"No c<tmpo da salldc púhlicu. u inl'>vuçfio tccnnlógicu p:ara o 
comhutc t1s gr:mdcs cndcmi~as: :1 dinamizm;fto c divcrsific:u;ilu do 
pro!!rtlllHI de: imunil.açõcs crn lmtssa: a org:mit.w;ilo de um sistcmu 
n:u.:ionul de vig,ilttncia cpidcminlógic:t: a intcriori:tu\Uo du uçüo sani· 
t(t riu, são ulguns temas rcprescntutivos desta novu atitude dos rcspun
s(Jvcis pcl:1 pnlíticu dtl salldc, que tem n;.a cooflcr:u;Uo instrun1cnto 
fundamental de atuaçuo . 

.. Aindu hú pouco tHit\-,ril.ci u aplic:Jçào de trc1cntos milhões de 
cruzeiros, udiciomlis, ti contu dos Enct1rgos Gerais da Uniüo, p:1ru 
projetas cspcciuis cuordcmados pcln \1inist~rio da Suúdc. na linha 
ucinm sumnriad:1. Quinze projctos, sclecion:tdns pt:rn rcpcrcussUo 
que dcvcrtao produzir. ugrupam·se cm qu:.nro Ctrcus t.:lussificudas co
mo: Serviços Boisicos de AssistCncia Sanitúrh1 a Populações Periféri
cas: Programa Em:uégico de Controle de Grandes Endcmias: Con· 
trolc de Ondas Epidémicas Cíclicas: Infra-estrutura Técnico-cicntifi· 
c:t pura Embasamcnto daNAções de Saúde Públicu". 

Problemas aniiK•• 
"A atualização da pesquisa, que constitui o último item citado, 

representa o truço de união com a politica nacional de desenvolvi
mento cientifico c tecnológico, puru a indiNpensúvel modcrnizuçr;o 
do npnrclho produtor de serviços de N<túdc. Combinum-sc neste 
progrumu a dinamizaçilo du investigação médico-cicntíficu, u mobi· 
liwçào experimental de tecnologias inovudorus pura o combutc de 
doençus c a c:1pncituçilo cm alto nível de: recursos humanos cspc
cinlizndos. A rccuperuçào du Fundução Oswaldo Cruz, instituição de 
prestigio intcrnacionnl. representa uo mesmo tempo pró-condição c 
conscqUêncin deste programa. 

"Em que pese aos Cxitos ulcunçndos c esperados. sei que persis
tem problcmns antigos, muitos dos quuis esperamo• Nolucionnr. 
Endemins ruruis, geogrulicunu:nte circunscritus. tendem a difundir
se cm outras regiões c mesmo em cc:rtus l1reas urhanus, Mnles curen
ciniN, nn imcnsn mnimiu identificados como de subnutrição, debi· 
litnm umu parccltt umpln d11 populnçiío, fncilitnndo a uçào mórbida 
de ugcntcs muis viruh:ntos, F11tores umbientuis perniciosos ugruvum 
este perfil snnititrio desfavorúvel que tem, nos ainda elevudoN índice• 
de mortulidnde infantil, o corolt\rio mnis pungente. 

"ENtes drnmilticos reflexos de pobrczn Nocinl c individual estilo 
Ncndo cnfrentndos com ON meios que 11 cxpcrii:ncin e 11 imuginuçào 
criudoru podem oferecer. O grande deNcnvolvimcnto econômico que 
temos usufruído, nu sucessüo dos últimos sei• unos, elevou u rendn. 
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nacional u nfvei~ que facultam disponibilidade financeira para um lazer u cobertura, ouviu, nos bastidores, um sem-número de queixas, 
programa de investimentos sociais envolvendo cerca de sctcccnto~ c rcclamucilcs c manifestações de descontentamento contra a utuução 
~csscntu bilhõe~ de cruzeiros cm cinco unos c sem o maior risco de do Conselho Federal da classe. A revolta generalizada se voltava, cm 
limitação imprudente nos investimentos dirctamentc produtivos. particular, contra o Código de Í:ticu Odontológica. Considerado, 
Este me~mo crescimento du economia elevou u renda per caplla dos pelos descontentes, um instrumento com o qual o Conselho Federal 
brasileiros u um valor que nos aproxima progressivamente do chu· de Odontologia cxor.bitu us suas funções, perseguindo, pressionando 
mudo mundo desenvolvido, colocando ao alcance de segmentos cada c semeando o terror entre u classe, esse código está sendo responsável 
vez mais amplos da coletividude u possibilidade de se beneficiarem, pelo tremendo mal·e~tur que se apossou du quase totalidade dos 40 
sem paternalismo, dos re~ultudos daqueles investimentos sociui'~. E, mil cirurgiões-dentistas brasileiros. O medo das sanções- às vezes 
assim, de absorverem plenamente as novas conquistas tecnológicas e ·mesmo o pânico-, que lhes poderiam ser impostas (podendo chegar 
cientfficus no campo módico-sanitário, c de se integrarem ativamcntc atê it cu.suçào do registro profissional), fez com que os manifestantes 
no modelo operacional que se estabelece para o sctor. se recusassem u identificar-se para u reportagem, razão por que tema· 

"Acompanharei com inlfcssc os estudos c conclusões desta mos u iniciativa de ouvir us personalidades mais representativas da 
Conferência. O enriquecimento do acervo de conhecimento que classe nos dois maiores centros do Pafs: S. Paulo c Rio, Como o pro· 
proporciona ao Governo um equacionamento mais esclarecido da blema se insere também nu área jurfdica e da comunicação, além 
problemática nacional de saúde, é o que espero dos trabalhos ini· das autoridades odontológicas, foram ouvidos o Dr. Sérgio Marques 
ciados com esta solenidade". da Cruz, reeleito presidente da Associação dos Advogados de S. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Furuh. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) (Pronuncia o se
IUlntedlscuno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao ensejo do IV Congresso Brasileiro da Federação Nacional 
dos Odontologistas, uma revista tradicional do Rio, O Cruulro, pu
blicou as opiniões de vários c eminentes membros da classe, jun· 
lamente com a opinião do Dr. Sérgio Marques da Cruz, Presidente 
reeleito da Associação dos Advogados de São Paulo e do Dr. José 
Rolim Valença, técnico de Comunicação de projeção cm toda a 
América Latina. 

Das opiniões de abalizados profissionais da laboriosa c grande 
classe, o que se conclui i: que o seu Código de lôtica não está mais 
correspondendo aos anseios c necessidades dos dentistas. Precisa de 
uma revisão. Pois tem sido, segundo esses informes, uma camisa de 
força, que não permite a difusão de programas educativos, a 
manifestação de pensamento, a pregação, pelos órgãos de co· 
municaçiio, para orientação aos pais, sobre a conduta que devem ter 
em relação aos filhos. 

O público, enfim, necessita de informações, sobremodo tios 
prolíssionais, pois sérios problemas patológicos podem advir dos 
dentes, com rcnexo no organismo cm geral, quando o povo não é es
clarecido: 

Creio que se faz mister uma revisão do Código de E:tica dos 
Dentistas, por isso que os que falaram nessa reportagem grande e 
minuciosa, de Afrânio Brasil Soares, com Robson de Freitas c lrineu 
Barreto Filho, niio devem ser ignorados nem pelo Senado, nem pelas 
a~toridadcs do Executivo. Dai porque chamamos a atenção do 
ilustre Ministro do Trabalho, para que tome conhecimento do 
clamor da Classe, manifestado através de lfdcres autênticos c 
prolíssionais, que m"rccem u melhor atenção. Eles propug~am uma 
revisão do Código de t::ticu. 

Os países de ultu cultura permitem que os profissionais falem, 
divulguem e eduquem o povo, 

E o Brasil nilo deve impedir que os costumes e iniciativas de ou· 
lros povos se implantem aqui, é claro, desde que isso possa trazer 
bcnclicios ü nossu gente. 

Niio se há de permitir um duro silêncio a essa classe digna, 
clicit:nlc c útil, 

Integro ao meu discurso a oportuna reportagem de O Cruzeiro. 
(Multo bem I) 

I)OCUMI:.'NTOS A QUE SE REFERE O SR. BENJAMIM 
1-'tiRIIII NO SI:.'U DISCURSO: 

Por ocasião da rcalizuçã<> do IV Congresso Brasileiro du 
Fcdcraçilo Nacional dos Odontologistas, o mais importante e maior 
evento odontológico até hoje realizado no Rio de Janeiro, que con· 
grcgou mais de 5 mil dentistas de todo o Pufs, nossa reportagem, uo 

l'aulo c um dos mais conceituados juristas brasileiros, e o dr. José 
Rolim Valença, um dos maiores técnicos de Comunicação da 
América Latina, recentemente eleito o Homem de Relações Públicas 
do A no. O eurrlculum vltae dos entrevistados, sclccionados entre a 
elite da classe, assegura-lhes u idoneidade. São eles os porta-vozes da 
angústia, do pânico e desespero reinantes na comunidade odontoló
gica brasileira, ansiosa por dizer um "basta" à opressão do Conselho 
Federal c à tirania de seu código de ética. 

"Somos uma classe desprestigiada", "não podemos falar 
porque nos processam", "por um dá-cá·cssa-palha, somos 
advertidos''. udentista é considerado, no Brasil, muito inferior ao 
mí:dico", "o Conselho, alí:m de não divulgar a classe, ainda proíbe 
que o façamos", "estabeleceu-se uma verdadeira oligarquia no 
Conselho", "eles se valem de um regulamento defeituoso para se per· 
pctuurcm no poder", "i: um grande negócio ser presidente do 
Conselho: pura cada dia de viagem há uma ajuda de custo no valor 
de I salário-mínimo", "existe funcionário que há um ano andava de 
ónibus c hoje tem curro do ano, com chofer", '"os funcionários, com 
salários elevadíssimos, são quase todos parentes e amigos", "dos 22 
conselhos regionais existentes no Brasil, 17 estão sob intervenção, 
com interventores nomeados pelo Presidente do Conselho Federal", 
"o ministro do Trabalho precisa fazer uma devassa completa", 
"estamos amordaçados", "o povo brasileiro precisava tomar conhe· 
cimento do manifesto "Nem Enfarte Nem Renúncia", lançado pelos 
dentistas de Brasrlia contra o presidente do Conselho Federal" -
são algumas das inúmeras manifestações colhidas nos bastidores do 
I V Congresso Brasileiro da Federação Nacional dos Odontologistas, 
coletadus por nossa reportagem, visando a figura central do Dr. 
Newton Bucno Bruzzi, presidente, há S anos, do Conselho Federal 
de Odontologia. 

À indagação de como se estabeleceu esse verdadeiro caos entre a 
classe e o porqui: que determinou os ilimitados poderes do Conselho 
Fcdcrul, a unanimidade dos entrevistados se referiu ao Código de 
jÕtica dos Odontologistas, que delega esses poderes ao Conselho c 
limita toda c qualquer uçào ou atitude dos membros integrantes da 
classe no sentido de uma libertação. 

Foi ainda no âmbito do Congresso que procuramos ouvir os 
líderes,. de lá partindo pura outros representantes da classe no Rio c 
cm Silo Paulo. E são esses depoimentos, pela idoneidade e importân· 
ciu de seus autores, que levamos ao conhecimento dos nossos lei· 
tores, que por si só falam du dura, triste, desesperadora situaçilo 
vividn pelos cirurgiões-dentistas brasileiros, coagidos por um Código 
de f::ticu "tirano e superado nos dias utuais", como a quase lota• 
I idade a ele se refere. 

A proibição de dar entrevistas sobre assuntos cientffi, JS sem a 
préviu uutorizaçilo do Conselho se constitui nu mais gcncrulizudu 
rcvohu dos cirurgiões-dentistas contra seu código, uma vez que se 
sentem, com cstu limítuçilo, desmoralizados profissionalmente. 

Quando um profissional da Imprensa os procura, não raro o 
rcrórtcr ouve cvusivus, uo mesmo tempo que constata um certo cons-



:I 

\ 

j 

trangimcnto acompanhado de um sentido de humilhação. No fundo, 
o cirurgião-dentista pressente que o repórter desconfia da sua 
capacidade profissional, uma vez que u resposta sobre o assunto cicn· 
ti fico só pode ser publicudu depois do "aprove-se" dos senhores do 
Conselho. Sua idoneidade profissional não parece ser suficiente para 
a sutisl'uçüo do grande público. Carece de uma assessoria. 

Enquanto são sonegadas as informações cientificas de odontolo· 
giu, as demais profissões liberais, em dia com a nossa época, por cxcc
li:ncia da comunicação, tornam públicos seus avanços c suas con· 
quistas, dando, ao mesmo tempo, uma expressiva contribuição para 
a l'ormuçüo do povo, que é, cm última andlisc, a maior vitima do 
sili:ncio imposto à classe odontológica. 

Nu intimidade das associações da classe, cm todo o território 
brasileiro, essa revolta sempre foi tema de discussão c debate, sem 
que ninguém se atrevesse a encetar uma campanha para por fim a 
esse estudo de coisas. Enquanto isso o Conselho Federal de Odon· 
tologia, com seu código em punho, vai processando c ameaçando 
prolissionais, estabelecendo um generalizado pá nico entre a classe. 

E i: sobre esta temática que se manifestam. lideres da classe, a 
começar do 

Dr. Paulo Frankel 

( Pmidente do Sindicato dos Odontologistas do Rio de Janeiro, 
presirleme do I V Congres.ro Brasileiro da Federação Nacional dos 
Odomo/ogistas e presidente do Conselho Nacional da Associação 
Bra.<ileira de Odomologia) 

- Já de há muito vimos achando que esse código tem que ser 
mudado por que não se pode conceber a proibição da divulgação no 
bom sentido, já que ela é útil à população c nunca prejudicial. 
Achamos que todo mundo é: responsável pelo que fala. Aquele que 
infringir o código de ética, assume as conseqUências dos seus atas. Já 
solicitamos ao Conselho Federal a atualização desse código, Quando 
eles lizeram o código de ética, parece que achavam que o dentista 
não tinha condição de falar diretamente com o público. Eles acham 
que a divulgação só deve ser feita dentro da imprensa especializada c 
nunca através da imprensa leiga. Assim, a informação só tem acesso 
a quem menos precisa. Os conselhos são fechados de uma tal 
maneira que dificilmc~te as pessoas alheias a eles conseguem mudar 
alguma coisa no momento. De forma que a gente não se sente muito 
animada a ficar fazendo uma luta quando se sabe que, lá dentro, a 
situação não é propensa a se fazer essa modifiéaçilo. A rigor, o 
Conselho i: uma entidade todo-poderosa dentro da classe. Acho que 
a classe se omite quando vai escolher os seus representantes. Com vo
tação di reta, o panorama mudaria. 

Dr. Joaquim Ottonl Jr. 

(Presidente da Federação de Odontologia, ex-presidente da 
Associação Brasileira de Odontologia (nacional), ex-secretário do 
Conselho Regional de Odontologia da Guanabara, ex-presidente do 
Sindicato dos Odontologistas I 

A minha opinião é exatamcntc a mesma do dr. Paulo Frankcl c 
quero crer que seja a mesma opinião de 95 por cento dos cirurgiões
dentistas do Brasil. Achamos que em todo lugar como cm toda lei de
ve haver liberdade com responsabilidade, Nilo vejo por que deve cxis· 
tir uma lei que impeça puru c simplesmente o profissional de bem 
orientar a populuçilo. Se ela existe, deve ser mudada. Esse código de
ve ser mudado porque vem prejudicando enormemente o nosso de
senvolvimento e dificultando muito a comunicaçilo do cirurgião
dentista com a população. Temos necessidade de orientar os pais, as 
crianças, ensinar os cuidados de higiene, Mas para que possamos fa
zer isso, temos de escrever isso mesmo c pedir autorizuçilo no Conse
lho para falar. Ora, muitas vezes as coisas vêm de supctilo, como ê 
caso de um repórter que nos procura, c nilo podemos perder a opor· 
tunidade de bem educur a populaçilo. Na escola cm que trabalho, 
dentista escolar que sou, é minha funçi\o, minha obriguçüo, divulgar 

para os pais, pura as crianças, esses cuidados. Então cu faço esta 
divulgação. Pois esta divulgaçilo que se faz para uma escola, num 
ambiente fechado, devia ser permitida também ao profissional fazê· 
la ai fora, pela imprensa leiga, pela tclcvisilo, pelo rádio, c que cada 
um assumisse a responsabilidade daquilo que disser de errado. Se o 
profissional se excede nas suas responsabilidades, scrã rcsponsãvcl 
pelo que fizer. Gostaria de fazer uma ressalva: acho que o código de 
ética deve ser mudado, embora não o considere totalmente errado. 
Alguns itens devem ser mudados c outros mantidos. Por exemplo: 
evitar que o profissional, ao fazer a divulgação, faça promoção pes
soal. Mas com a finalidade de orientação, de educação, acho que é 
um ponto pacifico, desde que não seja com o objctivo de angariar cli· 
entes c sim de colaborar com a comunidade. Eu acho que essa 
mudança no código de ética odontológica é mais do que nccessãria c 
deve ser feita com urgência. 

Dr. Séralo Marques da Cruz 

(Presidente reeleito da Associação dos Advogados de São Paulo, 
membro do Conselho da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados 
do Brasil, autor de vários livros de Direito, Catedrático da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e, entre outros Utulos, Acadêmico 
Titular da Cadeira n' 24 da Academia Paulista de Direito, de que foi 
fundador) 

Em várias ocasiões, tenho me referido às incongruências do Có· 
digo de l:tica Odontológica, que considero muito defeituoso. Veja
mos algumas incongruências. No seu art. 22, diz:"~ vedado ao cirur
gião-dentista: a) oferecer seus serviços profissionais através do rãdio, 
televisão c imprensa volantes: b) servir-se de meios de comunicação 
tais como rádio, televisão c publicações cm jornais ou revistas, lei· 
gos, para promover-se profissionalmente; c na letra f) anunciar 
mais de duas especialidades". No artigo 22 diz que é vedado oferecer 
serviço c isso é um ponto muito delicado porque a Lei 5.081 fala cm 
anunciar imodcradamcntc. Na letra r do mesmo artigo diz que ele 
não pode anunciar mais de duas especialidades, quando na letra a 
não pode anunciar de jeito nenhum. Ou pode anunciar ou não pode 
anunciar. Então eis a perplexidade do dentista. O que está faltando 
ao seu código de ética, portanto, é lógica. Esse código tem de ser 
modificado. Dei apenas alguns exemplos. Hã outros. Eles não proí· 
bem o mais grave e prolbcm coisas banais. Por exemplo: se o dentista 
quiser anunciar terá, segundo o seu código de ética, de primeiro levar 
o texto ao Conselho Regional para conseguir aprovação. Ora, nin· 
guém na vida deve ser punido a não ser depois da prãtica do ato. Eu 
posso amanhü anunciar imodcradamcntc, Seria um absurdo, mas cu 
poderia, cm tese, anunciar onde quisesse c como quisesse. Então cu 
poderia ter um luminoso aqui na frente do mcü escritório, cheio de 
espalhafato. A Ordem, a posterior!, pode criticar-me. Agora, eu ter 
de levar os desenhos do luminoso c suas dimensões antes à Ordem, 
seria até subornar a Ordem cm conivência comigo a uns reflexos da 
minha publicidade. Se passasse, cu teria o direito garantido. No ca
so, o código de ética odontológica subordina a publicidade à prévia 
autorízaçüo do Conselho, o que é errado, Deve o Conselho conde· 
nar, reprimir, isto sim, a publicidade exagerada, descontrolada, 
abusiva. Mas aquilo que deveria estar condenado cm todas as letras 
do Código de ~tica Odoniológica era o dentista associar-se a leigos 
nu exploraçüo da odontologia. Os dentistas, infelizmente, cstüo vi· 
vendo numa atmosfera de mercantilismo sob as vistas complacentes 
do Conselho Federal de Odontologia, que cassa o registro de um 
odontólogo por motivos inexpressivos. Nesse código forum colhidos, 
ao deus-durú, ulguns delitos c pura os demais ficou uma reincidência 
especifica curiosíssima. 

O Código de l:tica é inconstitucional naquilo que impede o livre 
exercício da odontologia porque a Constituiçüo permite o trabalho 
honesto. A liberdade de trabalho é consagrada em todas as constitui· 
ções, com uma ressalva: ressalvada a cupucitação de cada cidadão, is· 
to é, Fulano ter um diploma, registrado, certinho, preencher os rc· 
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quisilos, não ter nenhum impedimento, não estar Impossibilitado de 
'exercer a profissiio. Entilo, desde que sejam preenchidos os requisitos 
lcguis, u todo individuo é livre o trabalho. Jli o trabalho do odontólo
go é sob tal formu fiscalizado em termos desse código vigente que is
so tem um sabor medievo, dli a impressão que estamos na Idade Mé
dia c que os Conselhos Federal e Regionais da Odontologia se trans
formaram em verdadeiros tribunais inquisitoriais do tempo de Tor
quemada, com a agravante de que, para as coisas graves, nilo há ne
nhuma sunção c, para as pequeninas, enormes sanções. Em cada 
conselho regional devia haver um movimento de revisão do Código 
de l';tica Odontológica, tornando-o mais rigoroso naquilo que ele 
precisa de ser rigoroso e mais compreensivo naquilo que ele precisa 
de' ser compreensivo. A classe deve conscientizar o Conselho Fe
deral. Sei que me.er num Código de l';tica é uma espécie de tabu. 
Desde 1933, existe o Código de l';tica dos Advogados, intacto, mas 
ele é: um monumento de beleza. !'; uma estátua clássica, o que não 
ucontece com o dos odontólogos, que é um aleiji!o. Se nós temos co
mo símbolo ético da odontologia esse código defeituoso, nós temos 
obrigação de substituí-lo por algo de que se orgulhem nossos póste
ros. E não há mal nenhum em corrigir os erros. Ao contrário: é uma 
neccssidude, um imperativo. O Código de l';tica dos odontólogos po
de e deve ser aprimorado c é imprescindível que seja aprimorado pa
ra que não contenha deformações como as que existem no atual. O 
Código de l';tica dos odontólogos precisa de uma cirurgia plástica. 
Melhor dizendo: está precisando de um trabalho de prótese O Códi
go de l';tica dos odontólogos não separa nitidamente relações com o 
público, com o cliente, com o colega, com fornecedores, com as 
sociedades de classe. Código de ética é código de comportamento e 
comportamento está sempre cm termos de relação quando se fala em 
grei, cm grupo, cm vida socictária. Então vamos pegar, no caso, os 
círculos concêntricos. Começar de dentro do gabinete do dentista, a 
organização a que ele pertença, da organização para outro círculo 
que é a associação da classe, antes mesmo da associação de classe os 
fornecedores de mutcriais do dentista, o relacionamento com o públi· 
co cm geral. Ora ... problema de publicidade! Ninguém hoje pode 
impedir'que o profissional liberal diga que i: o José da Silva, Rua Tal, 
N• Tal - Advocacia Trabalhista. O que tem de impedir i: que ele di
ca que é o melhor do mundo, Fulano de Tal, o Rui Barbosa do 
Pinheiro. Não dí1, isso avacalha, desprestigia. No caso dos odontólo· 
gos hít certos slogans que têm realmente de ser condenados, sob pena 
de se mercantiliz:1r a odontologia. A mcrcantilização da profissão i: 
o seu próprio fim. Em recente Simpósio cm que tive contuto com a 
classe cu disse: o Odontólogo precisa despertar pura a auto-suficiên
ciu de sua profissão e para a dignidade de seu mister porque ele acei
Lot cngujur-sc, atrelar-se às organi?.nções médicus nos convt:nios com 
a l'rcvidí:ncia Social. Não vi ati: hoje nenhuma portaria da Previdên
cia Social cuidando de convênio direto com as organizações 
odontológicas, mas acho que só poderá haver esses convênios no dia 
cm que as organizações odontológicas sejam só de odontólogos, sob 
pcnu de o próprio Ministério da Previdência Social estar jogando 
com a própria rcsponsabilidudc governamental, permitindo convé· 
nio com sociedude que nilo seja só de profissionais de odontologia. !; 
puru isso que o Conselho deve olhar. 

Cabe ao Conselho supervisionur e é dever do cirurgião-dentista, 
l.'un forme o artigu 2'-' lctru I c o urtigo 23, colaborar por todos os 
n11.:ios para a nu.:lhuri~t llo nível du educação sunitúria. Mas como ele 
''Ui c"luh"mr. sem l\1la(! Como é possível alguém em silêncio .. 
amnnlw,;udu,l.'umprir o dever dcssu coluboruçíioT' 

Dr. David Serson 

( Diretnr cultural da A .l·.wdaçe)o Paulista de Cirurgia Dentária e presi· 
dente dà tl.f.WJciaçe)o Paulista de Implanto/agia Orai I 

- Eu sempre fuf um homem de cií:nciu, desde o tempo de 
estudunte. Nuquelu épocu nilo existiu o Conselho. Nem Regionul 

nem Federal. Nós é que propugnávamos por um Conselho porque 
achávamos que deveriu haver uma entidade que cuidasse da classe, 
que u promovesse, que desse o destaque que a classe merece. Hoje, a 
profissão do cirurgião-dentista encontra-se numa situação em que 
precisa ser divulgada porque há muito o que divulgar, Na realidade, 
o povo, a colctividnde, têm ainda aquele velho con9eito arraigado de 
odontologia de 30 anos passados, de que o cirurgião-dentista serve 
apenas para obturar e extrair dentes. Hoje, se fazem coisas 
espetaculures na odontologia e ninguém sabe disso. Além de o Conse
lho niio promover a classe, ele ainda inibe, co!bc e constrange 
aqueles que fazem alguma coisa que poderia mostrar o que real· 
mente é feito na profissão. Para dar um exemplo, reporto-me à ãrca 
da impluntologia. Temos aqui uma associação onde nós congrega
mos implantologistas das diversas técnicas numa entidade só. Siio 
técnicas, todas elas válidas, que precisam ser discutidas. E o leigo 
também precisa saber o que está acontecendo porque a idéia que se 
tem aqui é que no Brasil niio se fazem implantes. Ele sai do Brasil 
para procurar profissionais no exterior e é justamente lá fora que ele 
vai ter conhecimento que aqui se faz implante c, ainda mais, que nós 
estamos cm absoluto ponto de igualdade com os centros mais 
adiantados do mundo em impluntologia. A implantologla brasileira 
não deve nada à americana nem à européia. No que na realidade eles 
estilo na nossa frente, 5 ou 10 unos, é na questão da divulgação. Lá 
se divulga e aqui não se divulga. Então não se tem idéia do que se faz 
aqui. Nós não vemos por que evitar a imprensa, porque o contato 
do profissional com o público só pode ser feito através da 
imprensa, falando cm questão de massa c não de um público 
reduzido. Por que terá o entrevistado de passar por uma censura pré
via do Conselho? A titulo de que? Se ele, no seu consultório, é 
responsável pelos seus atos, pelo seu trabalho, por que nilo pode ser 
responsável pela sua palavra também? Então seria um ·absurdo se, 
toda vez em que tivesse de intervir em qualquer situação, cu prc· 
cisasse de ir à faculdade, expor o problema, dizer de que maneira cu 
pretendia intervir para que eles dissessem amfm e assinassem o 
aprove-se. Não é justo que haja um Conselho que funciona como 
uma censura. Porque cada um é responsável pelos seus atas. Já que 
no próprio ambiente de trabalho, profissionalmente, ele é responsá
vel, sc·lo·á em palavras também. O CÓdigo de l';tica é necessário, de
ve existir. Ele apenas deve ser reformulado e se colocar na condição 
utual. Nós achamos que tudo o que existe de bom numa profissão 
deve ser divulgado. Aliás, o é, cm qualquer parte do mundo e em 
qualquer profissão. Se nós fôssemos ver a divulgação que se dá à 
odontologia nps Estados Unidos, por exemplo, ficaríamos boquia
bertos. E: impressionante. E a imagem do profissional de lá é muito 
valorizada c muito'boa. Por que? Porque eles divulgam o que faz o 
profissional. Do que mais carece o Código de l';tica Odontológica é a 
alu:di~:~u;Uu. Ntao existe nada neste mundo que possa ser bem feito, 
sem ser c.livulgudo. 

Dr. Alfredo dos Reis Viegas 

( Pre.riclente, por 2 vezes, da Associação Paulista de Cirurgiõts· 
Dellli.ltas, presidelllt, por 2 ve:es, da Associação Brasileira de 
Odomo/ogia, membro do Comité de Perícia e Saúde da Boca da 
Organi:açào Mundial de Saúde, Professor Titular da Universidade de 
Seio Paulo, chefe do Departamento de Prática de Saúde Pública da 
Faculdade ele Solide Pública, com inúmeros trabalhos publicado.! 110 

mundo e vários livros sobre odontologia) 

- Pura mim, o impedimento de não se dar entrevistas sem pré· 
viu uutorizuç~o do Conselho de Odontologia é totalmente utru· 
biliilrio. Quundo o profissional dá umu entrevista i: responsável pelo 
que diz. Mesmo que ele incidisse em falhas, caberia uo Conselho, pos· 
teriormente, verificur essas fnlhus cu!, sim, punir o profissional. Por 
erros! Pode utí: clwmnr u utcnçiio, mns nunca proibir que se dê umu 
entrevistn. Mesmo porque a, entrevista vem de imediato, não é 
precstnbelccidu. A populnçilo necessita de ser instru!du, portnnto 
estn proibiç~o está totulmente errudu. Estamos nu cru du comuni-
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caçào, nu cru da educação, precisa-se instruir o povo. Imagine só se 
agora, na campanha da poliomielite, os ·médicos, o secretário de 
Saúde, precisassem de pedir licença à Associação Paulista de 
Medicina pura poder dar entrevista sobre poliomielite, Mas isso não 
acontece porque o Conselho de Medicina é aberto, não cerceia cm 
seu código de ética. Essas limitações não constam ali. Aliás, que eu 
conheça, essas limitações não devem constar cm nenhuma profissão, 
nem no Brasil nem no exterior. E também esse negócio de só permitir 
entrevistas por escrito ou só fornecer informações nos órgãos téc· 
nicos científicos só existe no código dos odontólogos, Esses silo os 
que menos necessitam dessas informações gerais. Eles devem ser 
capacitados pelos cursos que já possuem. Se nós olharmos· para o 
prisma da Universidade no Brasil, três coisas siio bãsicas: ensino, 
pesquisa e extensão dos serviços à comunidade. E quando se fala em 
extensão de serviços há uma coisa que é primordial em saúde que í: 
educação em saúde. E quando estamos educando estamos transmilin· 
do conhecimentos. Q'uando estamos dando uma entrevista, nós não 
estamos fazendo nada mais do que transmitindo conhecimentos para 
serem divulgados. Como í: que se pode cercear uma coisa dessas? r; · 
totalmente incoerente. Eu tenho a impressão de que quem organizou 
o código de ética, bem como o grupo que o aprovou, são grupos não 
capazes. Cientificamente e eticamente. Porque isso é antií:tico, 
querer cercear a palavra de um individuo. Em suma: o código de 
ética dos cirurgiões-dentistas í: antiético. Os presidentes c diretorias 
das associações odontológicas devem tomar posição. Não é o 
odontólogo cm si que pode tomar posição. Para isso, ele designa re· 
presentantes que são as diretorias das suas entidades. Elas devem to· 
mar esta defesa e, se não o estão fazendo, cometem uma falha. E de· 
viam fazê-lo energicamente. Acho que o Conselho está extrapo· 
!ando. O Conselho está querendo legislar c não cabe a ele isso. O 
Conselho i: para supervisionar o exercício da profissão odontológica 
e não para se preocupar com entrevistas. Exercício da profissão í: 
boca. O que í: que ele, o dentista, faz na boca? Ele está atendendo 
bem ao cliente? Isso é que é exercer a odontologia. f; isso o que o 
Conselho tem de supervisionar. Verificar os que não estão 
legalmente formados, mas não cercear a atividade do cirurgião· 
dentista. Nenhum cidadão do Brasil é proibido de dar entrevistas, 
cm qualquer área, especialmente na que ele conhece, que domina. O 
Ministro do Trabalho precisa exercer uma supervisão nos conselhos 
que existem. O Ministro não toma conhecimento de nenhuma 
arbitrariedade do Conselho. A culpa, cm última instância, é do 
Ministro do Trabalh·o. Acho que ele devia nomear uma comissão 
para analisar o Código de f;tica Odontológica, que í: feito pelo 
Conselho Federal de Odontologia, para ver que erros, que falhas 
existem a fim de que sejam corrigidos. Parece que muitas incongruên· 
cias ali existem, tais são os clamores de inúmeros cirurgiões-dentistas 
no Pais. A única coisa que o Conselho pode fazer é dar normas, 
estabelecer parâmetros, mas dentro das leis. Eles não podem criar 
leis e criaram leis errôneas, indevidamente. Aliás, cu sou totalmente 
contrário a conselhos para profissões liberais. Silo suficientes as 
ussociações, Isso de Cons.elho é uma coisa brasileira. Na América do 
Norte, se o dentista fizer um mau trabalho no cliente, este mete um 
processo no dentista. AI o juiz cassa. M•s aqui ninguém processa 
ninguém. Conselho Federal deve ser um órgão r:scalizador, deve 
fazer a supervisão da profissilo, mas não é um órgão técnico-cicn!l· 

lico. A úrea cient!fica e cultural pertence às associações odontoló· 
gicas. Isso não é função de conselho c, se ele está entrando ncssu 

úrcu, estâ extrapolando. O que os Conselhos de Odontologia tê.m s~o 
ótimas sedes. Significa que eles estilo taxando muito os profisSionaiS 

e não precisariam de taxar tanto. Isso sim. Veja a blg sede qu~ eles 
têm no Rio de Janeiro. A sede, aliás, do Conselho Federal devta ser 

cm Bras!liu. Outra sugestão ao Sr. Ministro: ni\o se perpetuem as 
direções dos conselhos. Isso í: coisu importante, sudia, benéfica. Os 

carus vivem pu.<seundo no Puls, avião pra cá, avião pra lú, hotel de 
primciru. E tudo sui do Conselho. Eu ni\o dou satisfação pra Canse· 

}ho nenhum. Dou entrevistu pru quem quero c comigo eles nem 
mexem. 

Dr. J anuário N apolltano 

1 Presidente da Associação Brasileira de Odontologia de Equipe, 
ex-presidente da As.wc/a(ào Paulista de Odontopediarria, assessor de 
algumas clínicas paulistas, autor de várias Campanhas Públicas de 
Satíde Dentária e precursor do Cur.<o de Administração Odontológica 
no Curso de Administração Hospitalar da Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo) 

-A filosofia c a politica de atuação dos Conselhos Rcgionaós c 
Federais estilo sendo dcfasqdas em relação à comunidade, à 
profissão c aos odontólogos. Hã descontentamento generalizado, 
mostrando ser necessária sua adequação à dinãmica de nossos dias. 
Há um abismo entre as necessidades da população c as metas da 
profissão, ditadas pelos Conselhos. f; paradoxal que, quando se fala 
cm "Clínica Popular", os Conselhos entendem que esta é problc· 
ma de Saúde Pública, afcta exclusivamente ao controle das autori· 
dadcs sanitárias. Porventura não deveria haver um entrosamento 
visando não só à atuação cirúrgica, mas, quando necessário, a um 
"grupo de pressão" orientado para os interesses da comunidade c da 
profissão? Entretanto, assim não pensa a maior parte dos dirigentes 
dos Consclh.os. Lavam a mão como Põncio Pilatos. Entendem que a 
Odontologia vive num vácuo social isolado. A profissão está 
amordaçada e não pode se comunicar com o público. Os Conselhos, 
agindo cirurgicamente, estão retirando tecido são e nobre :m 
quantidade maior que tecido deteriorado. Hã homens que estao 
calados, com medo de algum deslize ético. Não falam c não se 
comunicam com o povo. Em compensação, por falta de provas 
concretas, vamos encontrar no interior de várias cidades propaganda 
de baixo nível, vendendo clínicas populares c organizações menos 
idõneas de forma a comprometer a imagem da profissão. Entende· 
mos que a única solução para resolver o problema de comunicações 
adequadas c necessárias seria fazer com que os Conselhos 
estruturassem uma assessoria de comunicações a serviço da profissão 
e da comunidade. Entendemos ser necessária uma atuação do Canse· 
lho no campo da promoção c da educação cm saúde da boca. r; o 
único órgão que reúne compulsoriamente todos os cirurgiões· 
dentistas, pois pertencer ou não a uma entidade de classe í: 
facultativo, ao passo que integrar o Conselho é obrigatório. Dai de· 
corre esta sugestão que traria indubitavelmente uma soma de bcnefi· 
cios para a comunidade e, cm última análise, para o cirurgião
dentista. Comunicação significa primordialmente utilização de 
veículos de massa tais como televisão, rádio c imprensa. Enfim, 
nosso posicionamento é crítico mas construtivo, pois nossos 
objetivos são perfeitamente definidos. Apresentamos problemas e 
apontamos soluções. Ou os atuais dirigentes entendem c se cons· 
cientizam da necessidade de mudança de filosofia e das diretrizes 
através de demonstrações comedidas, concretas c cfctivas, ou então 
se fará necessária uma "revolução" radical, afastando definitiva· 
mente da liderança os homens quadrados, ortodoxos c não 
esclarecidos. Resta saber apenas qual será a conduta desses homens 
frente a munifestações niio só da base, não só do cirurgião-dentista 
de Pusárguda, mas também de lideres expressivos da categoria 
profissional, cujo passudo de lutas c ideais por si só é um testemunho 
inequívoco de que a mudança í: necessária. 

Dr. José Soares Dulra 
1 A lénr de cirurgião-dentista de renome, escritor, economista, t! 

ronltecido como o Homem da Cibernética no Brasil) 

-Entendemos que o Conselho Federal de Odontologia, ao 
qual nuturalmente estilo subordinados os Conselhos Regionais, deva 
ser csscnciulnu.:nte um órgUo normatiVo c consultivo c, portanto, 
orientador, e só excepcionalmente deveria ser-lhe atribu!da funç~o 
puniti'.lu, em casos também cltccpcionuis, Jumuis, porém, ?c~c~IU 
ussumir runções tisculizudoras c coercitivas, num descer a mmucms 
de rotinu proflssionul, trunsformando-se num onipotcntc órgão poli· 
ciudor do exerc!cio profissional, perdendo, assim, sua dignidade nor· 
mutivu, consultivu c decisóriu. O código de ética do exercido de 
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odontologia ê tilo amplo, abrangedor c coercitivo que impede ao pro
fissional até a livre manifestação de opinião técnica em público. 
Quanto aos direitos, o código entra cm redundâncias, assegurando a 
''inviolubilidudc do domicflio", do dentista c garantindo-lhe "prisão 
especial", além de outras em definições inócuas. Parece omisso no to
cante ao dentista como pessoa jurídica, como proprietário de clfnica, 
que vende serviços. O dentista não pode sequer apresentar-se pro
fissionalmente nos prováveis clientes com liberdade, mesmo dentro 
de normas de decência, sem expor-se a sanções, face à excessiva limi
tação existente. Enquanto isso, ainda persiste a existência de práticos 
cm todo o Puís. Nilo pode servir-se de veículos de divulgação livre
mente, nem mesmo para difundir informações de educação sanitária, 
sem ficar, do mesmo modo, exposto a sanções. A experimentação c a 
pesquiso profissional, mesmo dentro de margens racionais de segu
rança, estilo cerceadas, dada a generalidade do impedimento de sua 
uplicaçilo ou experimentação. Por todos es.~es motivos, parece ser um 
desejo unânime da classe a reformulação legal das atribuições dos 
Conselhos Federal c Regionais de Odontologia c do Código de l:tica 
Odontológica, que tem trazido uma sensação humilhante de cons
trangimento ao exercício da profissão. Até mesmo esta opinião po
derá ser considerada, não como bem intencionada contribuição, mas 
como uma falta ao código de ética, dependendo da interpretação dos 
Conselheiros. Toda a classe se sente constrangida, ameaçada, não 
pela ética profissional que todos nós praticamos, mas pelo exorbi
tante código de ética. Todos se sentem à mercê, não de normas, mas 
de julgamento humano, investido de superpoderes, extrapolados do 
plano técnico para o plano da interpretação de cânones exorbitante
mente radicais. Toda a classe sente que não há, face ao código de 
ética, o livre exercício profissional. Todos os dentistas se sentem 
construngidos, como considerados pelo estranho código como trans
grcssorcs contumazes, razão pela qual todos anseiam pela sua ur
gente reformulação. 

Or. Emll Adlb Razuk 

( Depulado paulisla, eleilo maciçamenle pela classe odonlológica, 
com volaçào em $40 do.1 $72 municípios do Eslado. Ex·dlmor do Ser· 
vico Denlárlo Escolar de São Paulo e presideme da Associação Brasi
leira de Odomopedialria) 

- O código de ética atual, feito pelo Conselho, é meio, às vc; 
contundente. Nilo há dúvida nenhuma de que há necessidade de urna 
disciplina. Alguns pontos de vista de alguns artigos devem ser 
utcnuados na suo redução. Eu acho que deve haver alguma reformu
lação cm que participem também algumas entidades de classes. As 
entidades de classe podem dar, aos conselhos regionais, subsídios 
que devem ser levados ao Conselho Deliberativo Nacional do Con· 
sclho Federal. Numa reunião de conselhos de presidente, foi 
aprovada uma moção mais de desagravo pela atitude tomada pelo 
Conselho que realmente tem rcnctido. O Conselho como uuturquiu, 
seus membros pensam que silo juízes da classe odontológica, quando 
eles silo os membros integrantes da classe odontológica. Se eles nilo 
reformularem, no ano que vem, com us eleições, evidentemente, us 
cntidudcs de clusse tomuriio posição. Este Conselho não pode se pcr
~etuar no poder, Devido à este código de ética ter sido hipertrofiado 
na suo amplitude, nu sua ação, eles automaticumcnte se hipertro
fiaram tumbém. Esse código de ética foi cnviudo, em 1967, pura upro
vação dos uutoridades fede ruis e já se pussuram oito anos, Algumas 
coisus que, nuquelu ocusiilo, eram viáveis, hoje devem ser modin
cudus, Ele preciso ser reformuludo. Como se truta de umu profissilo 
de saúde, o dentista deve ter um certo cuidudo cspeciul no fulur, mos 
eles forum udiantc: quase cerceium o profissional cirurgiilo-dcntistu n 
dar qualquer declaruçilo. Nós, purticulurmcntc, temos dudo muitos 
decluruções. Quando fomos dirctor do Serviço Dentário Escolar, 
dávamos dccluruções. Eru um problcmu .udministrutivo, um pro
blema de saúde público, Nós tlnhumos todo direito, como presidente 
du Associuçilo Brusileiru de Odontopediutriu, de dar u nosso opinião 
c, ugoru, como homem público, muito muis. Reconheço no Bruzzi o 
trabalho que ele desenvolveu em prol do Conselho Federal, mas 

acho que está na hora da rcnovnçilo, na hora de colocarmos um novo 
presidente, como conseqUência nutural da vida, porque, às vezes, u 
pessoa se acomoda com a posição e hoje, na vida moderna, só se fula 
cm rotatividade. Nós que temos responsabilidade pela clussc, vumos 
tomar uma posição. Eu acho que todos nós temos que tomar uma 
posição. Deve-se modificar a qucstilo de quorum du eleição porque, 
com isso, eles ficam com o poder na mão, já que a lei estabelece que, 
se o cundiduto não tiver a votação de 5 I por cento dos inscritos, há 
intervenção. E silo eles que intervêm, O Bruzzi está usando este arti· 
ficio. Nem sempre na eleição, ganha o melhor ou aquele que repre
sento os anseios da classe. Estâ na hora de todas as entidades cstu
durem com profundidade c tomar as medidas cabíveis para a revo
gução desse dispositivo de eleição, estabelecido pelo Conselho Fe
deral, c que foi aprovado pelo Ministério, Tenho conhecimento do 
descontentamento geral da classe, mas tenho visto também boas ati· 
tudcs do nosso conselho regional. Do Federal, não sei, porque quusc 
não temos contato com ele. Sou da opinião que precisa ser modifi
cado este dispositivo eleitoral. Está na hora de o código sofrer uma 
reabilitação. Uma reabilitação não só oral como escrita. Por ocnsiilo 
da minha campunha eleitoral, quando visitei 180 municípios, senti 
que rculmcnte há um descontentamento do problema de nção do 
Conselho. Uma coisa que já está ultrapassada deve ser renovada ou 
reabilitada, Para a criação do código de ética, deve ter havido uma 
usscssoria jurídica, mos não foram realmente os elementos mais capa· 
zes. Reconheço isso. Todo trabalho depende do problema de 
asscssorumento. Durante dois unos, tivemos oportunidade de dirigir 
o maior serviço dentário do mundo ocidental c nos salmos bem 
porque soubemos procurar os assessores c ouvir os colegas. e sabido 
que uma andorinha só não faz verão. 

Dr. Marco Antônio A. Franco 

1 Um dos pioneiros do lran.•planlt denlárlo no Bras//) 

-Em 1960, saiu, uma reportugcm nas "Folhas", que hoje nüo 
poderia sair. Era uma entrevisto que cu tinha dado a um repórter que 
me procurou pura explicar a técnica que cu estava empregando no 
implante de dentes. Teve alguma repercussão porque o próprio Presi
dente do Conselho Regional de Odontologia, o Dr, Fernando de 
Sousu Lapu, veio ter a mim pura se informar dos detalhes e cu lhe 
disse que já fazia implantes há três ou quatro unos, Depois vieram 
vários colegas se informar. Todos eles tiveram conhecimento do tru
bulho através du rcportugcm. Penso que este exemplo é o bastante 
pura cu traduzir o meu pensamento a favor du div.ulgaçào científica. 

Dr. Jalro Correa 

I Prf.•idflll< da Associarão Pauli.11a do.r Cirurgiões·Dfmis/0,,, 
Presitlfnle do Sindica/o dos Odomologlsla.r de Sdo Paulo e Vic<•-Presi· 
deli/e ela Feclerarào Na<'ionul do.1 Odomo/ogi.11as) 

-Nilo somos contru a existência de uln código de êticu de mu· 
nciru nenhuma, scju no militarismo, numa ordem religioso, nus pro· 
fissões liberais, no sentido de não serem feridos alguns pontos de con· 
dutu, Deve haver atê um certo rigor em ulguns casos. A odontologia 
precisuvu de umu trilho correta para seguir, estabelecidos os direitos 
c deveres. Mas uchamos realmente que o utuul código do Conselho 
poderio ser reformulado no sentido de umu utuulizução, de moder
nismo, de modernismo uté jurídico, de comunicuçiio, Acredito uté 
que o Conselho Federul, através dos conselhos regionais, c até em 
conexão com todas as outras entidades de classe odontológico, esteja 
inclinado a elaborur um novo código visundo u dor umu maleabili· 
dudc, não diria umu liberdade absoluto, mos dor umu umplitude 
maior no sentido de umu participação maior do profissionul no sen
tido das suas pregações, entrevistas, desde que este profissional seja 
identificado c tenha qualificativo pura estes pronunciamentos. 
Estamos sentindo que hl1 uma pcqucnu fumaçu em torno disso e 
onde há fumaça hll fogo, e muito justo uma campanha em torno du 
modificuçi\o do código, Hl1 necessidade de um maior cntrosumcnto 
nesse trinômio - conselho, federação e associações estuduuis -
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pura que ~e estude, em conjunto, u eluboruçilo de um código cupul de 
dar uma aluação mais incisiva ao profissional. Cabe às entidades de 
clusse umu muior difusão ü chumudu educução e suüde cm odontolo· 
gia. A população uinda não foi alcunçudu nem está bem orientadu 
sobre os problemas de saúde, Acho que devia ser estabelecidu uma 
progrumução junto às televisões c rádios, enfim toda a imprensa, no 
sentido de csclurecer o povo sobre esses problemas que ufligem o pró· 
prio povo. Sabemos que 2 terços da população precisam de trutu· 
menta dentário, mas não têm condição financeira. A odontologia 
não está alheia a este problema. Nua sou contra código de éticu 
porque fui um dos responsáveis pelo Código da União Odontológica 
Brasileira. Acho apenas que, nu verdade, nos dias aluais, em que a 
comunicação avança cm todos os campos, e que estamos com go
vernos de alto nível, tanto estadual como federal, governos que pre· 
gam a liberdade, que dão plona liberdade à nossa gente no sentido de 
dar comunicuçào, não é justo que se cerceie uma classe para que ela 
se pronuncie junto à população, levundo a essa população uma 
guarida cm torno de saúde oral. · 

Dr. Orlando Melra Cardoso de Olhe Ira 

( Pr<•sirlt•l/1<' cio Comité Ciel/fl]ico ela Socierlarle Orlontoldgica 
Lmino-Aniericana dt• lmplantt•s t' Transplames, membro da Direloria 
ela Assoéiarào Pauli.<ta de Cirurgiiie.,·Demisras e diretor ciemíjico da 
As.mciaçào Puulúta de lmplamo/ogía Ora/J 

- Nós, que praticamos uma especialidade que existe de fato, 
mas não de direito, sentimos, na própria carne, a dificuldade que se 
tem cm transmitir isso ao público cm geral. Diríamos então que o 
Conselho, no seu código de ética, devia trazer facilidades para que o 
grande público tome conhecimento, não somente o que é a implanto· 
logia, mas o que i': a odontologia. Porque, infelizmente, o público, em 
geral, não tem o mínimo conhecimento do que seja a odontologia de 
hoje. Para citar um exemplo do que digo, lembro que qualquer 
criatura que sofra acidentes, e tenha fratura dos seus maxilares, pro· 
cura um médico. Nós, dentro da implantologiu, sabemos que lodos 
aqueles que perdem elementos dentais em acidentes não sabem o que 
razer dt:Sfll! dente e, normalmente, jogam-no rara, sem O mínimo 
conhecimento de que possam ser reimplantados. Criaturas extraem 
dentes sãos que poderiam ser transplantados. a outras criaturas. No 
entanto, esses dentes são abandonados, inclusive pelos próprios den· 
listas sem que se tenha um banco de dentes, E nós não lemos a mi· 
nima condição de divulgar a odontologia, nem como pessoas, nem 
como cirurgiões-dentistas e nem, às vezes, em interesse da classe, En
tão cu acho que esse código de ética devia ser reformulado, nüo para 
que pudéssemos fazer promoção pessoal, mas sim pura promoção da 
classe, promoção da odontologia. O brasileiro ainda não sabe que a 
odontologia é uma especialidade módica. Ele considera dentista uma 
coisa e medicina outra. Não sabe que, em Portugal, por exemplo, o 
dentista i': um mi':dico estomatologista, que faz seis unos de medicina 
c mais três de especialização em estomatologia. Nilo sabe tampouco 
que, em toda a Europa, o dentista não é separado da medicina. No 
Brasil não existe uindn este conceito. Dcntistu t: ainda aquele que 
saiu do cirurgião-barbeiro, que fazin b~trba, cortnva cabelo e 
arr~mcava dente. Parece que, uindu, u grande maioria do povo enxer
gu o dentistu como obturador e tmancl'<ior de dente. Esquece toda u 
gama de trabulhos que a odontologia pode apresentar. Então eu 
acho, sim, que esse código de ética deveria ser reformulado pura a 
promoçuo c divulgação da odontologia. 

Dr. Manoel Ribeiro Souza 

1 Um dos llwis ltmrt•tulos cifllrJ:ii1e.Nh•mistas do Paú, com lar~:a t'.\'Pt'· 
rh"•tlcia da l'idtl Jimlictll da classe tra Europa t' militantt• de vário.\' 
crmJ:f(',\'.\'OS nm·imwi.\' t' ittU•rtwcirmtlis de Odontologia. Um dos nwis 
cmu·t•inwdo.\' (1(/ontci/ogos do Nordt·.~tt! brasih•iro. awaMwlltc! radicado 
no Rio dt• Jmwlro.) 

- Penso que toda a problcrnittica da classe odontológica brusi· 
lcirn, nos dias que se passam, cm termos de comunicuçi\o e divul· 

gaçi\o, procede indiscutivelmente. J{! nern quero discutir o caso de o 
pronssionul se valer da divulgaÇtiO de um lema científico para fazer a 
III lU promociio pessoal .. porque seria enveredar numa temática ociosa 
t' for demais óbviu. f:. mais do que evidente que isso se. enquadra no 
antiétioo. Mas impedir-se um profissional, portador de um diploma, 
consciente do cabedal de conhecimentos adquiridos na Universi· 
dade, nos cursos de pós·gruduução, e ao longo de uma vida de 
experiências c exercício da profissão, de responder a uma entrevista 
sem a prévia uutorizução de um Conselho, ou seja lá o que ror, nào 
passa de um absurdo em lermos de respeito à sua idoneidade 
profissional. Antes de mais nada, isso é desmoralizante, aviltantc c 
humilhante. E, quanto ao regulamento que permite ou faculta a uma 
diretoria se perpetuar no poder de uma entidade, está claro que ele 
pecu nu base, uma vez que a renovação de valores, tão cultuada cm 
nossos. dias, quando tudo evolui celeremente c novas conquistas 
aparecem, so torna cada vez mais difícil do ser realizoda. Nem quero 
abster-me no julgamento dos membros que compõem o atual Canse· 
lho, se agem ou não corto ou errado, porque o mais importante é que 
se criem dispositivos que ruvorcçam uma rotatividade constante nos 
quadros que dirigem '"entidades de classe, sejam elas odontológicas 
ou outras quaisquer. Volt•mdo a falar cm comunicação, não posso 
deixar de manifestar o profundo pesar em que vive a odontologia 
brasileira, sobretudo depois de conhecer a realidade européia, onde 
minha profissão goza de um prestígio invulgar c onde todas suas 
conquislns são do conhecimento do público. Penso que é chegada a 
hora de lutarmos pelo justo e patriótico direito c dever de educarmos 
o nosso povo, tão carente de inrormaçõcs nesse sctor. Pensar de ou
tra munciru. julgo, é QUC é antiético. E mais ainda: impatriótico c 
desumano. 

Dr. José Roiím Valença 

(Técnico t•m Conumlcacào e formado em Jornalismo pda Facul
dadt• "Câsper Líbero", Membro Acreditado da Public·Rt•lations 
Socl,•ty o/ America, onde também é membro do Cot!!Jselor Sectiofl. 
Mt•mhro da /PRA -lnternationa/ Public-Relation.v Assocíation, mem· 
bro tia Sociedade Porfllguesa dt• Re/açiie,\' Pliblicas, fundador e mem· 
bro da Associa('ào Brasllt!ira dt• Relaciit•s Públicas, mmtbro da Amt•ri· 
can Clwmber of Commt•rct• for Brasil t• da American Management 
As.wciation e do Tlte Prt!sidt!lll's As:wciation e deito Homem de 
Rt•larues Plih/icas do Ano de 19731 

- Noto que certos códigos de ética profissional foram escritos 
para uma certa í:poca e pura uma certa situação. Mas houve uma 
revolução no campo da comunicação. Hoje, o impacto das com uni· 
cm;ões em cim~1 do indivíduo mé:dio é mil vezes maior do que era há 
20 anos. Imagine uma época antes do rádio e da lelevisito. Existia 
muito menos coisa atingindo o homem da rua. Então, qualquer coisa 
que se fizesse cru o suficiente para comunicur, No caso do dentista 
ou do médico, cru suficiente colocar llquele curtãozinho nu porta: 
"Fulano de Tal- Dentista". E trabalhava-se normalmente dentro 
do buirro. Hoje, houve uma evolução. não somente no campo dos ne· 
gócios, como no campo dos transportes. A presença do indivíduo dei· 
xou de ser aquela presença de bairro, de viver ali junto àquela co
munidade. Por outro lado, considere-se a quuntidude de mensagens 
que se recebe hoje, durunte o dia. Silo Pnulo, por exemplo, tem seis 
canais do televisão, uma grande quunlidude de jornais, milhares de 
curtuzes de ruu, uma multidlio de pessoas gritando, no ouvido da gen· 
te, mensagens de todo o tipo. Quem nua competir com isso, estú foru 
do mercado, não consegue cont:.1r u :-;un história. Ao mesmo tempo, 
cst{l acontecendo, cm todus us prolissõcs liberais, umu modificaçUo 
sobre us próprias profissões liberais que não pode se restringir no 
homl.!m, Nilo se pode muis viver sozinho. Hoje, u coisa é cudu vez 
mais associudu. Entt1o, os médicos se reúnem cm rormu de clínica, u 
odontologi:l tumbé:m, Comcçum u existir organizações, que silo ne· 
gócios, evidentemente, mur, que sào, uo lim dLts cont~ls, melhor pura 
o cliente. Por quê'? Porque, trazcndll unHI contribuição de or
guni~~:uçào de grupo, de equipe, eles conseguem se orgunizur rnais, co-
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locar à disposição do público várias técnicas especializadas que ne- rer com o resto du divulgação que existe por aí. Do contrário, fica 
nhum profissional tem sozinho, como nenhum médico pode ser, a per,dida. Observe a quantidadc de papéis que se recebe todo di~ aqui. 
um tempo, cmdiologista, cirurgião plástico, isso e aquilo. Trazem Voe.; liga 0 rádio do automóvcl c sabe mil coisas. V oco niio vai saber 
um benefício ao cliente, no final. das coisas sozinho. Se você niio vier u público contar a sua história, 

Coloco-me agora, como cidadão, um cidadão que é o homem da 
rua comum, esquecendo que, por algumas razões profissionais, 
entende um pouco mais de comunicação que é o meu campo, Eu não 
sei, como tal, das coisas que ucontccem por acuso na odontologia. 
Na medicina, de um certo modo, cu vejo. Vocc liga um programa co
mo o "Fantástico", por exemplo, e vi: realizações de medicina, Está 
acontecendo 1:11 na cirurgia plástica, cst{l acontecendo isso 
nu cirurgia cnrdlaca, está acontecendo isso e aquilo 
Cm tais especializações médicas. E a medicina é, hoje, mais 
do que nunca, notícia de um intcresse público tremendo. Da 
odontologi:1 não se encontra essa divulgação. Eu estive conversando 
com alguns profissionais amigos meus e eles me falam du dificuldade 
dc contar tiS coisas sobre odontologia, que são, inclusive, notícias jor .. 
nalísticas, técnicas novas. Tive ocasião de me encontrar, ainda ~:m
tem, com um profissional que está fazendo implantes dentários. Me 
disse: 

"Não posso divulgar, eu sou proibido de dizer que estou fazen
do isso". E é uma novidade, não só para o homem comum, como 
para profissionais, que, habitualmente, se interessassem cm parti· 
cipar de uma técnica nova ou, mesmo, como curiosidade científica, 
Há talvez - cu noto -, em certos casos, um exagero de inter
pretaçuo sobre o que é ético e o que não é ético. Agora, eu acho que 
cu, como homem da rua, estou prejudicado por essa restrição, uma 
vez que deixo de saber de coisas. Eu deixo de saber aquilo que vai me 
benenciur. Esses códigos, ils vezes: dizem que o profissional só pode 
divulgar para outro profissional ou pnr meio de revistas especiali
zadas, que só são lidas por um pi'1blico fechado, Mas um cliente pode 
contar paru o outro. Para mim, e uma incongruência. porque a 
rt:comc:ndaç5n de um cliente é a recomendacào de um amador. Este 
diz: 

"Aquele profissional é bom". Mas ele não tem capacidade para 
dizer isso. Acho, apenas, que há uma defasagem. Certos códigos 
dessc:s foram escritos numu época em que a comunicação quase não 
existia. Na época de hoje, eles estão meio fora da realidade c o que 
cstú acontecendo i:, provavelmente, um apagamento da profissão ou 
falt:~ de presença. Eu não diria que é por m:i-fi: que eles assim agem. 
mas por uma qucstüo de se ater a um código fechado. Do ponto de 
vista de homem da rua, cu gostaria de saber mais e não estou saben· 
do. Estou achando, como analista de comunicação, que os dentistus 
estão ficando para trús. Todo mundo está contando a sua história 
como pode. Então eu acho que, a esta altura, a profissão odontológi· 
ca, como a rrolissão médica faz, deveria estar dizendo o que está st:n
do realizado de novo, H;í quem diga que a profissão odontológicu 
est;í na idade da pedra, que o negócio dói pra burro, que niio avan· 
çou n;adu nos últimos 50 anos e, no entanto, eu sei que não é nada 
disso, Por exemplo: quando surgiu aquela agulhinha nova, que dói 
menos, foi um avanço tremendo na odontologia, Muita gente não 
sabe disso. Eu conheço gente que diz que não trata de dente de medo, 
porque estú ucostumuda com uquelcs traumas de infiincia, do dentis
ta de boticuo c daquela maquininha que rodava no pé. Não sabe que 
u técnica avançou, que exi!item técnicos novas, que existem brocas 
que nUo doem muis, que existem novos anestésicos ... uma série de no· 
vid~des qtie e:\istenl e que, por acuso, cu tomo conhecimento por 
intermédio de amigos, E cm medicina cu estou a par da maioria dos 
avanços; I! o caso dos transplantes de coração,' que todo mundo 
sabe, Eu nilo acho que o Zerbini esteja sondo pouco correto porque 
divulgou o que fez. O filme dele ganhou 19 prêmios internacionais, 
passando até em Bruxelas, para homens de negócios. Isso é falta de 
étic•t'~ NUo é. Então cu m:ho que, no cuso da comunicação, não se 
estú fazendo justiça ao profissional de odontologiu que fuz pesquisa, 
uo profissionul que inova, ao profissional que organiza melhor c mel'i· 
mo uo prolissionul que tem novas ti:cnicus administrativas que permi· 
tem, por exemplo, pagamentos mais l'ilccis. Parece que a ética prolbe 
isso também. Tudo isso süo coisus que precisam vir uo conhecimento 
do pí1blico. A divulgação odontológica, nesse campo, precisa concor· 

fica esquecido. Então cu noto que a própria classe está perdendo o 
prestigio em funçiio du falta de contar a sua história, Estão acon
tecendo coisas maravilhosas no campo da odontologia, tanto no 
mundo, como aqui no Brasil e o público não sabe. Em alguns países 
da Europa, cu vi presença bem maior dos cirurgiões-dentistas parti
culares, mas há u lembrar que, nesses países, há muita socialização. 

Mas em revistas estrangeiras cu vejo divulgação bem maior dessas 
notícias do que aqui. Entiio, niio acha que interessa divulgar, por 
exemplo, que voei: pode botar um aparelho móvel, recolocar uma 
dentadura fixa, que se faz implantes c transplantes, c que existem não 
sei quantos dentistas no Brasil que estão fazendo um novo tipo de 
coisas? Inclusive, deve ser dito, ainda que para ser discutido, Mesmo 
que haja pessoas que achem que isso é uma por~aria, isso i: uma vi
garice e tudo o mais, o importanteéjogar esse debate na frente do pú
blico, Todo mundo tem o direito de saber essas coisas, tem o direito 
de ter acesso a essas informações. Se o dentista é vigarista, se ele é 
desonesto c está fazendo uma ti:cnica que não estã cientificamente 
comprovada, isso também deve ser dito ao público, Deve aparecer 
outro grupo dizendo: "Esse camarada é desonesto, essa técnica não 
foi comprovada",, ati: aparecer daí alguma coisa, I! assim que acon
tecem as coisas nu ciência. Para dar credibilidade ii notícia, você prc· 
cisa de um nome, de um indivíduo. Então você v aí a um profissional, 
por exemplo, c dit: "Dr. Silva, eu quero que o Sr. me fale sobre o 
assunto tal c tal", Ele responde: "Eu niio posso falar porque estou 
com medo", Você insiste: "Eu quero que o Sr, me fale sobre tal técni-. 
cu porque cu sei que é uma novidade", Ele diz: "Eu estou com medo 
do código de ética porque, se eu falar, posso ser suspenso por 30 dias, 
depois eu perco a carteira e não posso trabalhar". Voei:, como jor
nalistn, pode dizer: "Eu fui falar com tal dentista sobre a nova técni
ca tal e ele ficou apavorado c nada disse". O que cu posso dizer do 
ponto de vista de minha observação, é que noto que não vejo nada 
sobre odontologia nn imprensa pí1blica, não vejo folhetos bons, bem 
feitos, de dentistas. Eu gostaria de ter um bom plano odontológico. 

Eu gostaria de saber essas coisas. Eu por exemplo, faço parte da 
Goldcn Cross. Por quê'/ Porque o sujeito promove, vem aqui, senta 
trés horas diante de mim, me vende o negócio e eu terminei chegando 
'' conclusão que devia ter um seguro médico. E, cm odontologia, eu 
noto esse clima de marasmo, de parada. A conclusão que eu tiro i: 
que o p1·onssional de odontologia é um profissional inferior, é 
subgente, Sabendo das novidades através de um veiculo público, vou 
ao meu dentista c pergunto: "e verdade que existe agora um negócio 
que não dói'/ I! verdade que eu posso utilizar a anestesia geral no 
caso em que ou tenha uma criança traumatizada? I! verdade que exis· 
tem técnicas novas que acOntecem nisso ou naquilo111 Então, cu 
sabendo dessas coisas, através dos órgiios de divulgação, eu vou chc· 
~ar com o meu dcntistu. Asará. se cu não tiver acesso a isso, cu vou 
ao dentistn apavorado por um negócio que -;.,e i: absolutamente 
desconhecido, uma vez que eu desconheço totalmente o assunto. 

Neste momento, eu me coloco em duas posições: como homem 
de ruu e como técnico cm comunicnção. Na primeira, sinto o 
impacto cm mim, em minha vida particular, de não saber sufi· 
cientemente o que cstú acontecendo em odontologia. Eu não tomo 
conhc:cimcnto dessas CO!SUS corno homem du rua, a não ser que eu 
com;eguisse ucessc a umu revista técnica, inclusive com us limitações 
que us rcvistus H:cnicns têm. Em segundo lugnr, "vmo homem de 
comunicução, como unulistu de assuntos de comunicaçUo - c pura 
isso temos um certo currículo que me permito l\1lar com certa auto· 
ridadc sobre o assunto- cu nilo vejo umu presença pilblicu de odon· 
tologia como cu vejo, por exemplo, de medicina e como vejo de todas 
us outras profissões, inclusive u minha. Em todus .:1s profissões, 
coisus novus estão ucontccendo, coisus muruvilhosas no cumpo da 
ciência c dn tecnologiu cm geral. E, no meio de tudo isso, cu vejo 
uma espécie de esco~dimcnto das noticias odontológicus. 
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Tudo o que ó código depende de interpretação, lnterpretaçiio 

pot!e ser lev:tdu a um extremo ou outro: um extremo libeml ou u um 
extremo fechado. Então, o advogado p<1de dizer se o código estlt sen
do intcrpmado wmbêm com um excesso de rigidez ou mesmo se 0 

código estlt utuulit.ado ou não. (; possível que esteja, Se o código não 
for muito genérico, se ele for específico, escrito há muito.'J unos, ccr
tumcr\lc eh: csturit dcsatunlizado. Agom, se ele for genérico, niio, 
rnrquc existe(.) rcgulumcnto c o regulamento pode ser adaptado cm 
funçiin dus drcunstfancius. 1\purccc um novo meio de comunicuçüo c 
o rc~IJiumcnto tem que ser modificado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador ltalívio Coelho. (Pausa.) 

S. Ex• não cstit presente. 
Concedo a palavru ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) (Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr, !'residente c Srs. Senadores: 

llú 11111 prohlcnw que deve preocupar, sem dúvida, todos 
aqueles que rc:~lmcnh: se ;.mgustiam con1 os rumos que está tomando 
~~ \llllítica rcvoludunúria. É uqucle que dil. respeito à crescente cStati
t.uçihl 1..h: vastas úrcas du economia nacionaL 

li\!111 sei c.tuc houve época cm que se considerava um sinul de 
progressismo sustentar-se a tese da cstuti7.uçfio crescente de setores 
inc.lustriotis. ~r:um o lim dt: incn:mentar e acelerar o rúpido desen .. 
vnlvimcnh• Lln Potís. 

Quclll havcrh1 c.Je negnr que hú casos cm que u estatização se im· 
I"Ôc'! Imperativa é a intcrvcm;àn, nesses casos, na án;a du iniciativa 
pl'lvac.lll, 1nas scmprc cm curátcr supletivo, jamais no de substituição 
da mividmlc particular pela ativiúade estatal. 

Sc i.l Rcvuluçtlll escolheu, como cfetiv:unente o fez, para o Pais, 
o nHHh:ltll..h:nhH.:ríttico do Ocidente, de uma sociedade aberta, é evi .. 
~f~:nlc 11LIC 1h:n:nws pllr tr:~v;,ts,tanto qu;.tn~o possível, ;tos c.xccssos da 
l!!<!lillil;u.;:in Jh> lir:t.'iil. 

O Estado de S. Paulo o outros jornais influentes ti:m ferido oste 
tcnw C1Hll grande prulidé111.!ia. Sei também que muitos consideram a 
11ril.:1ttaç:.·w ntm cstatit.antc como obsoletu, ou melhor, uma tentativa 
do rovivcr 11 lihcralismo c•onômioo do Século XIX c do princípio 
d~.:ste s~culo, 

l~ntretanto. ;,1 vt:rúudc é 4uc não podemos admitir que um go
\"cnw ~llh! tt:uha solene111entc erigido cm postulado a opção por uma 
t:l.'llllOiliÍ:t di! men.mdo, ·no conteúdo de .um padrão democrático, à 
mu~l;,1 llCit.h:ntal, puss~1 p_rosseguir cst;nitando, dia .. a-dia, i'1reas cuda 
vc;maiures c.l;tiHlSS&I economia. 

N:a vl!rdml~.:, o L!.Ue se estú :tlirmundo, neste Pais - c o temos 
dcnut11.:íudl• tunt:1s vc1.cs - ~ o estudo tecnocrático, porque, i.llravés 
du ~:stati1:.H.;t11.1, vumos criundo uma nova classe de dirigentes, de 
1!\ccutiVllS o lidais 4uc cscupam uo controle da cúpula políticu c, de 
l'ono, cum cscu:-iSU rcprcscntutividadc, governam o Pars. 

Tenho ouvido lllUihts qucixus, nesse particular, da parte cm 
scturcs ilnpurwntes das l!lusses cmprcsuriuis. São queixas que, 
muit:1s vc;.es, n:ill chcgttl1l, sc4ucr, tLs untecümarus dos palácios go .. 
\'crnnm~.:nt:tis,,. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - V, Ex• me concede um 
:1p:1J'le'! 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Desde que con• 
~.•lua o n1eup~.:nsanH:ntu, cun1 muito pruzcr dur-lhc-ei o Hpnrte. 

1: pn1· lJUe 11:in ch~.:g:.un, Sr. Presidente'? Porque hlt um certo 
1111:dll, lllll evidente tenwr, um visível terror, meslllo no seio das elas· 
s~:.; ~.:mprcsariais, cm nutnif'estur u mais tímida oposição, ou 
~luai~~IIICI' ~ritil!as u~.:ssc s~:gundll cscuhio tecnocrático que: tudo p~de, 

,\t!lli'U, c.l:trei u aparte t\ll nosso nubrc colega Senador por Go1ús. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiíts) - Muito obrigado. Nobre 
Sctwúur Danton Johim, é realmente feliz para mim quando posso 
apurtc:Hu para concordur. Tunto é verdade quo, em S de dezembro 
di) nno pussuúo, · llU seju, nu sessão de encerramento do ano legislatí .. 
vu pretérito, li1. cu, ncstu Casa, um pronunciamento apontando, que 
cm 1'17.1. as estatísticas indicarum u participuçiio do Poder Público 
'"' llrasil, no tutu! do l'roduto interno ilruto, aproximadamente, om 
um tcrçll. Isso é deveras ufarmante. Mas, por. outro lado, é 
rc~.:unl'mtantc essa :tlirmuçfto, esse alerta, quero dizer a V. Ex•, que 
seí hcrn intcndonudl) - é reconfortante para nós, homens de em .. 
prcs:t, humcns de livre iniciativu, que o Governo do General Ernesto 
Gd~c!, 4lH\~c como que cm ressonância àquele nosso pro· 
nunciumcnto, nus rrimciros dias de janeiro já anunciava medidas 
uhjctivas no sentido de limil:lr a participação, qucjú se fazia bastante 
:tv:lll~uú:t, uo l'oder l'úhlico nu iniciativa privada de um modo geral. 
1\ preucupaçiiO se passou então a observar de lá para cá, nos mcíos 
aúminiNtrativos, nu úrca do Executivo, de um modo especial, ern 
l~•rt<tlcwr :1 empresa privnda, a livre iniciativa, de maneira especial u 
empresa nacion:tl. M:ts, de qualquer forma, concordo com V. Ex• lõ 
th: alarmur. é de prcucupar, de fato, nosso tipo de remuneração na 
(Jreu do serviço púhlico, Em verdade não temos. nesta área, 
l:tJllCiltUVellllC!1lC, US lllaiS capUtC:SI OS mais encicntt:S, iStO porque 
p:1got11HlS roul.!o, pagamos mal e o êxodo !'e faz cada vez mais 
:tcentLt:tdo entre os mais capalcs. Na área desse serviço público 
pcrcellcnll»' que um terço do total do Produto Interno Bruto i: por 
eles manuseado, O 4uc temos ai'? Uma minoria irrelevante da força 
ue trahalhtl tloupada manuseando um torço do Produto Interno Bru
ltl, lJlwndu cssu minoria deveria ser, pela lógica, pelo bom .. senso, a 
nt:tis capat.. I.amcntuvclmcntc, por remunc:rarmos mui, nào h:mos 
:-.t.:nflous menus ~r:apazcs. Muito obrigudo a V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (Rio do Janeiro) - Eu é que ugra
de~o;ll a V. E.x• 11 seu v:.tlioso upoio às minhas dcspretensiosus e francas 
ohservaçtles suhrc :t matéria. Mns. devo dizer que apesar de haver o 
P1·csidcnte Gcisd. c :.tlguns de seus ussessorc:s, despertado para os 
pt.:rigns lllle nus rondarn a J11}rta, em mati:ria de invasão das áreas da 
iniciativa privada. :tpcsar disso. Sr. Senadnr, continua a crescer ·u 
Úl'c:t cstatil.:.td:t ou :1 est:ttit.nr. Ainda agora, tenho em mãos documen
to impn:ssi\ umnte li LIC Ucverin ser lido c mt:ditado pelos nossos gover
mmt~.:s du primeiro esc:.IIUo, :.1quelcs que têm responsabilidades cfe. 
tivas nu dircçttu polític" c cconümicu do País. É o memorial ou .. orr
do" da ,\SSllciw.;flu C.:omcrciul de S:io Puulo. diri,gido a Sua Excelfm
ei:.r ll Senhor Presidente da Rcpúhlicu. Nesse memorial estão cora
jos:tnumte cumpcndiutlos todos os fenómenos alarmantes que têm 
~m:tctcritac.lu :t Cl>nducllo da nossu econolllia nestes últimos tempos, 
cm nwt,::ri:.J de estati1.a<;no. . 

- Referi-me hú pouco ao temor que ti:m os cmpr~súrios de po~ o 
dedu 1w fcrida.Ltluvcmos, pois, os dirigentes da tradtctonal Assocta
çttll (\)lnerd:tl J~.: srw Paulo. 4Ue tivcri.un u bravura de cxternar o seu 
pcns:unentu, sem nutnl!irismos c subt~:rfúrgios u velar a face du vcrdu .. 
de, lJUC sul tu aos olhos co1n insólita nitidez. 

Ntw posso, cvidcntemento, ler d:t tribuna esse grande docu
llll!llto m1 ~.:ssn an:'tlise SUJ1crior de umu reulidade que nos assusta, 
f\.olas plH.Icriu ler trc~.:hos. como este:: 

"A rcccit:~ g.uvcrnumentul atingiu, cm 1973, 35% da 
rendu nucinnal cu investimento olici;.tl, de ucordo com as últi .. 
nHts estutis'tic:ts disponíveis, correlipondia, cm 1969, aproxi
m:u.Jamcnh.:, u 61% du investímcntoglobul. 

"Se estes d:túos jit revelam 11 prcsonçu accntuuda do Es
t:u.lo no co1mpo e~:onôrnico, u simples extrapolação da tendi:n· 
du tk scu~r:rcsdm~.:nto nus lcvuri~l. cm 19HO, u umu participa
l,'[lo Uu rct.:~.:itu plrblicu sobre :.1 rcndu nacional du ordem de 
-l1':f. c dll investi'lllcnlll pllbli~.:ll :.t Cl.!rca de 74% do investi
mcntt> glt>h:tl (Ruy l.omc, Visiio, :tbril/75). Situução cssu que 
dilkilrm:llle pm.i~.:riu ser dclinid:t Cl)lllO sc11do de umu ccono .. 
111ia misw de lllC:rcudu. . 

"Ernhuru ~ejum rnerus prujeçõcs, cssus percentagens nllo 
pmlem ser íngnnruc.lus. puis rclletcrn umtt tendência que so
mente seria mndilieml:t por um conjunto de utos c utitudes 
hastante dt:cisivus, 
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"O aumento Uu pmticipnção do Esllldo na economiu se 

vem opcr:IIH.Io. nos ldtimos anos, de maneira mais positiva, 
pela cri:u;f1o de cmpresus cstntuis, sob us mais vuriudus for-
111:1.'1, :Jhr:111gcndo nmplos sctores de ntividadc. Essa tt:ndênciu 
tem sidll verilicudu nos três níveis de governo- federal, esta
dual c munidpul -. sem qw.: seju estududu, muitus vezes, a 
conveniência de outras aheri1ativas muis cornpatíveis com o 
regime ccn11limico que pretendemos preservar . 

.. Pnr lHitro JuLio, o crescimento dus empresas jú existen
tes, vi:t aumento de capital ou criaçiio de subsidiárias, ocorre 
om, gorai. de forma desordenada, som atontar para os objcti
vos iniciais dllS empreendimentos, de tal sorte que muitas 
empresas soh controle govcrn~un,mtnl operum hoje em cam .. 
ros de atividadc totalmente diversos daqueles para os quais 
l'or;un crimlHs. Concorre111, inclusive, com as empresas priva .. 
das cm sl!lores onde; a presença do Estado niio sejustinca sob 
nenlnnn aspecto, umpurudas, quuse sempre, por vantagens 

1
implidti1s uu e.xplícitas." 

Ncsc r•mieular, a esta altura do relatÓrio:oficio que acabo de ci
tar. <luero recordar aqui um episódio de que fui parte, Em outubro 
de 1970, procuraram-me alguns líderes da indústria gráfica dos prín· 
dp:IÍs centros do Pais. São Paulo e Rio de Jancíro.Vínham eles à 
Assuciuçãu Brasileira de Imprensa, que eventualmente eu presidia, a 
lim de pedir-lhe a atenção para a situação de duas empresas. 
scriarn~ntc.: ;tmc:tçadas pela concorrênci:t oficial. Achei que deveria 
submeter ao conselho da i\ 81 o assunto, mas, reconhecendo desde lo
go que. no meu entcnderl a Associuçiio Brasileiru de Imprensa, como 
entidade mil~ínw du Jornalismo do País, não deveria estar ausente 
lhl prohh:mu c du soluçiio. uma vc:z que os pequenos jornais, a 
imensa nwíoría dos hcbdomad:íríos sobretudo, não dispunham de 
o!1cin:~s própri:as c lli!Ccssituvam ter acesso íts gráficas particulares. 
Se o mercado grillico fosse, todo ele, açambarcado pelo Governo, ê 
evidente que este disporia de irresistível instrumento de compressão 
sohrc a prúrrht liberdade de imprensa. Esta foi a razão por que me 
prontili<lueí. ouvido o Conselho, a obter do então Presidente da 
Ropúhlíca, General Emílio Mêdící. uma audiência para esses lideres. 
Lú dewria cornp•trr.:cer co111 eles, com o que concordei, tendo feito 
pcrHntc o honrudo Prcsidentt: uma sucinta mas substunciosa exposi
~~u suhrc o ussunto. Tive, então, :1 surpresa de verificar que o 
f'rcsídcntc Emílio Módící. depois de ouvir atentamente tudo aquilo 
lJUC Cll lhe di1ia, pens>tvu e.xutamcnte da mesma maneira que nós- o 
que lluvinws de Su:t E.xcelénciu- c 4uc, no C<tso particular du indús .. 
Iria gritlica, <JUando ainda cru Chefe do SNI, tinha ele feito relatório 
n.:scrvaUn par:1 n Presidente Costu c Silva sustentundo precisumentc: 
os mesmos :argumentos liUC fundumentuvmn nossa exposição. Disse 
lllli.: achava se Jeverii.t pôr cohro ít proliferação das indústrius grá .. 
licas nas rcpmtiçôcs aliciais: sobretudo, nUo permitir que elas traba .. 
llwsscm para i'ont, tirando o mercado das cmprósas particulares·. 

o Governo Cost:t c Silva propiciava incentivos !iscais uos 
cmrrcs:'trios, comprcc:ndcndo u nect":ssidudc de atuulizar, moder
ni~:ar. aparelhar convenientemente essa indústria, de grande impor· 
t:"tncia p:.tru o t.it:scnvolvimcnto brusih:iro, sobretudo para Jivrur-nos 
t.io merendo cstrungeiro, pois importúvumos da Argentina serviços 
grúlicos c era nl!ccssitrío, entiio, que se evitasse a concorrência des
le:tl Uc órgãllS do próprio governo. Pois bem, entiio era o General 
Et11ilío Médicí <lucm se scnt:tva na cadeira presidencial. Havia chega
do 0 nwmento de tomm cstus providências, e sabemos que o Presi
dente :as recomenLiou u seus uuxilíures. 

t\lcg:tlnus, então, que os lideres sindicais gráficos nilo tinham 
tidlJ orortuniUudc de avistur-se com as uutoridudes do segundo ou 
tcrceiw esc:tlão que tratuvum do ussunto, porque eles erum mais 
importantes du que o Presidente da Rcpública! .... O Presidente du 
Rcpl~hlica, sulh.:itamentc, em quarenta c oito horas, concedeu audiên

d:a pma que :a A Bl os lcvussc uo Plunullo, mus eles não conseguiam 
ser ouvidos no Ministério d:t Futc:ndu nem no Ministério da Indús
tria c do Comén.:io. 

N~.:ssu ucasi:iu, partimos tollos duqui cheios de esperanças, 
lmagin:'lvunws que ia ser dudu umu soluçilo uo problema, mus este 
cnntinua atC hoje, conl'ormr.: me comunica o· sindicato dus IndUstrias 

tiríti1cas do c.1·Est:tdo du Guunabara, hoje Sindicato das Indústrias 
Cirítficas ~o Rio de Janeiro. 

J)j, a ín/[~rnwção que, cm outubro de 70, "já o SIGEG remetia 
i1 i\1!10 Ri\ F a Rclução das gráficus rcrtencentes a entidades públi
cas. l(liC entiiu, guz:mdo de isenções espccfficas, notadamente do I PI, 
conctlrriurn Clllll as ~o•mpresas privudus''. 

Conlirnw-se o liUe cu jf1 disse: "Antes, cm conjunto com a A Bl c 
tii!RIClill'. o SIUEG, por seus Díretores c os du ABIGRAF e 
t\lll. ohcliadus por V. Ex•, então Presidente da t\81, entregaram 
pessoulmcnte, it considcruçUo de S. Ex• o Sr. Presidente da 
RcptH>Iic:t, o Memoriul de JUN 70 (cópia anexa), com que 
postulavam contru o volume de equipamento gráfico constituído de 
mf1quirws c acessórios de ulto custo, importado com o bencflcio de 
favores fiscais, por órgãos do Poder Público c vinha propiciar às grá
l'ic:ts daqueles ôrgiios, muis facilidades â concorrência com a inicia· 
tiv11 priv&~da", 

O gr;tvc, rorém, ê que, segundo o Sindicato, .. taJ situação, mer
c~ do equipumento entiio importado e de outros que vieram a com
por novas grítlíeas que se organizaram nos órgão1 do poder público, 
perdura uté llS nossos dias, sendo assim, bastante aluais os termos do 
Memorial de julho de 1970 ao Exmo. Sr. Presidente da República, do 
qual junt&~rnos cópiu". 

lo evidente que não pretendemos scj~.n cxtíntus as gráficas neces
sítrías it manutenção do sigilo c pronto atendimento aos Órgãos dos 
Trós l'udcrcs da República. O que se quer é que sejam aquelas organí
/açties utilí,adas especificamente paru as finalidades para as quais fo
r:nn ~onstituíd:ts, sem vir ao campo da livre concorrência, primacial 
fundamento dos princípios bilsícos da nossa Democracia. 

(\11no vócn1 V. Ex•s, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os proble
mas nesse setor se perpetuam. Ao invés de se pôr um freio a essa es .. 
l:ltit.&~ç:iu cx;rger:adu, elu vai sendo, uos poucos, ampliada. 

O Sr. VirgOioTávora {Ceará)- Permite V. Ex• um aparte7 

O SR. DANTON JOBIM {Rio de Janeiro)- Um minuto, ape
nas, rwhrc SenwJor. 

Citei apenas o l.!ttso d~t indústria grútica, mas tenho inúmeros ou
trus exemplos a referir. Citei-o porque essa indústria me é familiur, 
pois. de seus problemas, participei durante largo tempo. Fui jornalís
to~muitus :mos, desde repórter até emprc:sitrio de jornal. 

Com rra1.cr, ouvirei o nobre Senador Virgílio Távora. 
O Sr. VIrgílio Távora {Ccar:i)- Eminente Senador, ouvimos, 

com atcnçiio, o que V. Ex• h:í pouco afirmava a esta Casa. Com mais 
:ttcrH;ilu :tindu ouvimos ontem, nu Comissão de Economia, a pero
r:tçi10 do ilustre V ice-Líder do M DB, quando do depoimento do 
prcsí~cntc do BNI.lE. Dr. Marcos Viana, justamente acusando o Go
verno de procedimento untõnimo àquele: que V. Ex•, no momento, 
:tqui, ü Cus<t upreserHa. Rcalmc:nte, governar, e governar um país co
mo o Bntsil, C\1111 problernus tào vários, tão grandes, tão diferentes, 
n:io é i'ítcíl. Mas, V. Ex• hít de concordar com as afirmativas que 
H4ui v:nnus l':tzer. A administração Geiscl segue rigor.osamentc, no 
rartícular, aquelas dírctrítcs que estilo consignadas no 11 PND. Essa 
uUministruçiio h:m sido ucusadu, inclusive por vozes preeminentes do 
l'artido de V. Ex•. de justamente ceder ao que chamaram campanha 
contra u eswtizw.;i'io, nuts tomou uma série de medidus- a nosso ver 
rigorusanH:nte certus- a fim de colocar o lema: cstatizução .. privati
,.açito, dentro dos limites cxmos daquilo que, como doutrina oficial, 
I<> i csHttuído no 11 PN l.l, Vê V. Ex• que há medidas, e nua poucas, 
liUc silo tomudus neste sentido: a proibiçiio das t:mprcsus de eco .. 
mlmiu mista irem buscur recursos nu Bolsa de Valores: a obrigação 
d~.: todas r.:ssas socicdudes pugurcm o Imposto de Rendu, aliás, um in
l.'isu cunstitucionul que não era seguido, Muis ainda, a proibiçilo des
sns mcsm:ts entiLimJes criarem, doruvunte, subsidiúrius que não uqucM 
las utincntes u SlW estritu utividude, u nilo ser mediante uutori:tuçào 
c.,prcssa du Senhor Presidente da República. Vê V. Ex• o conjunto 
Jc medidas, todas clus absolutumcnte coerentes. Ontem, pelo menos, 
aimh1 ressoam us puluvrus cm nossos ouvidos e nos de alguns dos 
ilustres membros du Opusiçiio que presentes estivessem àquela rcuM 
ni:in, recordados duvern dclus estur, das puluvrus cundentcs da Vicc
l.idcrançu du Opusiçfto, clunwndo por rnnior estutizuçilo e, uo mcs· 
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mu h:mpo, dch\ah:rundo contra essus medidas que, estamos certo~, 
vil o uu encontro dos desejos de V. Ex• O Governo Geisel - po
demos ufirmur u V. Ex•. neste particular, segue estritamente, mas 
cstritumcntc, l'uzcmos énfuse nu afirmativa, aquilo que constitui dou~ 
trínu su~1 no ussunto c que cstú - repetimos - consignado no II 
PND. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Àgrudeço, não os 
csclarcdmcntos, porque jú conhccitt as tímidas providências que fo
ram tl>mudus neste sctor, mus o.s termos em que se moldou o rcspci
túvt:l upurh.: ... 

O Sr. VlrgOio Hvora (Ceará)- Tímidas? 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Tímidas! Porque 
silll tímidas ... 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará)- Desejamos apenas - permita· 
nus- que u Ca.u registre o Lermo: süo limldas providências, E o soli· 
dl:lllHlS niiu para dcllasrur guerru dentro do Partido de V. Ex•, mas 
dessa c.:xprcssào nos utilit:urcrnos quando tivermos que defender as 
pruvidêndas que, uo ver da Liderança de V. Ex•, são, ao contrário, 
as l!Ue lm1.en1 nu suu rait. a dcscstatil:ação da economia brusíleira. · 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Não tive a foliei· 
dade de assistir a esse debate, nem de ouvir as observações "lue foram 
fdtus por purte de um eminente companheiro de bancada, nesta reu
niilll, Mas, o yue posso diler u V. Ex• i: que nós, do MDB, somos 
um Partido de homens livres- como u UDN de V. Ex•- e pro
curaremos munifcstur o nosso ponto de vista, sobretudo a respeito 
dcssus l!Ucstões como cstu, com ubsolutu liberdade. Agora. também 
devo avisur que este não é o único discurso que farei sobre o ussunto. 
l:h: mcn:ce um estudo especial. Hoje, eu quis apenas dar repercussão 
ao ofício que Linha recebido do Sindicato das Empresas Grúficas, c 
:1prov~.:itci :.1 oportunid:u.lc paru levantur a tese e fazer umas breves 
nhs..:rvaçõcs. 

Peço lh.:ençu, ugoru, para ouvir u nosso nobre colega de Santa 
CaturinH, ljllc nos pediu apurtc. 

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina) - Senador Danlon 
Jobim, Lenho, nesta Casa, unut posição muito clara em defesa da 
iniciutivu privada. mas. também, da presença do Governo naqueles 
st:torcs fund:unentuis :10 desenvolvimento da Nação. 

O SR. DANTON JOBJM (Rio de Janeiro) - A posição de 
V. E:<' é a minhu. 

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina)"""' Sou homem, inclusive, 
du iniciutiva privada. mas reconheço que o Governo deve estar 
presente em dch:rminudos setorcs cm que o capital privado se 
muni'l'eslu desinteressado, inibido, para agir. Entendo que cm seLo· 
rcs. como o do rumo gràfico, o Governo niio deveria participur. Te
mos. no Brusil, um p:mtw: grúnco bom, cupal de se desenvolver c 
cumprir a:; :;u~1:; alta:; e relevantes finalidades no processo de desen· 
vu\vimcnto du Nuçlao. Mus hí1 outros em que há necessidade. 
i\dvugu, por exemplo, u necessidade urgente de o Governo criar uma 
~.:mprcsu de economia mista para aluar nu comercialização dos 
produtlJS primitrios do Brasil. 1?. o culcanhur de Aquiles da Governo. 
du Ministério du Agriculturu. Estive, ugora, a percorrer cinqUentu 
pur cento dos Municípios caturincnsc:s e assisti contristado o nosso 
agricultor l'rustrndo com os preços dos seus produtos. Um exemplo: 
na :;uinoculturu, o ugricullor, hoje, recebe menos do que hú dois unos 
pclu preço do sulno, quuntlo os preços, puru os produtos que ele tem 
lJLIC ndlJUirir, subir:un e.xtruordinuriumcntc. Entendo que, nl'S 

vut.ius, u Governo deve cobrir. 
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Juneiro) - Seriu cm curútcr 

supletivo :1 intervcnçtiO. 

O Sr. E•elnslo VIeira (S:mLU Cuturinu)- A nssociuçuo du inicia· 
tivu privada Cl1lll o Governo é neccssúriu c bcni:ficu uo desenvolvi· 
m~.:ntu nucionul. N:io tenho rrcocupuçücs com u uçi\o do Governo 
rm c:unpu du cstmiLm;llo, ponJuc elu tumbém bcnenciu o cupitul 
privudu. Veja V. Ex' que, se nós tivéssemos umu cmprcsu de porte 
1wciurutl, cum unHI estrutura udclJuudn u reulizur u comcrciu\i;wçiio 
dus produtos primí1rios, iríamos hencliciur 40(1/o da mcrcmlo 

consumidor que vive no cmnpo, isto com vantagens para o com~rcio 
c :t própriu indústriu, pois fortaleceríamos um consumjdo~ magntn
""· yue hoje não possui quase poder uquisitivo pura compras. Este o 
aparte que dcscjuvu dur u V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Juneíro)- Muito obrígudo 
pelo upurlc de V. Ex• 

O Sr. Benedllo Ferreira (Goííts)- Permite v. Ex•? 
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Ouvirei com pra

l.er u apurtc do nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedllo Ferreira (Goiús) - Nobre Senador Danton 
Jobim. cu deploro, por Lodos os títulos, sem pretender polemizar 
dentro du discurso de V. Ex•, mns por Lodos os títulos c por todas as 
nltilcs, que v{t o Governo- 4uando já temos u prcocup·u~Uo salutar 
de rt:tirnr o Poder Público da iniciativa privada- entrar na área da 
cumcrciulizw;iio de produtos primúrios. Veja V. Ex• o equívoco do 
Senador ~vclásio Vieiru, no caso do suíno. O que há, em vcrdade1 {:o 

rccciu. o terror ao colesterol; ninguém quer comer gordura de origem 
:.minml. lJaí o rccc:sso no preço do porco. Todo mundo está apavora
do, tlada a publicidade que a ciência mi:dícu vem fazendo em torno 
du ""leslcrol provocado pela gordura \ unímal. Dai a razilo, 
inquestionavelmente, de o prt:ço do porco estar como está, Como é o 
c:rso Uu bovino. tumbérn. O boi, há dois anos t: meio, mantéin preço 
..:stih·cl. Pur 'outm lado, temos aí os exemplos das tristemente fumo
"" COI:!\ I', COAI', posteriormente SUNAB, um verdadeiro desus
tn: qu..:'l'ni :1 presença do pmJcr público nu comcrcializaçii.o desses 
prlldUtlJ:-o, 'l'cmlJS cn1 Brusília um t::<emplo eloqUente, essa companhia 
mista lJLII.! nutntém esses ~upcrmercndos, essu e:nprcsa do Governo 
Uo Distrito Federal. alwmcntc delicit{aria c prestando um verdadeiro 
dL:sscrviço it pupuluçUo. Em verdade. niio hü como negar, lam..:nta· 
v..:lnu.:ntc. com u mcntulidadc com que numtcmos o serviço público: 
untes. ilpuniguundo c colocando alilhudos e, hoje, o mesmo t:rro, 
plHliLIC rcmuncrmnos mui. urrcbanhamos pura o serviço público 
~~~1uclcs que qu~.:rem estudar. 4ue l'ulem do serviço público um trum· 
pulim. c a muioriu das· veles. ::ILjuclcs incapazes que nUo podem 
~o:umpctir nu iniciutivu privada. Como, então, nohre Senudor, confiar 
<llJ Poder Público o setor terciúrio, como V. Ex• reivindica ugora, 
liUC (: a cumcrcialit.uçtao, com tuntos t: tão estrondosus frucussos no 
pussotdu. atruvés Uus intervenções a4ui citadas por nós'~ Muito 
ohrig.udn a V. E.x~ 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Juneiro)- Devo, uindu, Sr. 
l'rcsiUcntc, nos poucos minutos que nu: restmn. salient:lr que nesta· 
tit:u;:"tu C.\ugcr:u.lu, u irllcrvcnçii.o c.xagl"rada do Estado nu úr~.:a da 
inh:iativu privad:'t cm princípio c como regra é um mal. ~ uma trava 
i.lll dcs..:nvolvimcntu 'nacional, na medidn cm que produza a dt:scu· 
pitalit:u;:'1u du crnprcsariudo cm certos sctorcs. Eis o que observa o 
notúvcl mcmori:ll du Assol!i~1ção Comercial dt: São Paulo, quando 
apunta ll dn:ulll viciliSl) inerente ta justificativa- cstribadu nu falta 
de r~.:curSlJS lin:tncciros do sctur privudo- de estatização: 

"(.\uno li l~sti.tdu nnu cria recursos, eles saem do setor 
privado IHt l'urllla de trihutuçtto ou outros mecanismos de 
~.:apt:~çi'HI l!lllllpulsllriu de poupunças. Essa drcnusem de 
rc~.:ursoS. pm sLm Vt!l., impossibilita à iniciutivu particular a 
:tcumuluç:'1u lh: cupitul. gerando condições 4ue justificam 
nuvu:-. 01v:u1ços Uu Est:tdll, c novas nucionuliluçõts no setor." 

O Sr. Evclásio Vieira (San ln Cuturinu)- V. Ex• dú líccnçu para 
um :qmrtc'! 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Junciro)- Durei, com muito 
pr.utcr a V. Ex~. ~.:stc ap•trtc, lcmhrundo ~.:ntr~.:tunto que, ugora. nl1o 
cshlumc servindo dn m~.:mori:tl d~1/\ssociaçUo Comerciul estou citan
do u ul'kin através UL: um notúvcl cditoriul que publicou, dias utrás, 
O Eslndo de S. Puulo snbre o assunto, dudos como estes: . 

Argumcntõ~ç:lll cdilkante. llllc d~.:i.'\uriu o Estudo brusilei
ru l.:lllll vut de pr~.:gudur dll Scrmiio Ua Mont~1nhu, nUo viesse 
H rc:tlidadc d:1s cmpr~.:sus ~.:sti.llais trair-lhe o ~.:onsunmdo ma· 
quíuvcli!t!rnu. Bw-Hmn estes 1.!.'\cmplos de lucro líquido cm re· 

: lih,,'Cin ao ~.:~1pilnl SllC~ul crn algumas cmpresus de purticipuçUo 
"'iulul: l'l:lRUIIRAS, 1lJ':i.: Co111punhiu do Vule do Rio Do· 
l..'l:, .l.l~"i: l:ul'llas, ~~~·í,: Cumrnnhiu Sid~.:rúndcu Nucionul, 
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22%: PETROBRÁS Distribuidora, 66%: EMBRAER, 21%, 
Stw de l'uzr.:r inveja a muitas empresus privadas, que, entre· 
tmllo, n:io dispuseram da mesma facilidade para a formuçiio 
de seu c:tpitut sm:ial. 

Depois de ter l'ormudo seu capital social muitas vezes so
bre a rwupunça comrulsóriu do ddudtto brasileiro, ao invés 
t.h: llllHl rcmuncrw.;iio u este investidor anônimo e involun
ti~riu, as empresas públicas ou de purticipaçilo estatal 
nwjnritt'1rit1 n:alizam lucros invcjo.'!vt::is s4Jbre serviços pres
tadlls ou vendas l'citus u este mesmo invli!stidor ... Onde ficou 
a bai.,a lucrutividadc postulada como virtude da empresa 
rn'llllic:1no cunl'runto com a empresa privada? 

M:.ds alliantc, diz o editorial que os burocratas criam en-
1 ravcs us mais diversos üs empresas privadas, gerando o dc
scstinllllll :1os empresários c propiciando o surgimento de ''es
pat;os vut.ius", LJUC as empresas cstutÚis passam a preencher. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro ao nobre 
tll':tdur que o seu tempo est{t terminado. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio Jc Janeiro)- Obrigado, Sr. Pre
sid~.:ntc. Vou concluir, nu1~ desejo ouvir o aparte que me solicita o no
l>ro cu lega Je B:mcada, Senador Evclásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina)- Solicitei o aparte, apc
"'" para responder ao nobre Senador Benedito Ferreira pela rcfcri:n
ciõl que fez ~tu nosso aparte. NUo houve, no Brasil, diminuição no 
CllllSlllllU <lus produtos de origem suína - mortadela e outros; está 
ocurrcmlo consumo desses produtos por parte dos frigorificos. O 
~1uc ucurre, Scmulur Benedito Ferreira, é que os frigoríficos se en
l!!ndcm llll pret;ll a eslubclect.:r pura o suinocultor: eles impõem um 
preço c o eriudor nUo tem outra opção a não ser entregar o seu 
pruLiutu por um preço inferior uo do custo. Agora, se uma empresa 
púhlicu nàu uprcscnta um desenvolvimento s~ttisfutório, decorre pro
vavclmcnto da incapad<.lad~ do administrador. E ai cabe ao Governo 
Fo<.loral, <.lc LJUelll V, Ex• é um defensor, substituir os incapazes. Tc
nlw ~unh~.:cimcntu, e V. E:<~ também, de que a maioria das empresas 
de ~.:~onumht mist1.1 do Governo brasileiro vai bem~ a maioria. A 
i'I:TROUR,\S é um exemplo. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Vou terminar, Sr. 
Prcsidcnt~.:. mas n.:portandu·mc uo pusso do meu discurso em que fiz 
n:l'~.:rcncia ~lll pmbh:ma t.Jus indústrius grúficus, c chumnndo a uten· 
çfln dtls Srs. Senadores para cstu verdade irrebatívcl: quando a esta· 
tit.m;fiU submerge us í1rcus privadas, invadindo setorcs que antes 
cmm mttu-sulicicntcs com o prete.xto de assegurar o seu dcscnvolvi
m~.:nhl, ela cstú, na realidade, destruindo os pilares da economia de 
mcrcm.h1, pressuposto do modelo demücrútico ocidental, que a Re
\'Diuç:'lu erigiu cm postuludo, 

,\ únh:u altcrnutivu pussu a ser o capitalismo de Estado, irmão 
d11 Stldalisnlll c stw vari:111tc, comunista. NUa~ por outra razão, Sr. 
l'rcsidcnh:. l!UC, ~.:111 Portugul, o Líder do PC, que é um homem inte· 
ligento, Sr. ;\Jvuro Cunhal, tratou de incrementar, precipitar, ace
l~:r:.u· ptlr tlldliS us mudos us cncumpuçõcs ou .. nacionulizucõcs" de 
cmp1·csas, :t ~.:omcçar pelo sctur buncúrio. Não foi por outra ruzüo, 
Sr. l'rcsilicntc. Ele suhi:1 4uc tornuriu o puis presa mais fácil do 
,tH:ialisnhJ mais rmiicul. Uo comunismo, se o empurrusse pan1 uma 
c.,t;tti~;u.;;'ln viol~.:nt:l, ;,1hruptu c irreversível, 4ue não desse tempo se
I.JliCI' :1rccstruturm;fto J.u e~onumiu nucionulnos moldes du economia 
d11 tncn.:mln. 

l'.ru u que tinha a di1cr, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves - Henrique de Lu Rncque - Fausto Castclo
Brunco - Vi'rgílio Títvoru - Jessi: Freire - Domlcio Gondim -
Murcns Freire- Arnon <.lc Mcllo- Teotónio Vilclu- Amurai Pei
xoto - Vusconcclo.~ Torres- Gustavo Cupunemu - ltullvio Coe· 
lho- Mendes Cunulc- Maltas Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que vui ser lido pelo Sr. ·1•-Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1975 

Senhor Presidente: 

Requeremos, nos termos dos artigos 242 c 245 do Regimento in
terno, a inserção cm Ata de nota de pesar pelo falecimento do ex
Deputado Jules Machado, bem como n apresentação de condo
lências à família do extinto. 

Saiu das Sessões, cm 6 de agosto de 1975.- Benedito Ferreira
Osires Teixeira- Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Esta Presidência se associa às homenagens prestadas pela 

Bancada do Estudo de Goiás ao ex-Deputado Jales Machado, ilustre 
parlamentar e homem de grande utuaçào, como pioneiro, do Estado 
vizinho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Estú lindo o 
período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM-DO DIA 
Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 288 de 
1975, do Senhor Senador Domício Gondim, solicitand'o u 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos artigos pu
blicados na Revista Visão c no Jornal do Comércio, do último 
mi:s de junho, intitulados, respectivamente, "Cadeia de 
Equívocos", "Colômbia Perde USS 100 milhões em Pe
tróleo" c "Aumento da OPEP não Chega a 30%", 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer senta

dos. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento; será feita a transcrição solicitada. 

Cadeia de equívocos 
(HENRY MAKSOUD) 

O fenômeno da estatização que assola o pais nilo é uma novi
dade. Recrudesceu nos últimos unos, mas de longa data i: registrado 
nu história econõmicu bnlsilcira. Embora a Constituiçilo estabeleça 
o primado da iniciativa privada, a açilo estatizante no pais se desen
volve quase inconscientemente. Nossa sociedade parece não ter 
uinda adquirido uma noção perfeita do significado da democracia 
nem uma compreensão bem definida do regime económico que se 
haseiu na iniciativa privada. Essa timidez do espírito dcmocrútico c 
privutistu do povo brasileiro i:, nu verdade, a grande abertura por 
onde se csgucirum ou se avolumam as ondas menores ou maiores do 
csrutismo. 

Essas ondus sUo formudns pelo movimento dos que se dizem 
ohjctivos, prugmillicos c que justificam a uçilo do Estado com u su
posta falta de iniciativa de empreendedores privados. Se a empresa 
privada não se fuz presente, o Estudo deve tomar a frente. A esses 
vêm somur-sc os nucionalistus :<enófobos. Pura eles, ainda que 
democratas c privutistus, melhor i: a cstatizaçilo da economia do que 
o seu domlnio pelo cupitul cstrungciro. Este, por seu turno, nilo se 
preocupu com o processo estatizante, enquanto não 1: atingido dirc
tnmente, e uté tiru proveito du estutizuçilo, pois muitos homens 
rcsponsí1veis gernlm~nte desprcznm u idéia de estimulur, puru novos 
projetas, o surgimento de empreendedores brusileiros ou apoiar u 
omprcsa nuciunul que se desenvolve, preferindo o caminho simplista 
de luncur rnuo de organizações alicnfgenas. As manifestações de 
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empresúrios brasileiros, do setor du indústria de bens de capital, 
nesta ediçilo, sugerem u existência dessa outra modalidade de uçilo 
predatória contra u iniciativa privada, 

E, nos momentos em que as empresas privadas nacionais 
atravessam crises, o empresário estrangeiro imediatamente se apre
senta pura absorvê-las, orerecendo capital ou facilidades tecnológi
cas. Exemplo tlpico é o da indústria automobilística, em torno du 
qual floresceu inicialmente todo um parque fabril nocional de auto· 
poças, posteriormente absorvido numa ocasião de crise. Extinguiu-se 
um rico veio do capitalismo nacional que poderia vir a constituir um 
dos esteios do privatismo no pais e, mesmo, da longevidade privada 
da indústria-núcleo cstrungeirn. Desnacionalizando, o capital estran
geiro aguça ainda mais aquilo que, nu aparência, é nucionulismc 
sudio, mas que na csséncia é estatismo. 

A onda u favor das empresas do.Estudo é engrossada, assim, pe· 
lo próprio desempenho da empresa Fstrungeiru, que não estll 
preocupada com u doutrina económica dominante no pais, mos upc· 
nas com os proventos que possa tirar de um mercado qucjulgu cres
cente c que procura tornar cativo através de proteções aduaneiras c 
outros fuvorcs governamentais. 

Est<uizaçlio c desnacionalização, caminhando juntas, vão 
alijando a empresa nacional do mercado, desestimulando o 
empreendedor nacional, que se.retrui, vendo riscos acima dos que po· 
de correr e sentindo o c limá que não lhe é propicio. Poderá chegar o 
dia, cntuo, do confronto final entre as empresas estatais e us 
transnacionais ou multinacionais. Quando esse confronta ficar bem 
cuructcrizuda, é óbvio que a empresa estatal predominará, inclusive 
devido a razões nacionalistas fáceis de entender. A desnaciona
lização ncubarú cm total estatização. 

Parn os que não se equivocam, pois militam ideologicamente, 
seu objetivo maior é realmente, através do estatismo, a implantação 
de um regime politico exótico que nem a sociedade brasileira nem 
seus governantes estão buscando. E uma minoria, utilizando o di· 
vcrsionismo, oferece o flanco da subversão para ser combatido, 
desviando a atenção do plano económico, que vai sendo pau· 
latinumente conquistado dentro de uma estratégia global. 

Equivoco maior comete outra expressiva parcela da sociedade 
brasileira que, condenando a pobreza e a injustiça, termina por en· 
grossuras fileiras dos que lutam contra a empresa privada, buscando 
um regime socialista utópico que acaba sendo um passo pura uma si· 
tuaçuo politica incompativel com suas aspirações, principies e idéias. 

Neste emaranhado de equívocos, produzido ao longo dos anos, 
vive hoje o Brasil. Essa cadeia de equívocos precisa ser desfeita para 
que não tenhamos u iniciativa privada nacional atacada pelas forças 
de osquerda, pelo capital estrangeiro e pelo próprio Estudo. 

A onda estatizante;, avolumada, ainda, por outros que também 
agem equivocadamente. São parcelas expressivas das chamadas 
esquerdas que contestam os regimes fortes, propugnam por li· 
herdade de expressão, condenam a censura, de[endem a democra· 
tizuçilo ou socialização dos beneficias, clamam pela melhor distribui· 
çlio de renda e, simultaneamente, de[endem a estatização total du 
economia, uma posição de economia fechada que sempre vem 
acompanhada de umu situação politica fechada, totalitária. Essas 
mesmas forças também se equivocam quando, uo tomar a defesa do 
nacionalismo, confundem empresa estatal com empresa privada. 

Colômbia perde USS 100 

Milhões em Petróleo 

BOGOTÁ (AFP- JC)- Uma grave crise energética é prevista 
nu Colômbia com uma passivei guerra dn Empresa Nacional de 
Petróleo (Ecopctral) e uma estagnação nu produção de hidrocarbo· 
netos, ê u opini1io do especialista e economista, em Bogotá. O ex· 
ministro das Mimas, Gcrurda Silva Vuldcrramu, disse à !'rance 
Presse que a Ecopctrol perderá cm 1975 muis de tri:s bilhões de pesos 

(cem milhões de dólares), como conseqUência das importações pura 
atender o consumo interno, 

No uno passado, a empresa cstatul, obteve, ao· contrúrio, lucros 
de dois bilhões de pesos, (cerca de setenta milhões de dólares). 
Segundo o Centro de Informação da Indústria Petrolífera, a Colôm· 
biu exportou, no ano passado, 480 mil, 208 barris de petróleo, o que 
constituiu uma diminuição importante frente às cifras de exportação 
nos anos anteriores (25 milhões de barris em 1971). 

Enquanto isso diminuiu a produção de petróleo na Colômbia, 
de rormu simultânea a exploração se reduziu ao mínimo por falta de 
estímulos às companhias investidoras estrangeiras e, por uma 
crescente campanha nacionalista segundo Silva Valderrama. Nos 
anos 61, 62 c 63, respectivamente, foram perfurados entre 50 e 60 
poços por uno e em 1975 as companhias somente trabalharam em 
cinco poços. Segundo u~ empresas investidoras, é nccessúrio inten
sificar a atividude de perfuração a cem poços por ano para conseguir 
uma produção rentável que justifique o investimento. 

Além disso, a produção diminui a um ritmo acelerado e os 
consumos de combustíveis aumentam em 7 por cento anual. A pro
dução, que em dezembro do ano passado alcançou a cifra dos 160 
mil barris diários, diminui a umn taxa de 75 por cento, até cheghr em 
1985a59 mil barris e os consumos calculados para esse serão então 
da ordem dos 265 mil barris diários. 

Combustível mais caro 

Segundo o ex-presidente Carlos Lleras Rcstrepo. a Colômbia 
terá que el..:vnr o preço dos combustíveis, como única medida pum 
frear os altos consumos internos. Atualmente, a Colômbia cobra por 
burril de petróleo um dólar e sl!ssenta e cinco centavos, sendo o mais 
barato do mundo. Lleras afirma que o gnvcrno do presidente 
Al[onso Lopez Michclsen terá que buscar novas medidas que 
equilibrem os investimentos da Ecopetrol e se supere, assim seja com 
u participação de todos os colombianos, sua passivei quebra. 

O cx-mandatitrio visitou no fim da semana, Barrancu Bermeja, 
principal centro petrolífero colombiano, situado a 500 quilómetros 
ao norte de Bogot:l. No centro petrolifero várias companhias estran
geiras abandonaram os locais, antes produtivos, e, a refinação de pe
tróleo diminuiu sensivelmente. A situação pode ser medida pela dis
pensa constante de trabalhadores nas minas e o aumento do desem
prego no porto sobre o Rio Magdalena. 

b ex-presidente Carlos Lleras acusou a Texas Petrolcum Com· 
pany de abandonar os investimentos na Colômbia, especialmente no 
campo de Orito, o maior produtor de petróleo cru ao sul do pnis na 
fronteira com o Equador, para dedicá-lu a este último pais onde fi. 
leram grandes descobertas. A mudança de posição da Texas ocor
reu cm poucos meses durante seu governo (1966-1970) depois de 
~muncinr i\ companhia que ampliaria a capacidade do oleoduto para 
a produção em aumento constante dos petróleos de Orito. 

A fultll de investimentos obrigou, pouco depois, o governo a 
diminuir n produção para evitar que caísse a pressão e se perdesse o 
petróleo. 

O governo anunciou no domingo que estú adiantado nos 
estudos para reajustar os preços dos combustíveis a níveis que os 
tornem mais rentáveis. As companhias solicitam aumentos a li 
dólares por barril de petróleo, no mínimo. A indústria petrollfera 
colombiuna C:iluriu em situação favorAvcl se, desde o inicio da d~
cndn dos unos. sessenta, tivesse prestado utonçilo us vozes de alerta 
<JUC se lnnçnrum pura intensificar o trabalho exploratório e aumentar 
suas reservas. 

Ajuda do BIRD 

... A rcuniiio do Grupo de Consulta do Banco Mundial que se 
tmctou ontem cm Pnl'is, onde n Colômbin soliciturú pela primeira' 
VC7., OliOl tribunul mundiul, eh:vudo nnnncinm~nto purn :\CU dcscn~ 
volvimcnto sócio-c:conõmico, foi destucudu nns esferas cconõmicas 
cm Bogotlt. A respeito d11 uprcscntllct\o de "um esrorço próprio, silo 
c disciplinado", o ministro d11 Fuzcnda, Rodrigo Bolero, pcdir(t 11 
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cs~c organismo do Banco Mundial, um empréstimo no vulor de dois 
bilhões e 200 milhões de dólares, dentro do progruma de dívidu 
c.xtcrna colomhiuna para 1975-1977. 

1\ lu tu contru n inOuçiio c a expansão do comércio exterior, no 
murcll de um sUo nacionulismo sUo as principuis metas pretendidas 
ror cssn divida, considerada imprescindível pelo chefe de Estado. 
Alfonso Lopez Michclscn. 

O ministro Botcro, ao submct~r ta consideração do Grupo de 
Consulta o financiamento c.xtcrno dl., país ( 190 projetas), darú ênl'usc 
aos seguintes objctivos do governo Lorcz: cstabilidudc, crescimento, 
f"'J!lnO emprego, distrihuiçào d:.t rt:nd:l C ~lU(OilOillÍi.l llUCÍOOUI. QuuntO 
;, cstubilidadc, o Executivo adotou recentemente umu reforma 
tributúria pun1 corrigir as irregularidades que originnrum a inllação. 
Essu rcrorma, é orientudu rw procura d~.: rnnior justiça na distri· 
huicUo dos cncurgos !iscais c de melhor canalizacUo dos recursos. 

O desemprego, outro dos grandes prohlt:rnus do país, assim 
corno a polític<J de rendas c salúri~ls dccidida por Lopez 11gurarn 
t:.unhí:m nos projl!tns quc Botcrn cxporír no Grupo de Consulta. 

Aumento da OPEP não chega a 30% 

KUWAIT, CARACAS (AFI'-JCI- O ministro iraniano do 
I ntcrior, Jumchit Amuzcgnr, declarou estar seguro de que a O I' E I' 
aurncntaria, cm sl!tcmhro pnhimo, os preços do petróleo. Em de· 
cluruçõcs publicadas ontem pelo jornal do Kuwait AI Siassa. 
Aumuzegm expressou também a cspcr~mca de que u Arábia Suudittl 
se: convenceria do fund:m1cnto dcsse aumento. O ministro salientou 
todavia, que a ull:l nfoo ulcancaria JO por cento- porcentagem da 
redução dus rendas pctroliferas decorrentes da baixa do dólar desde 
setembro de 197~ - posto que a economia mundial não poderia 
suportm um aumento súhito de tal cnverg:rdura. 

"No ca~o de que os rrcços do rctrólco continuum estabilizados 
o poder aquisitivo real do preço de um barril niio ultrapassaria cinco 
d<llarcs, o que scri:r inaceitírvel para todos nós", rrisou o ministro 
ir:rniunr.. 

Por outro lado, o jornal atribuiu a Amuzcg:tr a ufirmaç5o de 
quc o lrii se pronunciuriu, nu Conferi:nciu da OPEP de setembro, 
contra a udociio dos Direitos Especiais de Saque (DES) e que pro• 
poriu um:r fórmula que levasse c:m conta a tuxu de inflaçtto u buix:r 
do poder aquisitivo das rendas petrolíferas~ as consoqUi:ncias posili· 
v:.rs c negativas da flutuuçt1o do dólar. Mas, postcriormc:nte, do 
Tccrit,u Ministro desmentiu que tiv~ssc formulado tal propósito. 

O lril upóia totulmcntc u docist10 du OPEP de substituir o dólar 
pelo DES como moeda de rcfcri:ncia nos contratos petrolíferos, as· 
scf:lurou Amuzegur. Lembrou u respeito que: a decisão de mudar u 
unidudc de refcri:nciu do dólur pelo DES foi tomada já pela OPEP na 
Conferência rculiz:rdn cm Gllbflo no início deste mês e, que fiomentc 
faltuva decidir a data da entrada cm vigor du mcdida, 

v enezuela: Duplo Sistema 

O ministro dus Minus c Hidrocarbonc:tos da Venezuela, 
Vutcntin Hcrnandcz, disse que "n Vcnezuclu continua mantc:ndo re· 
scrvus com respeito U criaçUo de um duplo sistcmu de preços pur:1 o 
petróleo". Hcrnundcz formulou este comentúrio uo referir-se a um 
tclcgwma po·occdcntc de Beirute, o qual assinala que u "Argélia estll 
uuspici:mdo u criaçlio de um sistcmu que eximiria os países cm 
desenvolvimento de ter de pugur os novos uumentos nos prc:ços do 
cru'". 

Tunto u Argéli:r como a Venezuela sUo membros da Orgunizu
çiio de Puíses Exportadores de Petróleo (OPEP). Esltl ullornutiva, 
salicn1ou o ministro venezuelano, prcstu-se n irrcguluridudcs, porque 
os que comprum a preços buixos podem se converter depois cm 
ncgociudores de pctrôlco c vendê-los uos preços de rcrcrênciu. 

"J'sta situaçüo criu um mercado de. competição", sublinhou. 
11crnundcz mostrou-se purtidíorio de que o "Estudo rtnuncie os crus, 
fazendo ncgl1Cinçõcs dr.: govcrnll pura governo". Sobre u supostu pro· 
postu urgelinu, disse que "cstranhu" us inrormnçõcs c, nesse sentido, 
mhlinhmr que "us notícias intcrnncionuis sobre petróleo, nos últimos 

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

Discussão, cm turno (mico, do Projeto de Lei du CCrmuru 
n• J I, de 1975 (n' H-8/75, na Cusu de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente du República, que ultcru o§ i' do url. 
22 da Lei n••4.229, de I• de junho de 1963, que transformou o 
DNOCS cm autarquia, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 253 c 254, de 
1975, das Comissões: 

-de Assuntos Regionais; c 
- de Finanças. 

Em discussUo o projew. 
Se nenhum dos Srs. Senadores dcsejur fazer uso da puluvru, vou 

encerrar a discLISsàu. (Pausa.) 
Encernrda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permum~cer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O rrnjetu ir:.'r ta sançUo. 

(.:_o seguinte o projeto uprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NY31, DE 1975 
(N' 8-B/75, na Casa de origem) 

/Jt• inidtlfii'CI do Sr. Prm·idt!nlt• da R('(llih/i!'a 

Altera o§ I• do Artigo ll da Lei no 4.229, de I• de junhu 
de 1963, que transrormou o DNOCS em autarquia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I•• O§ 1•. do ar!. 22, da Lei no 4.229, de I• de junho de 
1963, acrescentado pela Lei n•6.084, de 10 de julho de 1974, passa a 
ter u seguinte rcdaçilo: 

"Ar!. 22. . ..................................... . 
§ I'' O DNOCS podcrít alienar bens imóveis inlcgran· 

tcs do seu ratrinh;nio, mediante propostu do Dirctor-Gcral, 
aprovada pelo Conselho de Administração c homologada pc· 
lo Ministro de Est:rdo, c bens móveis na rormu que: dispuser o 
Regimento," 

Art. 2•• f.stu Lei entrarú em vigor na dutu de sua publicuctoo, re
vogadus as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do n•• Jl, de 1974, do uutoria do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres. que dú o nome de "Edison Carneiro" uo Museu do 
Folclore, tendo 

PARECERES, sob n•s 632 c 633, de 1974, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela conslitucionulidudc c 
juridicidadc: c 

-de Educação c Cultura, fuvorúvcl. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Scnudorcs desejar fazer uso dtl pulavru, vou 

cnccrroor u discussüo. (Pausa.) 
Enccrrudu. 
Encerradu u discussão, o projeto í: dado como dcrtnitivumentc 

uprovado, nos termos do url. 315. do Regimento Interno. 
O projeto i rio u Comissão de Reduçüo. 

(;o seguinte o projeto uprovudo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•31, DE 1974 

Dá nome de "Edlson Carneiro" ao Museu do Folclore. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Arl. I• Passau d•:nominur-sc Museu de Folclol'e "Edison Cu r· 
nciro", o Museu d<l Folclllfc du Campanha de Defesa do Folclo,·e do 
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Minis.tério du Educuçuo e Culturu, instuludo cm dependências do 
Pulltcto do Cutetc, nu cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2• Estu Lei entrurú em vigor nu dutu de suu publicaçuo, re· 
vogados disposições em contrúrio. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotudu u mutériu 
cunstuntc da Ordem do Diu. 

A indu hú orudorcs inscritos. 

Concedo u paluvru uo nobre Senudor Oriundo Zuncuner. 

O SR. ORLANDO ZANCANER (Silo Puulo) (Pronuncia o se
guinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nito l'ossc o patriótico pronunciumcnto do eminente Presidente 
Gcisel, um chumumento correto à rcalidude de quuntos aindu 
supôem que u distcnsüo pode ser confundidu com us prAticas 
superadas de ~m liberalismo anucrônico c ultrapassado; c, neste 
mumcnto, nU o viria ocupar esta tribuna. 

Por certo, muitos sofreram um certo desencunto. O sonho 
lihcrul, cm que se cmbulum sinceros sentimentos cfvicos, pode ter-se 
desfeito unte " scvcru udvcrti:nciu de que os mecanismos do Al-5 
podem ser acionados. Que a distensão, e o propósito leal do Pre
sidctüc cm concedê-la, se processará através de gradutivas aberturas, 
sempre que não ofendum u dirctriz superior du linhu filosófica revo· 
luciunúriu, licou bem curucterizada no último pronunciamento 
presidencial. 

Não licou tipificada, puri:m, nem poderia ficar, a distensüo ao 
gosto de alguns espíritos liberais, cujos postulados políticos, por 
errónea visuu da realidade brasileira e mundial, aindu se afinam com 
os da Cunvcnçuo Francesu de 1789. Essa distensão é impossível, 
impraticúvcl, irreal, e bem o sabe o Presidente. E por certo condu· 
ziria a Nação c tudo o seu esforço de debelur a crise cconômica que 
uhalu todos os quadrantes do plunctu, a umu linha politico-cconô· 
mic:t por todos os títulos cuótica, imprevisível c, quem sabe, 
irn:cupcrávcl. 

1\phtudu a coragem cívicu do Presidente. Aplaudo a austeridade 
du seu pronunciamento c entendo que, ante a convulsão econômica 
mundial, cm que países de economia muito mais sólida c avançada 
que a nossa assumem mcdidus e deOagram proficiências de carãter 
estritamente rígido, a fula do Presidente serviu para tranquilizar 
todos quantos percebem que, sem embargo dos esforços da Revo· 
lu.;ito, desde sua impluntação em 1964 até· aqui, ainda não foi possí· 
vcl debelar no todo, no global, uma série de erros herdados, males 
crónicos c outros que a dinâmica du vida sócio-econômica dos dias 
que correm cngcndru u cudu pusso. 

i\ lirmcza do Presidente i:, assim, paru nós que vivemos as con· 
diçôcs sociais, politicas c econômicus da região centro-Sul do Pais, 
apanilgio do homem lúcido e honrudo, que pretende levar a bom 
tcrn10 a turcra difícil de conduzir o Brusil a dias melhores e menos an· 
gustiusus, menos delicados que os do tempo presente. 

Mesmo assim. e em posição muito diversificada dos defensores 
do libcral~mo u que me referi, entendo que o pronunciumento pre· 
sidcncial fui comedido c mesmo tfmido em alguns pontos. Ccr· 
tllmcntc, preocupado em dur uma mensugem oportuna à classe poli· 
tica, a quem honrou pela utençüo e dignidudc de um pronuncia· 
mc11lo lcul c sem rcscrvus, omitiu~se, no entanto, de dizer ao povo, 
nuqucla oportunidade, tudo quanto este precisa saher e ouvir no to· 
cuntc ii rculidudc brasileira. 

Por certo, it urgúciu do Presidente não terã escapado esse 
detalhe. E, por isso, estamos convictos de que Sua Excelência, a 
•Juni<JUCr instante que julgue oportuno, poderã voltar ao video da 
cadeia nucionul de televisão, pura complemcntur a mensagem que 
teve inicio cum u fula do diu I• deste mi:s. 

Assim supmnus, porque sentimos que o povo não estd intcres· 
sado, cm verdade, nu problcmúticu, essenciulmente politica, da dis· 
tcnst1u c sim nos punimctros com que o Governo mede u extensa c 
difícil vidu cconômicu do Puls, pura, cm seguida, ministrur os remé· 
dios, pruvidi:ncius e soluções utinentes aos diversificados aspectos 
cm ~1uc sr.: Licsdobru. 

Sinto, cm São Puulo, .um divórcio entre a eurortd de certas 
mensagens transmitidas por ulguns Ministros c a realidade cconô· 
micu cnfrcntudu pelo povo, Este vem sentindo qu.e, entre os termos 
dos pronunciamentos eafóricos e u reulidude que os circunda, hã 
umu defasagem que só pode prejudicar a imagem que a seguir furã 
do próprio Governo. Por isso, a distensão ou u nüo-distensão não 
chcgu u imprcssionur o povo ou os centros de decisão econômica, no 
campo da iniciutiva privadu. Um c outro estão vivamente preocupa· 
dos com a tormentosa crise que ubalu o mundo civilizado c que tem 
conutm;õcs nitidamente cconõmico~financeirus, menos que de na~ 
turczu políticu ou sociul. 

Só agora o povo vem compulsando dados relutivos à fultu de 
ulguns produtos, ao sentir, nu própriu vidu, os r~nexos que se vêm 
projetando cm sua economia, Um exemplo vivo disso é a situação do 
petróleo. Nuo bustassc esse fenômeno, que mexe com toda a econo· 
mia internacional e nacional, entre nós junta-se agora o espectro 
dos fenómenos naturais, como a recente inutilização de grande parte 
das lavouras do Centro-Sul do Puis e as calamidades que se abateram 
sobre l'ernambuco c Alugoas. 

Têm CS!H!S rcnômenos creitos muito próximos, imediatos, na 
linha do processo finunceiro e econõmico da Nação e do povo. Por 
certo o Governo, utento a tuis problemas, mobilizou e mobiliza 
todos os esforços e recursos para resolver a bom termo essas difi· 
culdudcs sobre a economia, que entram automaticatncnte no soma· 
tório de prcocupuções legítimas de quuntos contribuam com o tra· 
h alho c a iniciativa puru a construçüo da prosperidade nacional. 

Ouvi e li o discurso presidenciul, c senti, Srs. Senadores, ser 
necessário que se diga ao povo, em outra fala oficial, pelos mesmos 
veículos, aquilo que faltou ser dito: o povo está exigindo muito da 
Nação c, em contrapartida, dando muito pouco. 

Explico o sentido dessa advertência que, fatalmente, cm dias 
futuros, u honrado e uustero Presidente, por certo, hã de nos fazer a 
todos, porque o ponto de suturação dos encargos que oneram o E."a· 
do, no Brasil, estú muito próximo de seu nível máximo. 

Não i: possível que u Nação continue a gastar mais de três 
bilhlics de dólares anuais com u importaçüo do petróleo, enquanto 
países mais ricos racionam a gasolina c os derivados e outros 
rcdu1.cm ils necessidades vitais du indústria e do comércio a pauta de 
importucf•o no campo energético. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiâs)- Pormite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORLANDO ZANCANER (São Paulo) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiãs) - V. Ex" faz muito bem em 
analisar o pronunciamento do Presidente da República, sobretudo 
em ressaltar aquilo que deveria ter sido dito. Interfiro no discurso de 
V. Ex• para com ele solidarizar·tn• principalmente para destacar um 
uspecto curioso. Nós temos visto, aqui, nossos dignos opositores 
ressaltarem constantemente todas as medidas de carãter social, todas 
us medidas que beneficiam dirctamente a população brasileira, como 
se fossem um atendimento do Poder Executivo às suas reivindicações 
du tribuna. Agora, veja V. Ex• como é dificil atender à Oposição. O 
Presidente da Repúblicu, desta feita, ao definir distensão, dando a 
colocação que deu, nu forma correta, isto é, distensão social untes du 
distensão politica, fê·lo quase que atendendo a rcivindicuçiio tam· 
bi:m do MDB. Aqui está uma entrevista do nobre Senudor Roberto 
Suturnino, onde S. Ex• declara à revista Fatos & Fotos, da semana 
passada, o seguinte: Diz o repórter: "Porque, pura ele, a distcn'são 
ainda é prematura". Diz o Senador Roberto Saturnino: "Ela só pode 
existir se as condições de vida do povo criarem um clima propicio à 
paz sociul". Muis ttdiantc, diz o nobre Senador da Oposição: "Se 
houver, ussim, a ttbertura sem que se tomem medidas redistributivas, 
poderão surgir novos connitos e pôr tudo u perder". Veja V, Ex• co· 
mo é dillcil a nosstt situuçuo, principalmente pura o Executivo, Se se 
utende ilquilo que a Revolução vem perseguindo desde 1964, que é 
gcrur riquczus puru distribuir riquezus c não misérias, diz~sc que se cs~ 
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til atendendo us revindicuções do M DB. Quondo se foz um o colo· 
cuçUo corrcto.t de um problcmu, o socinl, n ungústiu du populuCào 
hrusilciru untccedcndo us soluções políticos, que pouco interessom, 
realmente, i1 grande muioriu do povo, que nem subo o que significo 
habeas corpus, principalmente habeas corpus pnru terroristus, surgem 
1wvns criticus, Aindu ontem, em nome da Oposição, O ilustre Senti
tim l.i11.nro 8nrhu1.a cuntestuvu u Executivo por cssu colocação, Mos, 
IHI SCilHIIHI rwss:ad:t, vindic:tv:t o ilustre Senador Roberto Saturnino 
LJlll: o Gnvcn10 ;assim procedesse. Com estas considerações, rcitc 
mu minhu sulidaricdndc uu discurso de V, Ex•. com sinceros aplau
sos. 

O SR. ORLANUO ZANCANER (São Puulo) - Muito 
obrigudo u V, Ex•, nobre Scnudor. 

Urge u conscientizuçào do povo, no sentido de maior poupnnçu. 
E pura citar alguns exemplos, lembro que ó de se evitur, a qualquer 
pn.oç,l, que os nossos cnminhõcs continuem a trafegar pelas nossas ro
dovius trunsportundo gado, mudeira, sucata de ferro, café e outros 
rrodutos, num v:ai-c-vcm constante: que os nossos aviões executivos 
cruzem os nossos céus constantemente; que os nossos curros oficiuis 
c purticulurcs continuem us suas caminhadas pelas nossas rodovias, 
num prejuízo imenso pana a Nac;no. Concomitantemente, urge, sim, 
que n Governo- c dela não pode se furtar- inicie umu politica de 
tnansportc. no sentido de m:aior aproveitamento ferroviário e nuvial. 

Mas, untes, é necessário conscientizur o produtor c o consumi· 
dor nesse sentido. 

O espectro da impllrtaçiío petrolífera não ó o único que cu usa 
uprcensões fundadas, pois é o povo, afinal, quem paga por tudo, mos 
é predso dizer·lhc que deve, agora 111t1is que nunca, tldotar uma con· 
dutn que rain osucrilicio cu r~núncía. 

Tudo n1.1s leva n crer que :.1 ptautu de ímporli.lçào de produto~ 5u· 
rérnuos deve ser revista, corn o fito de abolirem-se itens que, por Ji. 
herdade, continuum permissivos. 

Ali inund:u~ões, as geadas c as secas que, simultaneamente, neste 
uno, n.:duzirum enormemente nossa produção- tudo indicando que 
nos forcem u importar maior quantidade de trigo, arroz, carne c ou· 
tros prodUtos essenciais ia vidu do povo, c, por isso. vindo a encarecê
lu ainda muis,lcvando pura as cidades e para os cumpos níveis impre· 
visíveis de c;.trcstia - tem que sensibilizar n consciência cívica do 
hnisilciro; do homem simples dn lavouru ao empresário das me
tr<\polc.<, do operilrio ao etlpitiio de indústria, do estudante uo pro· 
fessor universiti~rio, da dona de cusa ao intelectual, porque se apre· 
sentu com u objctividadc de um fato, com o realismo que só a econo· 
mia é cupil7. de infundir. 

M:as, entendo que só um homem, neste PHis, pda sua retidiío c 
austeridade. pela lucidez c energia, é capaz de conscientizar o povo 
de que, infelizmente, por forçu das circunstâncias internacionais c fc
nõmcml~ climíaticos, não vumos bem: de conscientizur as massas, por 
pronun..:;:n·.:~.o·ntus incisivos. como sempre tem feito, de que é hora de 
rcnúnci;~ de s:ucrifício c d~: s~.:veridlidc no truta da economia. 

Este h,lmcm niio é outro scnüo o eminente Presidente Ernesto 
Gciscl. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Juneiro) - Permito-me um 
npHrtc, Scnudllr'.' 

O SR. ORLANDO ZANCANER {Siio Paulo)- Com sutisfu· 
çào, nobre Scnudor Rohcrto Suturnino. 

O Sr, Roberto Suturnlno (Rill de Janeiro)- A cubo de ouvir um 
aparto do Senador Benedito Fcrrciru. onde fui citado em virtude de 
cntn:vistu Ctlnccdidul'a rcvistu Fotos e Fotos e queria prestur um csclu· 
recimcnto brew. Recebi, scgundu·fcirn, uma curtu do jornulistu Pau· 
ln Branco, :111tor da entrcvisl:l, na qual ele me pede desculpas, exntn· 
mente pclus distorções com que us minhus pulavrus forum trnduzi· 
dus, cm élitima iu1lllise, pcln copy dcsk da Rcvistu, A distorção cru 
prccisumcntc cstu: cu teriu dito que u distensão era prematura, quan
do cu nU o o disse, uhsoluwmcntc! Eu preguei exutumcntc o purulclis
"'"· a neccssidudc de que u distensiio polfticu fosse ucompunhudu du 
distensão no cumpo sociul, o que veio u ser uté u tese principul do dis· 

curso do Presidente Geisel. Nunca afirmei que u distensiio fosse um 
fenômeno prcmuturo. Acho que u distensiio não tem nado de prema· 
turo: ao contr:írio, e lu jl1 vem um pouco tarde, já deveria ter sido ini· 
cinda antes, porque só utruv•-s da distensão se chegará, realmente, iJ 
paz social, 11o atendimento de interesses de todos os grupos, de todas 
as clu.<Scs sociuis deste Pnís. Era apenas esta retificação que eu dcsejn· 
vn fa7.er, cm vista de ter sido citado nominalmente pelo Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. ORLANDO ZANCANER (São Paulo)- Muito obriga. 
do a V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Pediria que V, Ex• me permi· 
tisse mais uma ligeiro intervenção, pura esclarecer melhor ao nobre 
Senador Roberto Suturnino. 

O SR. ORLANDO ZANCANER (São Paulo)- Pois niio. 

O Sr. Benedito Ferroira (Goiás)- Paro que o Senador Roberto 
Saturnino fique melhor com os seus pares, que vindicam, urgente· 
mente, que reivindicum. insistentemente, a reforma constitucional, é 
bom que esse jorn:liista tumbóm esclareça outro ponto, pois S. Ex•, 
na revista que tenho cm mãos, comparece preconizando reforma 
constitucional só cm 1978. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- Jil que sou chama
do u debute, citado nominalmente, volto a dizer que, realmente, as 
expressões por mim usadas foram interpretadas de forma completa· 
mente diferente. Eu disse apenas que seria uma hipótese, quer diZ<.'!', 
uma reforma constitucional a partir de uma Constituinte em 1978, 
mas que, u tese do M DB, a no~~a bandeira, era a revogação imediata 
de todos os atos de exceçào. Se essa revogação vier acompanhada de 
uma reforma constitucional, t~nto melhor. Mus o que nós considera
mos realmente imprescindivcl, premente c ur~ente, é a revogação dos 
atos de exceçiío, para restahelecer, não o "chamado estado de direi· 
to", mas o estado de direito como nós sempre pregamos. 

O SR. ORLANDO ZANCANER (São Paulo) - Obrigado a 
V. Ex• 

F. por que é necessilrio fllzer o sacrifício em prol da economia? O 
povo não tlndu, já, rcclam{lndo muito? Não tem sobre seus ombros 
vi~rio.> encargos? Certamente os tem, mas não na medido cxigivel pa
rti que a Nação consigo vencer a batalha do desenvolvimento, 

O preço u pagur-se pela paz futura representada, entre nós, pela 
ascensihl :t estágio cconômico superior, t: o que deve ser pago, de aso· 
r:1 cm diante, pela nossa geração. 

Ni1o poderemos nos furtar desse compromisso histórico pura 
com a Pi1tria .: o futuro, impedindo que nossas divisas sejam 
consumidas nus crescentes importações. Se necessário, renliza-se o 
racionamento interno a lim de colaborar com o Governo e permitir 
que os recursos, por este retidos e economizados pelo povo, possam 
ahrir novas frentes de produção interna, ao mesmo passo que a nossa 
seriedude e cstubilidude sirvum par<~ atrair capitais de investimentos 
c de empréstimo: assim a povo e o Governo estarão ulinudos com o 
compromisso a que aludimos. 

e preciso que !IS cmpreSIIS consigam, através de politica de cródi· 
to decorrente de substunciosn poupunçu, resguardar, em definitivo, 
o seu cnpitul de giro. 

lg.uulmcntc, nu agriculturu, os linunciumentos cus fucilidudes de 
crédito só serão lcvudns u nfveis compatíveis com suus rcuis neces· 
sidades se, efetivumentc, as medidas a que fizemos alusão forem 
concrctizudus. 

lo evidente que o Governo, nn conjunturu presente, não podcrú 
utcndcr, com o volume de recursos dcsejúveis, u todos quuntos te· 
nham sido atingidos pela crise econômicn, infiltrada em nosso Pais 
de fora para dentro c, ngoru, rolos que foram duramente castigudos 
oomus intcmpi:rics deste inverno c pelas cal umidades do Nordeste. 
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" claro que, se não tivéssemos tais percalços use juntarem à cri· do sempre foi um homem de vanguarda. Dai porque u iniciativa do 

se energética, não haveria como c por que pedir ao povo mais sucri· nobre Senador Benedito Ferreira, que contou com a nossa assinatura 
fi cios. Parece-nos, porém, chegada a hora de, realisticamente, e a do nobre Senador Lúzaro Barbozu, é um preito de real justiça. 
através de anúlise precisa, deixar a Nação informada da previsivcl c Mas, queria também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazer à 
gravosa situação econômicu dos meses vindouros, se não houver <:usa o pesar do povo goiuno pelo falecimento de outro grande 
estrita cooperação desta com o Governo. pioneiro:Licurdino de Oliveira Ney. 

Sr. Pr~<identc, Srs. Senadores. Lícardino de Oliveira Ney, homem simples, o ultimo prefeito da 
Se em tempo de guerra, uma Nação empenha a sua juventude, tradicional Campinas: um homem que lutou, bravamente, pela 

suas lideranças, seu putrimônio na luta contra o invasor, porque de· construção de Goiúnia. Num memorâvcl encontro de prefeito> do 
fende a inviolabilidude do que lhd: mais curo, o território, semelhun· meu Estudo, verificado, salvo engano, no ano de 1933 ou 1934, pro· 
te u isso se nos afigura quando a guerra não é travada contra pôs Lícardino de Oliveira Ney que a àrcu adjacente a sua cidade, a 
exércitos armudos, mas contra forças dcsagrcgadoras de sua eco- trndicional Campinas. viesse abrigar a nova capital do Estado de 
nomia, externas ou internas._pois, depois do território e dos símbolos Goiús. Venceu, Foi implantada, naquela região, G~iãnia. O então ln· 
cívicos que a representam, vêm, pela ordem de importância, o patri· tcrventor c ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira pôde quebrar as 
mônio moral e o patrimônio material. O primeiro dependente do reuções da Oposição c reulmentc implantar Goiãnia, com o respaldo 
civismo e o segundo ligado estreitamente à moeda. Quando se avilta dos prefeitos, motivudos e liderad9s por Licardino de Oliveira Ney, c 
a moeda de um P!'ís, corre-se o risco de àviltar-se tudo o mais, pois a Goiãnia, sem dúvida alguma, floresceu, se desenvolveu e abriu novas 
experiência histórica ensina que uma Nação economicamente fraca fronteiras para o progresso e desenvolvimento de Goiás. 
ou vencida é uma presa fácil e dócil perante as demais, Merece, pois, que se registre ... 

Se pretendemos levar a sério e, sem desfalecimentos, a luta pelo . . . 
desenvolvimento definitivo, sem nos permitir atrasos 'históricos, 1: O Sr. Nelson Carneiro (Rio de Janello)- Permite V. Ex• um 
necessário conscicntizar-nos de que chegamos ao extremo isto é fi. aparte? 
cumos na dependência de nós mesmos, de nossa capacid~de de' re· O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Com muito prazer, 
núncia e de sacrificio. nobre Senador, 

O Presidente nos declarou que a distensão deverá ser gradual. ~ 
claro que está implícito, e foi este o meu entendimento, que a 
distensão não poderia ser aberta e abrupta, porque a situação de 
dificuldades cm que nos achamos não permitiria a última hipótese. 
Sabemos que uma abertura excessivamente liberal, sonhada por tan· 
tos, redundaria nu permissibilidade a que grupos extremistas viessem 
tirar partido da crise, pescando, pois, cm águas turvas, para pro· 
vocur, primeiro, um retorno aos tempos idos, e depois, à badcrnu, à 
convulsão, à pregação revolucionária terrorista, que acabaria, como 
indica a experiência do nosso século, pondo fim ao próprio liberalis· 
mo, tão ansiadamente esperado ... 

Parece-nos, sim, Sr. Presidente, aqui, oportuna uma advertência 
aos homens da Oposição neste País: não cobrem do Presidente, nas 
câmaras legislativas, do Município, do Estado e da Nação, mais do 
que aquilo que efetivamente pode dar. A distensão gradual é 
exatamente aquilo que a situação permite e o Presidente honcstamen· 
te reconhece e dará. 

Que o desencanto do sonhador, portanto, não sirva de pretexto 
para o estabelecimento de uma politica agressiva da parte do político 
realista, E sabemos que este enfileira a oposição em maior número 
que aquele. 

Filho de emigrantes, homem do povo, que lavrou a terra na agri· 
cultura dos cafezais paulistas, por isso profundamente arraigado ao 
patriotismo militante que quer uma Nação forte e respeitada, não po· 
deriu este Senador fugir ao dever de dizer, desta tribuna, ao Presidcn• 
te do meu Pais, que não vamos bem c que só a sua honrada palavra 

O Sr. Nelson Carneiro (Rio de Janeiro) - O nobre Senador 
Lú·taro Barbozu, ao assinar o registro de pesar pelo falecimento do 
suudoso Deputado Jules Machado, manifestou o ponto de vista do 
Movimento Democrático Brasileiro, Agora, por dclcguçilo expressa 
do meu eminente líder, Senador Franco Montoro, cu o faço, c com 
imenso !lesar, porque tive oportunidade de conviver durante longos 
anos com Jules Machado, nu Câmara dos Deputados, c posso, como 
V. Ex• bem afirmou, declarar que foi das melhores expressões, dos 
mais eficientes parlamentares, dos mais dedicados homens pÓblicos 
lfUC conheci nestes quarenta e tantos anos de atividade política. 10 
com trist«a que me associo ao pesar de todo o povo de Goiás, já 
agora, tambí:m, de. todo o Senado Federal, pelo falecimento de 
quem, modesta, mas permanentemente, tantos serviços prestou ao 
seu Estudo, ao Parlamento e ao Pais. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Agradeço a V, Ex• a 
munifestuçiio, em nome dasua Bancada, e que traduz, assim, a posi· 
çiio de todo o Senado Federal, face ao ocorrido, que, sem dúvida 
alguma, constituiu e constitui, para Goiás, perda tremendamente la· 
ment:ívcl, não só do eminente e ilustre ex-Deputado Federal Jules 
Machado, como do eminente ex-Prefeito de Goiiinia e também 
pioneiro, Lícardino de Oliveira Ncy, 

O Sr. L'Jaro Barboza (Goiás) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senado(! 

poderá iniciar um período de austeridade na vida económica na• 0 SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiâs) _ Com muito prazer, 
cional, sem qualquer outro precedente na nossa História. (Multo nobre Senador. 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Concedo a pala· 
vru ao nobre Senudor ltulívio Coelho. (Pausa.) 

S. Ex• ni\o está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR, OSIRES TEIXEIRA (Goiás) (Pronuncia o seaulntt 
discurliO. Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda há pouco, a Casa aprovou, com os aplausos da Presi· 
dência, um voto de pesur pela morte de Jules Machado Siqucira. 

Jules Muchudo Siqueira, como Deputado Federal, foi realmente 
um autêntico rcprcscntunte do povo goiano. Entusiasta de Brusiliu, 
foi também o autor do projeto de lei que criava, ou melhor, que 
previu 11 impluntuçilo du Belóm-Brusllia, hoje concretizada, asful
tllda, espinha dorsal do desenvolvimento nacional e, inquestionavel
mente, uma das grandes obrus dos Governos brasileiros. 

Homem probo, inteligente, com m~ntc ubertu aos grandes pro
blemas do povo, pioneiro de grundes empreendimentos, Jules Macha-

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás)- Senador Osircs Teixeira, neste 
aparte cu me associo ils homenagens póstumas que V. Ex• presta, 
muito merecidamente, ao Ccl. Lieardino de Oliveira Ncy, autêntico 
pioneiro, a cujo 11p ,:o Goiás muito deve na implantação de Goiãnia, 
ao ludo do grande ex-Senador Pedro Ludovico, q uc travou, com o 
auxilio de Licurdino de Oliveira Ney, memor4vcis lutas para a cria· 
çào du maravilhosa cidade, capital do nosso Estudo. 10 muito 
oportun11 ess11 homenagem que V. Ex• presta, c a ela me associo, 
cn1incnte Senador. 

O SR, OSIRES TEIXEIRA (Goiás) -Agradeço o aparte de 
v. Ex• Sem dúvidll ulgumu, se coube ít História colocar o ex· 
Senudor Pedro Ludovico Teixeira em posição altaneira, face à sua 
bruvuru c i1 suu coragem, cm trunsferindo a capital do meu Estudo, 
tll\lCS c"locudu nu velha c trudicionul Vila Boa, pura impluntd-16 no 
l'lunulto, ubrindo novos horizontes puru o meu Estudo, encontrou 
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homens da cepa de Licardino de Olivciru Ncy, que o ujudurum, 
dundo-lhc cobertura c, sobretudo, criando condições puru que 
pudesse, reulmentc, rculizur essa obra, rcconhccidu por todos os 
guinnus comll uma das maiores obras executadas por todos os govcr .. 
nus LJUC por Iii pussuram, 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso) - Permite V. Ex• um 
apurtc? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Concedo·, com pruzcr, o 
upurtc ao nobre Senudor Saldanha Dcrzi. 

O Sr. Saldanha Derzl (Muto Grosso) - Nobre Senador Osircs 
Tci.xciru, u Bancada de Muto Grsso, no Senado, vem, por meu intcr .. 
médio, associur-sc üs homenagens póstumas que V. Ex• presta u este 
grundc brusiidro. nascido cm Goiás, que foi o ex-Deputado Federal 
Jules Machudo. Conheci-o muito bem c privei da sua intimidade. Fo· 
mos colcgus, por muitos unos, na Câmara dos Deputados c somos 
tL~t~munha da dedicação c do alto espirita público do ex-Deputado 
Jules Muchudo. Realmente, era um homem que amanhecia conosco 
nu Cumissf1o de Orçamento, lutando pelas verbas pura o seu Estudo, 
tlssim como pt:lu solução de todos os problemas, E. hoje, Goiâs, par.a 
fclicil.ludc do Orusil. é um l:studo flon:sccntc: c de grande desenvolvi· 
mc•no. Mus, é justo 4uc se diga: o Brasil perde um grande homem pú
hlico, 4ue foi o ~x-Deputado Jules Machado. Portanto, nossas 
homenugens póstumas u Goiás por essa perda que classifico irrepurá
vcl, pois um hom~m como Jules Muchado poderia ainda, por muitos 
unos, prestar gnmdcs serviços uo seu Estado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Muito obrigado a 
V, b• 

Sr. Presidente, minhas pálidas pulavras, que foram enriquecidas 
pclus apartes dos nobres Scnudores Saldanha Derzi, Nelson Cur• 
ndru c Lúzaro llarbot.a, dão a nota cxata du validade da homenagem 
póstuma 4uc sc presta, nesta tarde, a Jalcs Machado c a Licardino de 
Oliveira Ncy. 

Muito obrigado (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalns)- Tem a paluvru o 
nobre Senador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAURO BENEVJDES (Ceará) (Pronuncia o seguinte dis
curso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A instalação de mais um Pólo Petroquímica no território brasi· 
leiro vem sendo reivindicado por vários Estados, desejosos de contar 
com uma indústriu de base que venha a impulsionar o desenvol
vimento de cada um deles. 

Do Ccarí1, têm sido enviados upclos ao Presidente da República 
pelas classes empresariais, desde quando o Chefe da Nação esteve cm 
Fortul~za, no mês de fcver~iro, ocasião cm que lhe foi entregue um 
circunstanciado memorial, contendo us aspirações muis urgentes das 
clnssc!\ produtoras ceurenscs. 

De0l1\.o tnis nspiruções, constou, em primeiro lugur, o Pólo Pe
troquímica, defendido, com umplu urgumcntuçào, pelas várius enti· 
dudcs representativas do comércio, du indústria e du agricultura de 
nossa terra. 

A imprensa, por seu turno, tem oferecido oportunidade u que o 
pulpitunte tema seja objcto de apreciuçilo por jornulistus c cstu· 
diosos, num meritório trubulho de conscicntizucilo da opinião públi· 
ca do Estudo. 

Há, assim, uma cxpcctutivu cm torno du dccisilo do Governo 
quanto u loculizuçilo do Terceiro Pólo, registrando-se da parte de 
cada Unidade da Federacilo a nuturul preocupação cm apresentar 
nos sctorcs têcnicos competentes os dados que impliquem nu viubili
zuçilo do notável projeto, de extruordinl~rio ulcuncc sócio-económico, 

Nu rcgiilo nordL'Stinu, há umu grande esperuncu d~ que u lo
culizaçilo uli se efctuc, especialmente ugoru quundo a SUDENE 
constutou, atruvés de relu tório umplumcntc divulgudo, que o cresci· 
mento du i~reu nilo utingiu sequer a previsão cstubclccidu, situundo
se nu fuixn de upcn~1s 3%, 

Num dos itens do relatório, foi uccntuado pelo Superintendente 
do Orgilo, Eng••nheiro José Lins de Albuquerque: 

"Os estudos, com base cm dados bastantes preliminures, 
indicam que a economia nordestina registrou pouco dinu· 
mismo cm conseqUênciu de umu rclutivu estagnação do sctor 
ugropecuário, de um lento crescimento do setor industrial, o 
que provocou tambêm uma reduzida expansão no setor de 
serviços.'' 

E mais adiante, rcssaltu o documento: 

"O Produto Interno Bruto- Nordeste, nos termos du 
previsão, com base nos dados do primeiro semestre, apresen
tu indícios de crescimento ntl ordem de 3%." 

No diu I• de ugosto, reportando-se il matéria, cm urtigo publi· 
cado cm O Povo, o jornalista Lustosa du Costa defende a idéia do 
Pólo Petroquímica para o Ceará, uccntuando: 

"O Governo Federal deveria localiza{, no Cearú, o ter
ceiro Pólo Petro4uímico do Puís. Primeiro porque estamos 
prôximos nos manunciais petrolíferos do Rio Grunde do 
Norte, que poderão superar os d~ Guroupu, ao gás natural, 
além do sul-gema de Alagous, do potássio de Sergipe, compo· 
ncntc clássico da fórmula NPK de fertilizantes. Seria uma po
lítica dcscentralizadorn que reduziria os fundos dese
quilíbrios intru-regionais que nos unigem, ulí:m de utcntar 
runt u cuntuhílidadc de custos." 

E conclui o r~conhccido homem de imprensil: 

"Vamos passar da Fi1brica de asfalto para a refinaria c 
du rclinuriu p;~ru ~~ pctroquímicu, diversificando nossh econo
mia multiplicando empregos c sulvando uma úrca-problema 
do Puís.dc pohrct.u cudu vez muis ngudtl t: umeaçadoru." 

O Pólo fletroquímico significarí1 um ponderilvcl investimento 
dirc:to du União, concorrendo, se acolhida u rciviudicação, para que 
o Ccarií se liberte do subdesenvolvimento. 

Se assim niio ocorrer, entende-se que o projeto global de desen
volvimento brasileiro terminará por comprometer-se fundamental· 
mente. 

No últinwnLuncro du rcvistu Veja, achmn-sc rclucionudas, entre 
as cid:H.Ics nwis pohrcs do (Jotis, Sobrnl c Juazeiro do Norte, cxa
tamcntl! duas das mais importantes comunas cearenses. 

Esperu-sc, assim. que utcnto a todas estas implicações de nature
za .:cnnômicu c social, o Governo delibere, ufinal, quanto ü lixuçüo, 
no Nordeste. do novo Pólo Petroquímica, escolhendo o Ccar(l-puru 
sede da grundiosu obru. cuju concretizuçào represcnturá, sem dúvida 
algunw, um vigoroso impulso no progresso da região. 

Este o apelo que dirijo, neste instante, ao próprio Presidente Er
nesto Gciscl eu todos quuntos, nu área governamental, estão incum

. hidL>s de oferecer solução ao magno problema. (Multo bem! Palmas,) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pula· 

vra ao nnhre Scnador Lourival Baptista, (Pausa.) 
S. E.x~ ni1u cstú presente. 
t:st:'II!S!:H,tud~l u listu de oradores. 
Nudn nmis hnvcndo que trutur, designo para u sessão extraor

dinúria, antcrimmcrllc convocudi.l, u reuliZUNie hoje i1s 18 horas c 30 
minutos, u scg.uintc 

ORDEM DO DIA 

()iscussiio, cm turno único, do Parecer du Comissão de Rei~· 
çi\cs htcriurcs subrc a Mcnsugcm n1• 104/75 (n• 144/7?, nu on
~cnll, dc :!2 dc muiu du corrente, pela 4uul o Senhor PreSidente d~ 
R~pública submetc ao Senado a escolha do Senhor Paulo Hcnn
,1uc de l'ar<111aguú, Ministro de Segunda Classe, da C:lf~CifU de 
lliplumata, para exerocr a l'unç"o de Embaixador do BraSil JUnto ao 
Emirudu dn (.'ovei h.:. 

Estú cnccrrudu u Scsstu1, 

( Lt'l'llllftl·.n• '' St'.\'.\'tlo às /6 horas t• 15 mlmao,\·.) 



97• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 6 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18·horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs: Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir leal - Evandro Carreira- José: Es
teves - José lindoso - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de la Rocque -
José Sarncy- Fausto Castcllo-Branco- Hclvldio Nunes- Pctrô
nio Portella - Mauro Bcncvidcs - Virgílio Tãvora - Wilson 
Gonçalves - Agcnor Maria - Dinartc Mariz - Jcssí: Freire -
Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - luiz Cavalcante -
Tcotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - lourival 
Baptista- Heitor Dias- luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Car
doso- Eurico Rczcndc- João Calmon -Amaral Peixoto- Ro
berto Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Dan
ton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capancma - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montara - Orestes Quí:rcia 
- Orlando. Zancancr - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza -
Osircs Teixeira - ltalfvio éoclho - Mendes Canalc - Saldanha 
Dcrzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Maltas Leão - Evclásio 
Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr- Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

. O Sr. 1•-Sccretário vai proceder à leitura do Expediente. 
e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N• 146, DE IIJ75 

(N• 238/75, na orlaem) 

Excelentíssimos Senhores M cmbros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (item lll) da Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Braulino Botelho. Barbosa, 
Embaixador junto ii República do Zaire, pura, cumulativamente, 
exercer a função de Embuixador do Brasil junto à República Gabo
nesa, nos termos do Decreto n• 56.908, de29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Braulino Botelho Barbosa, que me 
induziram a escolhê-lo pura o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério dus Reluções Exteriores. 

llrasllia, cm 6 de agosto de 1975.- Ernesto Gclscl, 

Curriculum Vltae: 
Embaixador Braulino 
Botelho Barbosa. 

INFORMAÇÃO 

Nascido em Balsas, Maranhão, I• de junho de 1916. Bacharel 
cm Ciências Jurídicas c Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade do Brasil, 1943. Diplomado nos Cursos de Super
visão c Gerência dos Serviços Públicos, 194~. Professor de Formação 
Cívico-Politic-J da Escola de Aprendizagem da Imprensa Nacional, 
1944. Membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, 
1953. Diplomado cm Direito Comparado c Internacional, pela 
Academia Internacional de Direito Comparado de Havana, 1956. 

Cônsul qc Terceira Classe, por concurso, 194S, 
Vicc-Cônsul cm Milão, 1947 a 1949. 
Vicc-Cônsul cm Glasgow, 1949 a 1952. 
Encarregado do Consulado cm Glasgow, 1949 a 1952. 
Encarregado do Consulado em Cardiff, I 952. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigUidade, 1952. 
Auxiliar no· Sctor do Ternário do V Período de Sessões da 

Comissão Económica para a América Latina (CEPAL), Rio de 
Janeiro, 1953, 

Auxiliar do Secretário-Geral da Delegação do Brasil ao V 
Período de Sessões da CEPA L, Rio de Janeiro, 1953. 

Secretário-Executivo da instalação da IX Reunião do Comitê 
Jurídico da Organi~ação da Aviação Civil Internacional (OACI), 
Rio dcJaneiro, 1953. 

Membro da Comissão de Estudos sobre Seguros Marítimos, 
1954. 

Delegado do Brasil nas Negociações com autoridades 
ucronáuticas de Portugal, França, Alemanha, Gril-Brcuinha, ltãlia c 
Suíça, 1954. 

Representante do Ministério das Relações Exteriores junto à 
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional 
(CERNA!), 1954. 

Segundo-Secretário da Embaixada cm Havana, 1955 a 1958. 
Encarregado de Negócios em Havana. 1955 a 1956. 
Membro da Delegação do Brasil às reuniões das Partes 

Contratuntes do Acordo-Geral sobre Turifus Aduaneiras e Comércio 
(GATT), Genebra,l958. 

Segundo-Sccrctúrio da Embaixndu em Londres, 1958 a 1961. 
Membro da Dclcgaçilo do Brusil à XVII Sessão Plenária do 

Comitê Consultivo Internacional do Algodão (CCIA), Londres, 
1958. 

Rcpresentunte do Brasil no Comitê de elaboração do 
Regimento do Conselho I nternucional do Açúcur c Comitê Pre-
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parutório da Conferência de Revisão do Acordo Internacional do 
Açúcar, 1958. 

Delegado do Brasil às I, 11, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 
Sessões do Conselho Internacional do Açúcar, Londres (IV, em 
Tânger; VIII, no México), 1959 a 1961. 

Promovido a Primeiro-Secretário, por antigUidade, 1961. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Londres, 1961. 
À disposição do Presidente do Instituto do Açúcar c Álcool, 

1961 a 1962. 
Chefe da Divisão de Polftica Comercial, 1962 a 1963. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores no Conse· 

lho de Política Aduaneira, 1962. 
Membro da Delegação do Brasil nas negociações do Acordo 

Comercial entre o Brasil e URSS, 1963, 
Chefe, interino, da Divisão do Pessoal, 1963. 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1963. 
Representante-Suplente do Ministério das Relações Exteriores 

junto à CERNA I, 1963. 
Conselheiro, 1963. 
À disposição do Ministro da Fazenda, 1963. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Paris, 1964 a 1965. 
Chefe do Serviço de Propaganda e Expansão Comercial 

(SEPRO) em Paris, 1964. 
Primeiro-Secretário da Delegação cm Genebra, 1965 a 1969. 
Chefe da Delegação do Brasil à I Sessão do Comitê de Invisíveis 

c Financiamento da UNCTAD, Genebra, 1965. 
Delegado do Brasil à XXIII Sessão do GATT, Genebra, 1966. 
Observador do Brasil à XLI Reunião do Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas (ECOSOC), Genebra, 1966. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 

1967. 
Delegado do Brasil à Sexta Rodada de Negociações Comerciais 

do GATT, Genebra, 1967. 
Delegado do Brasil à XXIV Sessão do GATT, Genebra, 1967. 
Encarregado da Delegação cm Genebra, \965, 1966, 1967, 1968 

c 1969. 
Chefe, em exercício, da Delegação do Brasil às negociações para 

a recomposição da Lista III "Brasil", Genebra, 1969. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada cm Bruxelas, 1970 a 1972. 
Encarregado de Negócios cm Bruxelas, 1970, 1971 e 1972. 
Embaixador cm Kinshasa, 1972 a 1975. 
O Embaixador Braulino Botelho Barbosa, nesta data, encontra

se no exercício de suas funções junto à República do Zaire. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 29 de julho de 

1975.- Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O Expediente li· 

do vai i1 publicação. 
l>ussa·sl! à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• i04/75' 

(n<' 144/75, na origem), de 22 de maio do corrente, pela qual 
o Senhor !'residente da República submete ao Senado a es
colhn do Senhor Paulo Henrique de Parunaguá, Ministro de 
Sc~unda Classe, da cnrrciru de diplomata, pura exercer a 
!'unção de Embaixador do Brasil junto ao Emirado do 
('uvcilc. 

1\ matéria constante da Ordem do Diu da presente sessão, nos 
termos da nlincn h do art. 402 do Regimento Interno, deve ser apre
dnd~l cm sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A sessio torna-se secreta is 18 horas e JS minulos e volta 
a ser pública às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE· (Magalhies Pinlo) - Amanhil, dia 7, 
nüo haverá sessão no Senado, tendo em vista convocação anterior
mente feita· pela Presidência, de scssilo solene do Congresso Nacio
nal, a realizar·se nesta data, às 15 horas, destinada a comemorar o 
transcurso do nascimento do Presidente Arthur da Silva Bernardes, 

Nnda mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a ordinária do dia 8 do corrente, sexta-feira, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do requerimento n• 306, de 1975, do 
senhor Senador Henrique de La Rocqac, solicitando a retirada, cm 
carátcr definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1975, de 
sua autoria, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que 
regula as utividades dos representantes comerciais autônomos, c dá 
outras providências. 

-2-

Votaçiio, em turno único, do requerimento n• 307, de 1975, lfo 
senhor Senador Petrônio Portella, solicitando a transcrição, nos 
anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Exccientlssimo 
Senhor Presidente da República, General Ernesto Gcisci, cm I• de 
agosto de 1975. · 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 40, 
de 1975 (n' 6·B/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
!'residente da República, que autoriza a doação, à Universidade de 
São Paulo, do domínio útil dos Terrenos de Marinha que menciona, 
situados no município de Ubatuba, tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n•s 258 e 259, de 1975, das Comissões; 
- De Educaçio e Cultura; e 
- De Finanças. 

-4-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da juridi· 
cidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n<' 13, de 1975, de autoria do senhor Senador Pau
lo Guerra, que autoriza u incorporação do Banco Nacional de Crédi
to Coop~rativo S/ A (BNCC) ao Banco do Brasil S/ A, e dá outras 
pruvic.JCncius, tendo 

Parecer, sob n' 189, de 1975, da Comissão: 
-De Consthuiçilo e Justiça, pela injuridicidade, com voto ven

cido, cm separado, do senhor Senador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Mag~lhies Pinto) - Está encerrada a 
sess;lu. 

( l.evallfa-se à.< 18 horas e 55 minutos.) 



98• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 8 de agosto de 1975 

PRESID[NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas c 30.minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 

lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Costa - José Sarney - Helvídio Nunes - Mauro 
Bcnevidcs- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro 
- Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Gilvan 
Rocha - Ruy Santos - Roberto Saturnino - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Lázaro Barboza - Mendes Canalc- Accioly 
Filho- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Otair Bcckcr- Daniel 
Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE tMagalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 

e: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERN•l87, DE 1975 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 59/74, que "dispõe sobre a dlvulgaçio de cri
me pela Imprensa, e d' outras providências". 

. Relator: Senador José Sarney 

O ilustre Senador Vasconcelos Torres apresentou Projeto de Lei 
dispondo que "a edição de livros, panfletos ou fascículos que 
divulguem crime só será permitida para fins didáticos, cientfficos ou 
culturais, autorizada pelo Serviço de Censura Federal", com intuito, 
declarado na respectiva justificação, de "sustar o ímpeto daqueles 
que exploram o crime, fazendo baixo c vil sensacionalismo das 
paixões desenfreadas do sexo livre c despudorado, dos utos vandâli
cos de terror, onde a chacina de inocentes vítimas é a tõnica 
rrcdomimonlc, onde u libido é sacudida e perverlid·u. buscando 
persuadir os incautos, os fracos, os pobres de cultura c têm como ui
vo a juventude". 

Arquivado 110 lêrmino da última legislatura, sem que houvesse 
colhido o pronunciamento das Comissões Permanentes, voltou, a 
propush;üo cm aprcçt>, a trumitur normalmente, nesta Scssüo 
l.~gislutivu, gruçus f1 uprovuçüo do Requerimento nY 65/75, sendo· 
nu.'\ distri~~ufdu com vistus 3 rrarecer, 

J>usto isto, pussumos u opinur, 
l)c pluno, ocorre-nos surpreender, no Projeto, a civa da incons

lituciunulidudc, 110 lume do ii ~· do 11rl. 153 d11 Conslituiçi\o, que 
prccciluuln verbls: 

" § 8• - t livre a manifestação de pensamento, de 
convicção politica ou filosófica, bem como a pmlaçio de 
lnformaçio Independentemente de cenoura, salvo quanto á 
diversões c espeláculos públicos, respondendo cada um, nos 
termos da lei, pelos abusos que cometer. !:: assegurado o direi
lo de resposta. A publlcaçio de Unos, jornais e. perl6dlcoa nio 
depende de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas 
a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de pre
conceitos de religião, de raça ou de classe e as publicações c 
exteriorizações contrárias à moral c aos bons costumes." (Os 
grifos são nossos.) 

Com efeito, de outra coisa não cogita o Projeto senão submeter 
à censura prévia a edição de livros, panfletos ou fascículos que divul
guem crimes, enquanto a nossa Carta Magna proclama a liberdade 
de pensamento e informação, explicitando que a prestaçio de lnfor
maçio lndepende de cenoura c a publicaçio de livros, jornais e perl6dl
cos nio depende de licença da autoridade, de modo a deixar bem clara 
a sua filiação ao sistema meramente repressivo dos abusos emergen
tes das publicações c exteriorizações contrárias à moral c aos bons 
co~tumcs. 

Sem dúvida, poder-se-ia contornar semelhante óbice consti
tucional, para convalidar a iniciativa do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, mediante o oferecimento de substitutivo que preconizasse a 
cdi<;ào de norma repressiva. No entanto, afigura-se-nos ocioso tal 
comctimt:nto, la vista de provisões normativas, embora de carâtcr 
gcnêrico, j:í inscritas na legislação vigente cm matéria de informação. 

De J'uto, dispõem os artigos I• e 12, caput, da Lei n• 5.250, de 9 
de J'cvcrciro de 1967, expressls verbls: 

"Arl. I• e: livre a manifestação de pensamento e a pro
cura, o recebimento c a difusão de informações ou idéias, por 
quulqucr meio, e sem dependência de censura, mpondendo 
cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer." 
(Gril'umos.) 

' •••• ' ••••••• ' •••••••••••••• '.o' •••••••• ' •••••••• o •• 

"t\rt. 12 - Aqueles que, através dos.rncios de infor
m:u;ào c divulgucão, praticarem abusos no excrc!cio da libcr
dudc de munili:stuçiio do pensamento c informação ficarão 
sujeitos !IS pcmas desta Lei c responderão pelos prcju!zos que 
cnusurcm." 

1!, pur seu turno, o url. 17 enuncia tipificação penal genérica, cm 
que se inscreve, indiscutivelmente, a situacilo untijurfdicu cspccític=u 
cugituda no Prujcto, u subcr: 

"Arl. 17- Oli:nder u mornl e os bons costumes: 
l'cnu: Dctcncilo de J (três) meses, ou multa de I (um) a 

20 (vinte) sulúrios mínimos du regiüo." 



-96-
Diante do c::~posto, outru alternativa nüo se nos depura senão 

dcsnprnvur u proposiçiio uo exume du constitucionulidudc. 
Sala das Comissões, cm 06 de agosto de 1975. Accloly Filho, Pre· 

sidcntc- José Sarney, Relator- Nelson Carneiro- Renato Franco 
- HelvÍdlo Nunes- Orlando Zancaner- Heitor Dias. 

PARECER N• 288, de 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Seuado n• 90, de 1975, que "estabelece condições para re· 
visão dos valores monetários constantes da legislação federal e 
desvinculados do salário mlnimo pela Lei n• 6.205, de 1975, e 
dá outras providências". 

Relator: Senador José Sarney 
Introduz o projeto modificações nos critérios de atualizaçuo 

monetária previstos na Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, que esta· 
beleccu a dcscaractcrizaçuo do salário minimo como fator de corre· 
çuo monetária. 

Referida lcgislaçuo, como se sabe, no seu artigo 1•, determinou 
que todos os valores monetários fixados com base no salário mínimo 
nuo seriam considerados para quaisquer fins de direito, cxcctuados 
alguns benefícios previstos na Lei Orgânica da Previdência Social.c 
no Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, bem como o sala· 
rio-base de contribuição dos autõnomos e o benefício instituído pola 
Lei n• 6.147, de 20 de novembro de 1974. 

Consequentementt, multas fixadas em função do salá_ri~ 
mínimo, bem assim os limite .. máximos dos salários sobre os qua1s e 
devida a contribuição para o INPS, passaram a ter por base ~ 
chamado "salário de referência", calculado com fundamento na Lct 
n• 6.205, de 1975, e que consoante o Decreto n• 75.704, de 8 de maio 
de 1975, no caso do salário mínimo de maior valor, passou a ser de 
CrS 501,00. 

Intenta a proposição alterar, parcialmente, a sistemática da Lei 
n• 6.205, de 29 de abril de 1975. 

O art. I• do projeto limita-se a determinar que os valor~s 
monetários estabelecidos na legislação federal cm função do saláno 
mínimo ficam transformados cm valores equivalentes ao do salário 
mínimo fixado pelo Decreto n• 73.995, de 29 de abril de 1~75 (o 
projeto, por evidente engano, menciona 19?4), com reduçao de 
CrS 10,00. Como o salário mínimo de ma10r valor, segundo o 
Decreto referido, passou a ser de Cr$ 532,80, teríamos o valor de 
522,80. 

Entre outras conseqUências, portanto, beneficias da previdência 
social, como o salário-natalidade, que vêm sendo pagos com base no 
"salário de referência", antes mencionado, de CrS 501,00, sofreriam 
reajustamentos para Cr$ 522,80, sem que o projeto haja previsto a 
correspondente fonte de custeio imperativamente exigida pelo pará· 
grafo único do art. 165 do texto constitucional. 

Nesse passo, peca a proposição por inconstitucionalidade. 
Hú outro aspecto nuo menos relevante. 1: que todos os valores 

estabelecidos com base nu legislação federal, segundo, como vimos, 
prescreve o art. )Y do projeto, terão novo critério de reajustamento, 
a partir de I• de maio de 1975. Ora, no caso incidiria a proposição, se 
transformada cm lei, em flagrante injuridicidade, por isso que manda 
rever, com efeito rc:troativo, entre outros, os valores das multas 
fixadas com base cm preceitos da Lei n• 6.205, de 1975. 

Finalmente, cabe ressaltar que o art. I• do Projeto estabelece 
normas pura fixação de valores monetários estabelecidos "na legisla· 
çio federal em função do salário mlnlmo". Revoga, por isso, parcial· 
mente, o urt. I• da Lei n• 6.205, de 1975, eis que este, com us 
cxccções consignadas nos §li I• u 4•, determina que "os valores 
monetários fixados com base no salário mfnlmo nilo scrilo considerados 
para quaisquer fins de direito". 

Revogando, assim, upenns parcialmente o que se contém no urt. 
1• da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, o urt. I• do projeto 
passurú u coexistir com a parte não revogada do citado dispositivo. 
Por isso mesmo, consoante u técnica legislativa, caberia uo projeto 
dur nova redução uo urt. I• du Lei n• 6,205, de 1975, o que, dcscn· 
ganadamente, nilo ocorreu. 

O parecer é. portanto, pela inconstitucionalidade. . 
SuJa dus Comissões, cm 6 de aAosto de 1975. Acctoly Filho, 

Presidente - José Sarney Relator - Helvidlo Nunes - Oriundo 
Zancancr- Renato Franco- Nelson Carneiro- Heitor Dias. 

PARECER N• 289, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 113/75, de Iniciativa do Sr. Senador Accloly 
Filho, que dá nova redaçio ao art. 508 do Código de Processo 
Civil. 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

I. 11 atual redução do art. 508 do Código de Processo Civil 
tem propiciado um entendimento que vem gerando prejuízos à classe 
dos udvogudus c é inteiramente contrário ao espírito nortcador do 
prllpriu Cúdigo 

l'oryuc nayuclc dispositivo está escrito que cm todos os recursos 
o pruzu scrt1 de 15 dius, correndo cm cartório, alguns juizes têm enten
c.Jimcnh.l yuc 01 Jocuçiio "correndo cm cartório" se dirige à vista con
~.:cdidtl aos advogados c, por isso, se negam a permitir a retirada dos 
uutus do cartório. 

2. 11 primeira parte do projeto do Senador Accioly Filho visa a 
suprimir a causa desse entendimento, retirando do texto do urt. 508 
uquclus pulavrus "correndo cm cartório", 

11 inioiativa é salutar, pois não se entende como possa, só nos 
casos de recursos, ser impedida a vista de autos fora de cartório, 
<Junndo se sabe yuc durante .todo o transcurso do procedimento, até 
a scntcnçll, esse é o modo de vista disciplinado pelo Código de Pro· 
cesso Civil. De resto, nuo só o entendimento afronta dispositivos da 
prlipria lei processual, como o art. 40, que regula os direitos em geral 
do udvogudo no procc:sso, e ali inclui o de retirar os autos do car
tlirio, como do Estatuto dos Advogados (art. 89, ns. XVI e XVII) 
4uc assegura u ''vista fora dos cartórios". 

O projeto repõe, assim, a apOcaçuo da lei processual na tradiçuo 
di! nosso direito e nus práticas forenses já tradici·onais. 

3. Na segunda parte do projeto, a iniciativa do Sr. Senador 
llccioly 1-'ilho visa a suprimir, do mesmo art. 508, o parágrafo único 
que lix•t em 5 (cinco) dias o prazo para os recursos no procedimento 
sumaríssimo. 

En4uunto em todos os recursos no procedimento ordinário o 
prazo é sempre de 15 (quinze) dias, salvo nos casos de agravo de ins· 
trumcnto c de embargos de declaração, no procedimento su· 
muríssimo t•ll prazo í: de 5 (cinco) dias, tendo-se levado cm conta, 
paru tal encurtamento de tempo, a celeridade que deve ser dada a 
cs.1c procedimento. A realidade, no entanto, í: que o pruzo de 90 (no· 
vcntll) dias, u yuc o juiz está adstrito puru encerrar o procedimento 
sunu1rissimo com suu sentença, nüo vem sendo cumprido pelo desa· 
parclhamcnto do Poder Judiciário. Assim, o prazo de recurso, tão 
c>iguo, c de obrigatório cumprimento, sob pena de intcmpcstivi· 
dadc, tornou-se uma gravosa eKigênciu sem maiores vantagens pura 
a economia processual. Às vezes, questões intrincadas e de grande re· 
percussão nu vidu dus partt:s têm de: st:r tratadas supt:rficialmt:ntt: t:m 
arruzmuJos feitos t1s prt:ssus pelos advogados sob o impí:rio do curto 
pruzu que se esgota. 

O Scnudor Accioly Filho pretende, assim, tratar igualmente, 
yuunto uo prulo de recurso, os procedimentos ordinário e. su
muríssimu. J>urcce-me rm:oúvel esse objetivo, dado que u purt1r du 
SCillCIIÇU ntlll hÍI difcrençu entre OS dois procedimentOS. 

Pelo exposto, ê o· meu purcccr pela aprovação do projeto. 
Sulu das Comissões, cm 6 de ugosto de 1975.- Renato Franco, 

Presidente eventual- Helv!dlo Nunes, Rclutor- Orlando Zaneaner 
-Nelson Carneiro- Heitor Dias- Josê Sarney -Leite Chaves. 



I, 
1.: 
~· 
'' 
'' I. 
I 
I 
I 
i 
I 
'' I 
' 

1 
\: 
i 

! 
I 

I 
I 

-!11-
PARECER N• 290, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiço 

Sobre o Projeto de l.ci do Senodo n• 82, de 1974, que 
ocrcsccnta purligrofos Do urtigo 530 do Consolidação dos Leis 

do Trabolho ". 

Relator: Scn~dor Carlos Llndcnbcrg 

Pret~nde ~ ilustre Senador José Lindoso, com o projeto cm 
exame, d1SC1phnar o processo de rcelcier;fto dos dirigentes sindicais, 
acrescentando, para tal r.m, três parúgrufos ao artigo 530 da Consoli· 
dação das Leis do Trab:tlho. 

Lembra o eminente Autor que a proibição du rccleiçtio já existiu 
na forma de um pari1grufo único ao referido artigo 530, Entretanto, 
n vcrdndeiro alcance da lei -de promover a n:novuçào dus lideran~ 
cus sindicuis- vinhíl sendo burlado, pois, cmboru não reeleitos para 
o mesmo cargo, tu is dirigentes perpetuavam-se nos órgiios de cúpu\u 
dos sindicatos, usando de um esquema de rodlzio em que ora eram 
membros do Conselho Fiscal, oru da Diretoria, oru do Conselho de 
Representantes, 

O projeto, a par de outras providências, como a de que a eleição 
do Presidente das entidades sindicais de qualquer grau seja sempre 
por maioria absoluta, procur:t rest:tbclecer aquele :tntigo parágrafo 
único, dando, no entanto, maior consistênciu ao sentido da renova
ção, :to determinar que, pelo menos um quinto dos membros dos 
Colegiados, seja constituído por pessoas que não tenham, no período 
anterior, ocupttdo postos de direção sindical. 

Sob o Ungulo da compctêncin desta Comissão, não vemos 
qualquer obst{tculo de naturczu constitucional ou jurídica U tramita
ção do projeto. Sua oportunidade e, por certo, a conseqüência que a 
medida trará ao meio sindicul serUo, entretanto, devidamente analisa
das pela dou tu Comissão de Legislação Social. 

Saiu das Comissões, cm 4 de setembro de 1974. - Daniel 
Krieger, Presidente- Carlos Lindenberg, Relator- Accioly Filho
Hclvídio Nunes - Wilson Gonçalves - Lenoir Vnrgas - ltnlívio 

Coelho- Nelson Carneiro, 

PARECER N• 291, Dli>1975 
Da Comissão de Legisloção Sociol 

Relator: Senudor Franco Montoro 

Visa o presente projeto, de autoria do eminente Senador José 
Lindoso, a disciplim1r, com vistas à formação de novas lideranças, o 
processo elctivo dos dirigentes, membros do Conselho Fiscal e do 
Con~elho de Representantes da> entidades sindicais de qualquer 
grúu. 

A matériu, regulada pelo urtigo 530 e seguintes da Consolidação 
das Leis do Trabalho, já foi uivo de diversas modificações, todas com 
o mesmo objt:tivo: evitar a "pcrp~tuação" naqueles cargos de ele
mtntos nem sempre representativos da classe, ou dos chamados 
"pele~os sindicais'', qu\!, u custa dt: m;mobras eleitorais e processos 
nem sempre lícitos, transformam o curgo que exercem cm verdadeim 
plataforma de promoçr.o pessoal. 

O projeto, se bem que vise à renovação dos quudros sindicais, 
proibindo a reeleiçr.o de 1/5 (um quinto) dos membros daqueles 
ôrgàos, não se constitui nunu1 iniciativa original, como, ali{ts, 
acentua o eminente Autor. De futo,jú o Decreto-lei n• 9.675/46, esta· 
hei ceia o impedimento du reeleiçtlo do terço dos dirigentes sindicais. 

A experiênciu, c~ntudo; ·demonstrou a infalibilidade do 
"jeitinho brasiloiro" de ~ontornur os óbices legais, Não se referindo 
ltcJuclc Decreto-lei u que curgos estava vcdadu a re~:leição esquema· 
lizou-sc umu forma de rodízio, cm que o presidente do período 
anterior pussuva, no seguinte, u ser membro do Conselho Fiscul, 
depois a dirctor ou novamente u presidente, c assim por diante. 

Rcvogmlo o Decreto-lei, por inócuo, licou u quCsti\o cm ubcrto, 
s~.:ndo, allli.tllllcntc, livre a teclciçiío dt:sdc que o candidato ntlO incida 
THls impedimentos previstos nos incisos I a VIII tlu Consoliduçfto, 
quc vcrsurn outros aspectos do exercício sindical. 

O projeto busca, como foi dito, restaurar aquelas restrições, 
incluindo duas outrns: o quinto dos dirigentes é ine\cgfvcl para 
qualquer dos cargos de Diretoriu, Conselho Fiscal c Cons•lho de 
Rcrrcsenl:tntes, c o Presidente só se elegerá pelo voto da maioria 
:thsof~1ta dllS creitores. 

Ora, a despeito do louvúvcl esforço do eminente Autm, parece· 
nos que a reformulação proposta n1io atingirú aos fins colimados, 
Basta que se veja a constituição normal de um sindicato, Aos cargos 
de Presidente c tle dois a três V ice-Presidentes, somam-se os de Jv, 211 

c J1.o·Sccrct{trios, \Y, 211 c 3Y-Tesourciros, Di retores Sociuis, Culturais, 
Esportivos, de Putrimônio, de Sede, enfim, ~ma pléiude de cargos 
que vuriu conforme a importúncia da entidade. 

· Considerando-se que o mínimo de dez diretorcs é o normal, 
tcríumos que apenas ~eis deles, ou um quinto, seri&.m inclegívds. 
Or:1, é evidente que nc;>s arranjos eleitorais, os .. sacrificados" serão 
sempre aqueles que exercem funções s<:cundárius, ficando os prin· 
cipuis dirctorcs sempre em condições de continuar nos respectivos 
c~trgos. Nos Conselhos Fiscais c de Rcprcsentantcs1 a restrição 
passaria a a\cunçnr, fatalmente, os suplentes, pois embora não 
exerçam os cargos são, por deflniçi1o legal, membros desses órgãos. 

Nessas condições, mesmo comungando com os princípios expos
tos na Justilicativa. quanhl a imperiosa necessidade de se estimular a 
renovação dus lideranças sindicais, somos de parecer contrário ao 
projeto, face à sua inocuidade, vez que em quase nada afctará o es· 
quemu do processo eletivo cm vigor. 

Sala das Comissões, em 7 de agosto de 1975. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Frnnco Montoro, Relator - Jorbas 
Passarinho- Mendes Conale- Jcssé Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação, (Pausa.) 

De acordo com oficio do Deputado Célia Borja. Presidente do 
Grupo Brasileiro da Uniiio lntcrparlameatar, esta Presidência comu· 
nica que, além dos Senadores José Lindoso c Mauro Benevides, jã de· 
signudos, comparecerão também, à 62• Conferência lntcrparlamen· 
tar, a realizar-se em Londres, de 3 a 12 de setembro próximo, os Srs. 
Sem1dores Henrique de Lu Rocque, José Surney, Nelson Carneiro c 
Tnrso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiics Pinto)- Sobre a mesa, expe· 
diente c;oe será lido relo Sr, 1•-Secretilrio, 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Brasil ia, 7 de agosto de 1975 
Ex mo. Senhor 
Scn:.tdor Mug~1\hUcs Pinto 
MI) Presidente do Senado Federal 

Tendo em vistu o Of. n• 26-DCA, de agosto/75, da Escola Supe· 
riur de Guerra sobre a realizaç1io de um ciclo de estudos sobre Ener· 
gia, no período de IH a 29 de agosto, informo a V. Ex• que indiquei 
m nomes dos Senadores Milton Cabral, Dirceu Cardoso c Itamar 
l:ranco, membros da Comiss1io de Minas c Energia, pura participa· 
rem do referido curso. 

Na oportunidade, apresento a V. Ex• os protestos du mais alta 
estima c considt:n1çào.- Joiio Calmon, Presidc:ntc. 

O SR. PRESIDENTE (Magolh:les Pinto) - A Presidência fica 
dente. 

rio. 
Sobre u mesu, requerimento 4uc vai ser lido pelo Sr. !Y.Sccretá· 

C: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1975 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 

O Senador infra .. assinndo, vem, nos termos regimentais, reque
rer u transcrição, nos unais do Senado, do editorial do Jornal Cinco 
de Março, de ediçilo de 04 a lO do corrente, de autoria do grande 
jornalista goiano Batista Custódio. 

Sal:1 tias Scss~cs, crn 06.dc agosto de 1975.- Lúzuro Uurbo:tn. 
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O SR. PKESWENTE (Mugulhãcs Pinto) - De acordo com o 

ilrt. 2JJ. ~ !''· do Rcgímc.:nto Interno, o rcqur.:rimcnto será subm.::tido 
:1o L:\:HlH! J11 Comiss;hl Dirl!lOrot. 

O SR. PRESIDENTE (Mug•lhi\cs Pinto) -!·li• oradores inseri· 
to~. 

Concr.::úü <\ p<lli\Vra ao notlrr.: S~!nudor Paulo Guerra. 
O SR. !'Ati LO GUERRA. (Pcrnctmbuco) (Pronun~l• o seguinte 

di!tcurso.)- Sr. Prcsidr.:ntl.!. Srs. Scm1dort:s: . . . 
Duranlt: 0 recesso pal'!ament~r o Governo Federal mstlt~IU .o 

Pwcr:una Nacional de Centros Sociais Urbanos, dando co~tt.nut· 
dad~ ú :-;ua ttnlpla :u;f1o de promover socialmcnle o homer_n bras1lcuo. 

o Senado da Repúblico nuo pode dei<ar de mamfestar o se.u 
apoio a um~1 medida dessa natureza, que huve:á ~c enc\lnt~a~ a m~1s 
nrml.! snlídarícd:H.Ic ntuJ o1pcnus dos diversos navets da admt~Jst~aça~ 
púhlic:J, m3s igualmente . dl1 setor .~ri.vado com dcd,caçao <l 

ussistêoci~l socilill: da própna classe poiluc<I. .. 
CcrlO t:stou de que muitos dos Srs. Senaàore~ cnc~ntrarao no 

Progmn1u de Centros Sociais. Urbanos a ~íntese 1~enHf\cadora de 
inidalivu~; que jâ·tomaram. st:JU no Exccuuvo, on~c .. event~alm.ente 
hajam atutldO, s~::ja aqui mesmo através de proposlco.es lt:gtslallvas, 
daí pürque con!Ju.st: na ud:::süo en~usiástica a uma fmne tarefn de 
ap1Jio consolidndor ao rclcvantt: ProJeto.. . . 

A pres::~o urbttnizantc .e ":~tropol.tt~~~z~nte por ~~e passa ~ 
Pa:s. somente clt1 j{t podcriaJushf•car tl lnlCHl.tJva do Pre\itde~t~ Gel .. 
sei. Aforu ic.to, poderíamos alinhar outros fatos como o propo~tto do 
11 PN D cm mclhoror u quulídaclc de vida na& áreas metropohtanas, 
mtda f"vorocidu pela destruiçüo dos espaços urbanos natural_mcnte 
destinados ao lazer e ü recre~çjo, Sabe-se que alé mesmo em C1dudes 
Htorôncas tém escasseado as ulternativa:; de usa . do tempo, 
l:onsiderando-st: inclusive o pc:rmanc:nte r~fúg~o proporc\On<~.~.o pe\as 
rm.tias. (: que o númc:ro Gc instalações c equtp"mentos de h~rr: uso 
cumunitário mostnt-sc irrisório e insulíciente. 

·l'·la Exposi,rto de Motivos que os Ministros integrantes do 
Conselho de Dcscnvoh·irnenlo Social submeteram ao Presidente 
Ernesto Gciscl, bú uma procedente e bem brasileira valorizuçno du 
pcloiin, como jogo. divcrst!o c competição, nu qualidade de aglutinan
t~.: ~.:or~lunítúrio, que a ocupação dos tc::rrenos esti\ inviabilizando. 
Oulro aspecto a considr.:rur ~o de que o País precisa de mobilização 
pr.:rmancntc da cumunidacle, ~cja como v~:iculo d~ educação sanitá
ria, seja cumo de oríemaçflo 'c suplcmentacào nutricional. Uma red-: 
de Centros Soda is pode facílítur tare r as desta naturelu ou assemelha .. 
Uw·;, L.'omo um~t dicicnle pn:stação de serviços comunitários no 
cnmpo do t=mprcgo, d:~ ast:istência ::to velho é ao menor, da dissemina
crw Ua cullun1. 

Dt.:clnro minhu confinuç;.lno Programa, porque constato que nu
da d~ putcrnalistu ele cncerru. Est!t evidenciado que o Programa 
\':!lnriz~l. •;m \!udatcr intL!iramcntc indispensável, o atendimento U 
~·Lli.\!Ç~ll C<Jmunitúrin. Nndu se fará, na concr:pçào, no orerecimcmlo 
de ~.cnko:., na administr;u;ào àos Centros, sem n purticipação dos 
nlll.:i~os COfllliOÍtários. Por isso r oram \.':hamndos à tdrt:fa us w;socia
ç()c:; tlt: hnirrll, circulus op~.:rários, i\Ssociaçõcs p11rvquiais e esporti
va~. c~.:ntros de umb:mo:hl, enfim todas as preexistentc..'i formus de 
nwni l'c~t<.tçõcs gn::mi:.tis. 

Al~n1 dll qLh.:, a nt.nurel.n rrioritúriu que os seguimentos ma'1s po .. 
hte~ dti roruhtÇfto tem par:l att.:ndimenlo & outnl diretril súbiu do 
Programa. Dai SI! dizer que os nl:clcLJs hJJbl:ucionuh: do BNH siio us 
i1rcas mais cil·vadas d:! insmlwçflo dos Centros, como índic:Hivo de 
que ii~ /.OitaS 01iliS f1erifériCUS C lllttrgintliS dit5 Cif..bdt:S SCrllo 0 objeti• 
vo dos Cc::utn1s Urbanos. 

Tenho ~.:moç~u csrccial cm fazer c~tc registro rccordtmdo o 
qu•:n!u c:aa 11.kía. nwb l)U me no~; como agora se cancn:tiza, estimei 
n::di.t.ar ao tempo úo r11cu Governo cm Pernambuco, utilizando o 
~:quir:unt.:nto dos Centros Comunitúrios Uo Serviço Sociul Contru o 
Mor::tmbo, ~ri~~~.;~,; de Agamcnon Mugalhàes. E tutnbCm tenho 
s~Jtisra~;~l' i!l'n re~·,i~trar qu~,: um jovem professor c cmprcsílrio n quem 
inicit.:i na viJa pUhiica, cOIJVocand~1-o p:ml a CJwli11 d:1 CW-iLI Civil do 
Go\c:uw Jc 1\:rn:unhuco -· po!i(~l·iormcnh: Secrctú;io do Governo 
Fr:iltl1l Cltu.~iro;o, - o Proh:,o;scr Dr. Mom:o~ Vínido:l Vi/nçu, é l'l 

(oorJcJHu.Jor Nm:ionul desse Progrum.J, ontem imphmtíldo cm 
>Oicni<iadc presidida pelo Dr. Elcio Couto, Secretário Gerul da 
Secretaria do Piunejamento da Prdidência da República, c ainda 
r,rcsentes eminentes pcrsonulidud~s civis e militures. (Multo bem! 
Pnlmns.) 

O SR. PRESIDENTE (Mugalloucs Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evelúsio Vidra. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina) (Pronuncin o se
guinte discurso. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A exemplo dos demais parlamentares, pelo menos da grande 
maioria, aproveitamos o recesso parlamentur para nos dirigir ao nos
so Estado no sentido de participarmos da formação dos diretórios de· 
nosso Partido. Simultaneamente, procuramos estabelecer cantata 
com as várias cumad,tli sociais do Estudo, num estrito contato com o 
povo 11barrigu·verdc'' para sentir mais de perto, mais i~t~ma.men .. te, 
suas angústias. suas aspirações, e conhecer melhor das r-eJVmdlcnçot:s 
da gente do nosso Estado.- Entendemos que o homem público, so
bretudo o parlamentar, deve, cm todas as oportunidades estabelecer 
conta to com o povo a lim de, identificado com as suas aspirações, es
tar melhor capacitado a cumprir, com fidelidade, a sua missão. 

f>crl:urrcmos vúrius dczcnus dt: municípios, promovendo reu
niões com os nossos lideres municipais, com o povo e, também, par
ticipando de reuniões com autoridades, com elementos representati
VO\~ das U\\sociuções de classes. 

Deixamos o nosso Estado retornando a esta Casa para o cumpri
mento do segundo semestre aqui, no Senado da República, assim um 
tunto tristes com as reclnnuu;ões da rnaioría dos catarinenses. 

Fomos procurados, naquelas reuniões, por pais que clamavam 
po1• escolas para os seus filhos, porque o Estudo de Santa Catarina, 
em que pe;c o esforço de sua gente, sofre, de forma acentuada, u 
carência de escolas em todos os graus. Cidades com populações supe
riores a 20.000 habitantes não contam com uma únicn escola de 29 
grau. Distritos com populações de 6.000 habitantes não têm, ainda, o 
ensino do I' grau implantado. ?ais angostiados nos dirigiram apelos 
no sentido ác conseguirmos o funcionamento da sq. série, da 6•, '7•, s~ 
si:ries pura que seus lilhos tenham oportunidade de se instruir, de se 
preparar melhor pura o cumprimento da sua missão pura com a Pá· 
tria. 

Ouvimos reclamações de empresários que se queixavam da 
ausência, em suas cidaUcs, d.e escolas profissionais; reclamações de 
empresários, dilendo da possibilidade de aumentar suas produções, 
mas pura isto carecendo de miio-de-obra qualificada; comerciantes 
tambiím reclamando pela falta de escolas técnicas e profis.lionais, 

Temos, no Brasil, o SENA I u fornecer, em n6mero redulidfssi· 
mo, mão-de-obra qualificada pnra o seta r industrial; e o SENA C, pu
"' o comércio. Mas. estas duas instituições nilo atendem à grande 
'demanda no setor. 

O Sr. Otair Becker (Santa Cawinu) - Permite V. Ex• um 
apurte'~ 

O SK. EYELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Ouvirei o apar
te de V. Exf, dentro de instnnt~;s, com o mnior r'"U~er. 

Ouvi apelos patéticos de universitários pedindo bolsas de estu· 
du, c induguvam eles: "Senudor, quumlo o estudante do interior vai 
ter o ensino r.n:mciado? O Governo Federal vem anunciando, h(l vá· 
rios unos, u instituiçilo do ensino financiado, mas até hoje niio sur .. 
giu", 

Eu digo: E: verdade. JIJ quando o Senador Turso Dutra era 
Ministro da Edacuçilo c Cultura deixou no Ministério um plano ela· 
borado. Os :~nos decorrem em paz, c o ensino financiado nilo vem. 

~ preciso que o Governo Fcd1mll tenha corligem, e implante o 
ensino financiado no Pais. Nu o se justifica o ftlho do rico, mw capi· 
tnis, ter cnsíno grntuito c o moço pobre do interior não ter acesso uo 
ensino superior. 

C preciso instituir neste Ptlís o ensino finunciudo 1 c tenho n cora
gem, co111o homem du Oposiçiiol de dcrcndcr cstu tese:, 
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o Sr. Paulo Guerru (Pernambuco)- Pcrmilc V. Ex• um uparlc1 

o Sr. EVELÁSJO VIEIRA (Sunlu Catarina) - Ouvirei, com a 
maior atcnçUo e a maior honra, o aparte de V. Ex•, mas, pela ordem, 
0 meu co-cstaduuno, Senador Otair Beckcr. 

o Sr. Otalr Becker (Santa Catarina)- Senador Evelásio Vici· 
ru, ouço com atenção o pronunciamento de V, Ex• No que tange aos 
mpcctos de ensino, <lUC sioo da responsabilidade do Estudo de San tu 
Catarina, farei, nesse momento, como faz a Bancada a que pertence 
v. Ex•: rcservur-me-ci o direito de trazer, em breve, um reluto fiel da 
siluaçiio do ensino naquele Estudo, E o furei, porque V. Ex• sabe o 
quanto tenho propugnudo pelo aspecto do d~senvol~oment~ de re
cursos humanos neste País. Quanto ao que d11. respeoto à arca do 
ensino superior, nfeto, por dispositivo constitucional, ao Governo 
central, por certo as nossas liderança~. hoje ou oportunamente, tum· 
bém se pronunciarão. Devo dizer a V, Ex• que sou fa.vorável. a que se 
maximize o ensino neste País de uma forma tal que seJa acess1vcl a to· 
das"' camadas de nossa nacionalidade: 

o SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Ficarei nu. agru· 
dável expectativa de ouvir o pronunciamento de V, Ex• a respeito do 
setor educacional do meu Estado, nos seus vários graus. 

Ouço agora; com prllzer, o aparte do nobre Senador Paulo 
Guerra. 
· o Sr. Pauló Guerra (Pernambuco) - Quero congratular-me 
com v. Ex• pela oportunidade da iniciativa, incorporando-me às 
preocupuçõos do nobre colega. Como horn:m do Nordeste, onde o 
problema é mais cruciantc, tenho tido oportunidade de falar a respei· 
to, Ultimamente o emincnto Ministro da Educação e Cultura, nosso 
cx-coh:ga Ney Braga, ussinou com a Caixa Econômica Federal um 
convênio pur:.1 aquela instituição linanciar os estudos universitários 
de estudunocs pobres, porque em Pernambuco o drama í: muito 
grande. Basta dizor u V, Ex• que nu Escola de Medicina do Estudo, 
esCola que existe graças uo meu governo. em mil e quinhentos 
estudantes ali matriculados, quatrocentos e cinqUenta estudam de 
gnu;a, sem que ii escola possa possibilitar essa gratuidade. Mostrei 
uo Ministro vários casos, inclusive de um jovem, muito pobre. que 
conseguiu a loteria, porque ingressar numa escola universitária no 
Pais, hoje, é loteria. Apresentaram-se vinte c sete: mil c:stuàantes, em 
Pernambuco. Apenas sete mil, cento e vinh: tiveram oportunidade de 
colocuçfio, nus suas cscolus. Por isso, eu dizia ao Ministro Ncy Braga 
que um csoudunle do IY ano de Medicina du Faculdade de Cií:ncius 
Médicas de Pernambuco estava vendendo verduras, no Mercado da 
M :odulena, para custear seus estudos, E outro, nu esquina du Ruu da 
Imperatriz, nas horas que nüo eram de aula, vendia jornàis. O Minis
tro Ncy Braga ficou sensibilizado c, daí, partiu pura a idéia de iuzer 
um convênio com a Caixa Econõmícu- como me rereri -, com a 
linalidude de remediar, em parle, essas dificuldades. Ainda mais, no 
Imposto de Renda - e ui hú um egoísmo muito grande, pcrmiuom· 
me os industriais do País- porque o Imposto de Renda permile que 
se descontem bolsas de estudo fornecidas a estudantes pobres. Quase 
não existe isto, porque o desconto somente será comput~tdo no tmo 
seguinte, c o corm:reiuntc ou o industrial não quer púder os juros 
decorrentes do tempo de espera. Portanto, incorporo-me ao seu 
pronunciumenlo, achando que a tese de V. Ex• estú plenamente 
cn<.Juudrudu nu polilicu do Presidente Ernesto Gcisel, que: tem um 
Governo voltado para problemas deSlu nuturezu. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Mui lo 
obrigudo p~:la intervençfio de V, E)(•, que enriquece c:ste nosso 
modesto pronunciumento. Di riu que, no Brasil, vinte e três milhões 
dr.: brasileiros de sete u vinte c cinco unos, estilo marginalizados do 
processo educacional. Como é que poderemos desejar, querer chegar 
uo csoúgio de puís desenvolvido, se ni\o temos umu elite cultural, se 
nflll tt:mos t!!cnieos cupuzcs dt: comundur esst: grunde exército huma
no nu Brusil'! Defender, 4ucrer ensino gratuito t:l\1 todos os graus, no 
Brusil, entendo como unu1 utopia. Há neccssidude de s~: estabeh:cer o 
finunciumcnto !'!Cm corrcçf1o monctilriu. 

No meu Estudo hú reclamações por fuitn de estrudus vicinuis, 
ulimcntulloras. Sunta Catarina h:m u BR·IOI cu BR-116, mas us 

Uuus nrto foram construídas para foru do Estado, porque a leste tc
mos o Atlúntico, 1.1 oeste temos a Argentina. A estrada t: importante 
pura o nosso Estado, A BR-2H2. iniciada hú mais de 20 anos, até hoje 
ni'1o foi concluidu. 

o Estado tem produção u escoar, mas carece de estradar. 
vicinais, de cstradus nlimentndoras ... 

o Sr. Mauro Bene•ides (Ccurú) - V. Ex• me permite um 
otpartl..:'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Eu, como 
caturincnse, fiquei frustrado, quando tomd conhecimento de que as 
cstrudus pavimentadas mt Amazônia não estão cumprindo as suas 
linalidadcs. 

J:í ouvirei, com prazer, o Senador Jurbus Passarinho c também 
o SenoHJlir Mauro Bencvide:i. 
· M us _ reclanmções ainda dos catarinenses - há cidades de 
vime mil, trinta mil habitanleS, que não dispõem do serviço de tele· 
gralia, do serviço de fonia. Ora, lelégrufo nüo í: apenas par~ simples 
comunicaçüo protocolar, de ordem socoul. O servoço de foma e o de 
tclegri.llia süo rundamentais ao desenvo\vimen.to. . ' .. 

No meu Eslado, duma cidade a outra, dostunle conqilcntu quolo· 
metros, 0 telegrama leva del dias para chegar. Um mensageiro, 
morll~tdo num jegue, chega antes. . . . 

. É 0 agriculwr nosso reclamando pela falou de energoa eletrocu, 
reclamando pela falta de preços minimos compensadores. 

Registrei ontem, cm aparte, u crise da suinocu!tura catarinense, 
pois os preços hoje oferecidos pela carne de suíno é inferior ao de há 
dois anos passados. É u frustração do nosso produtor agrícola, pela 
J'alt:l de comerciulizaçào. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V, Ex• um aparle? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- É o ugricullor 
induzido pelo Governo a desenvolver um projeto de fruticultura: 
produz, colhe c, nu hora da comercialização, fica desamparado e so
fre a grande frustraçiio. É o agricultor nosso que reclama pela fulla 
do s\!guro ugrário. E, ugora, as geadas e nevadas ocorridas cvidcn
ciarum 1.1 neccssidudc de se instiluir no Brusil esse tipo de seguro. l! 
vcnlude 411e o GoYerno adotou, ugora, o seguro do acidente para o 
orahalhudor rural. Medida correta, acertada, mas ó preciso inSliluir· 
se n :-;cguro agrário. Há necessidade de ... 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- V, Ex• permite um aparte'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Cuturinu) - ... esoender-se, 
tarnhém, no nosso ugricultor a Previdênciu Social: dar condições 
pam a (i)(ução do homem à terra, porqut: se não continuará, semprt: 
mais célere, a evasioo rural. Até 1940, dois terços da população 
hrusildru rcsidio1 nos cmnpos e um terço nos centros urbanos. Hoje t: 
pratic:.mH.:ntc ao contrúrio. EsYaziu-se o campo: menos mão-de-obra 
u prolluzir tilimentuçr1o, produtos primários para o acionamento do. 
nosso r~arque rabril. Comt:sse crc:scimento urbano extraordinário do 
Brasil, hú ouna série de medidas que o Governo precisa adotur, da 
rcsponsahilidudc dos Prdeitos: mais escolas, mais água, mais esgo
tos, muis trunsportes coletivos, muis habitação, enlim. uma série de 
\lbnts, principulnu:nte no campo da infra-estrutura c, para us quuis, 
os prefeitos munidpais se vêcrn incup;.tcitndos paru o atendimento. 

Ouço, pela ordem, o nobre Senador Jarbus Pussurinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Purú) - Muito obrigado u V. Ex• 
pelo upurtc que me concede. Evidtmtemente, cu goStaria de parti· 
cipar do seu discurso no problema relacionado com u Educuçào. Em 
primeiro lugur, para louvar a utilude de V, Ex• Não é, realmente, 
mcru frase quando V, Ex• diz que, como homem du Oposiçilo, lcm u 
comgcm de se definir, como cstú se delinindo. lnl'elizmcnte hú umu 
forrnu com:essivu, de que u muioriu dos políticos utiliza, niio queren· 
do cho~.:ar-sc com d~:terminados princípios, qw: passam u st:r aceitos 
por consenso, mas 4ue, nu verdade, nJo r oram estudados em prorun· 
didude. Esoe é um. Eu, llo ussumir o Minisoério du Educação e Cultu· 
ru. \-eririquei que uo tempo do meu ilustre antecessor, nosso colcgu 
Turso lJutru, comt.:çuva urnu cxplosUo de nmtrlculus no ensino 
sup~:rior. Foi prccisumcnte com o Minislro Turso Dutru quc come· 
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çou este processo. Quem unulisur as estutfsticus do Ministério vcrifi· 
curú que no ano do 196~ dou-se o grande salto inicial do aumento do 
vug.1s pura o terceiro grau, graças àquela prcssilo, às vezes irresis
tível. dos clwmudos excedentes. E, a partir daí, sobretudo cdm ache
gada da Lei 5.692, da reforma de I• c 2• Grau.<, muitas escolas purti
culures ~lchuro.un que era muito mais interessante abandonarem .Q nf· 
vcl ~c 2\' Grau.c se trunsferirem pura o 3"\ porque o 29 passava a ser, 
pratlcU?H:ntc, ma;::essívcl puru elas, pois, para oferecê-lo, precis&vam 
de olicmus, o que ficuvu muito caro. Então, passarqm para o 311 
Gmu, porque umu suh1 de uula, uma bou ventilação, um bom 
qum.lro-ncgro - que hoje é verde e não mais negro - c-um bom 
professor resolviam o problema, sobretudo na âreu das Ciências 
Humotnm;, Nós imaginamos um processo- c cru esse o testemunho 
que quc:riu dar cm homenugcm à posiçüo de V. Ex• Como, ime· 
dh1tumcntc:, ~tilizurmn uma outra palavra, cunharam uma expressão 
contra o projeto que, na verdade, era para beneficiar e~tudantes po· 
brcs, mesmo que estivessem matriculados cm escolas gratuitas -
uma vez que ntio bastaria apenas a gratuidadc, pois muitos deles, no 
g:uu superior, nt1o podem continuar fazendo seus cursos porque não 
lc:n como s~ transportar, como se vestir, como se alimentar- então, 
IHIO bliSLiHWm as vugns gratuitas a que o nobre Senador Paulo 
Guerra se rercriu como a loteria. A loteria, às vc:zcs, ainda não permi· 
·lc que o beneficiado possa usufruir das suas vantagens. Então, eu dis· 
cu tia o problema na Universidade Federal de Santa Catarina, o Es
tudo que V. Ex', com tanto brilho, aqui representa, e comecei sob o 
impacto da modiôcução semúntica, que é tão própria, não só em 
nosso Pais, como no mundo hodíerno. Hoje, discute-se mais a semân· 
tica do que propriamente us idéias em profundidade. Nu ocasião fa· 
luva-se no c:nsino pago, qu:mdo na verdade, o ensino seda financiado 
pci•JS que podem, para beneficiar aqueles que niio podem, a fim de 
que, numa sociedude solidária, tivéssemos maior número de oportu· 
nidudes para aqueles que precisam realmente transformar este Pais 
num pais desenvolvido. O Presidente do Diretório Central, lá pre· 
sc:nh.:, ,,.•stava contrário i1 idéia. Nós abrimos os debates e, ao término, 
tanto ele como toda a assembléia se pronunciavam, através de 
p:~lmus, favoravelmente. A mcsrnu coisa deu-se na Universidade Fe
deral do Piaui, em outras universidades, onde tive u oportunidade de 
discutir ubcrtamc:nte e quando eles souberam~ precisamente, do que 
se tratava. O projeto está dentro desse principiou que V, Ex• se refe
riu: não é, arr.:nus, um financiamento com a cobrança de juros ou cor· 
rcçiw monetária, porque essa, provavelmente, não seria, também, 
acessível à nwioria dos estudantc.-s, que precisam desse financiamento 
mas nüo têm u guruntia de pagá-lo. O grande problema para nós 
seria encontrar uma fórmula através da qual a sociedade, soli· 
dmiamentc, cmrensm: pura os estudantes pobres, sem paternalismo 
de n~nhum:t m:.tureza, os meios de que eles precisam pura concluir o 
.wu çurso. T~;rei oportunidade, neste Congresso, embora talvez para 
dar satisl'açuo ao Senado Federal. poo·que aqui jâ falei nesse assunto, 
de volln1· a ele, porque purc:ce que agora eu me torno inconveniente 
tw medida cm que insisto num projeto que cu nüo realizei. Isso po· 
derú rarcccr, sobretudo <lOs maledicentes, que eu quero criar algum 
rroblema puru o Ministro que me sucedeu, Mas u idí:ia seria pre· 
cisa mente c:sso1 que V. Ex• enuncia: uma forma de impedir esta desi· 
gualcladc de trmamonto. É islo o que mais me fascinou nas palavras 
elo V. Ex•: tratamento igual pura o rico c o pobre, diante de um pro· 
cesso de justiçu social que, no caso. se transforma cm iniqUidade 
social. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Tive oportu· 
nitlai.Je de rcttlilar reuniões com estudantes no Sul do Estudo, no 
hlrcmo Ocsl''• no Vale do llil.iaí, e no Norte, onde falei com univer· 
sitúrios que tém ensino Sl'Utuito nu Cupitul e todos me disserum que é 
a t1nic:l fornw c uceitmum trant.Jüihuncntc. 

N~ll vejo ruzüo para e~tn timidez do Govc:rno Federal c dos pró· 
r rios polith.:os cm cnfrenLar o pruhlcmu. (:: u única soluçilo, no meu 
cnt~..:ndilllclltil. E digo mais ·scnudor, us pcrspcctivu!'i pnru o MDB, 
cm S:~nta Catarina, si1o e.\celenlcs. Se o Governo Federal ndotur o 
~..:n..,inu l'in:illl:iado rndcrú haver prejuízo elcitorul paru o M DB; mas 
hav~:r;í lw .. :ros puru Santa Cl1Wrina c para o Brnsil, o que é o nosso 
interesse funli:ltllcntul. 

O Sr. Jarbas Pc•surlnho (Pará)- Se V. Ex• me permito, até 
porque dentro do que V. Ex• disse, o ensino gratuito só é realmente 
obrigatório c gratuito pela Constituição brasileira dos 7 nos 14 unos. 
Foi, portanto, uma grande vantagem da utual, porque cru só dos 7 
aos li anos. Agora, dos 7 aos 14 anos ensino gratuito e também gra· 
tuito, indiscriminadamente, para o universitário, para o filho do rico 
como para o filho do pobre, esl'â me parecendo que realmente é uma 
injustiça. Eu louvo V, Ex• c praza· aos céus que a ARENA •• bene· 
ócio da obscrvuçiio que V, Ex• faz. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (Ceará) - O orador me permite um 
aparte'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Ouço o nobre 
Senador Mauro Bencvides. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (Ceará) - Nobre Senador Evelãsio 
Vieira, o meu aparte também vai-se circunscrever à área educacional, 
mais especificamento, à parte das bolsas financiadas, que V. Ex• 
dofendc tão ardorosamente. Trago. exatamente para dar amparo nin· 
da maior à tese que V. Ex• defende, um caso realmente concreto. 
Chegou às minhas mãos, hoje, correspondência vinda de Fortaleza, 
de um coestuduano meu, aluno de faculdade particular da Universi
dade de Fortaleza, que me apresenta um quadro realmente doloroso. 
Ele vem realizando o cuo~o de Economia. Chegou até, para dar 
autenticidade ao pedido, a mandar uma fotocópia do carne de pa· 
gumonto du universidade. Eu constato que a esse aluno só foi pos· 
sivel pagar a mensalidade de abril, no valor de trezentos e sessenta e 
três cruzeiros. As mensalidades correspondentes aos meses de maio e 
junho ainda estão por pagar. E a matricula desse aluno, no segundo 
semestre, só se efc:tuou graças ao espírito compreensivo c magnâni
mo do diretor administrativo dessa faculdade, Esse aluno, que eu 
r•,ulmonte conheço, cujo pai faleceu em conseqUências trágicas, lú no 
meu Estado, é arrimo de família. Então, pede-me ele que obtenha 
uma bolsa de estudos do Governo Federal para que possa dar conti· 
nu idade u seu curso e, dessa forma, poder amparar u sua família e os 
irmãos menores, que passaram a depender cxatamcnte dele, que é o 
mais velho. Veja V, Ex• que essa situação é realmente angustiante. E 
vamos ver se o Governo encontru uma solução pnra a concessão des
sas bolsas uos estudantes universitários. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Eu vou ver se, 
a partir do próximo uno, poderei auxiliar alguns universitários do 
meu Estudo, destinando paro as fundações parte da minha verba pes
so<~l, ulim de, numa triangulação, beneliciar esses universitários 
curcntes de recursos, que, nu verdade, são a grande maioria. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) -Ouço o nobre 
Senador l'aulo Guerra. 

O ~r. Paulo Guerra (Pernambuco)- Gostaria de dizer que, se 
V. Ex• lozosso um estudo sobre o progresso no setor de telecomunica
çõ7s no Brusil, com o critério que lhe é peculiar, verificaria que, dc:
pots da Revolução de março de 1964, esse sctor teve um impulso mui
to grunJe, grucas principalmente: uo seu primeiro ministro, o Minis· 
tru Cu rios Simus, um técnico em que ninguém mais fula neste Pars, 
ilHIS ~u~: traçou um grande programa de telecomunicações. Quero, 
t;u~lbem, .congrat~!Jr~me com V. Ex• como nordestino- li aqui, nu 
lls1onomm do em mente Senador pc:lo Ceurú, Mauro Benevidcs, e na 
uo outro rcpr_cso~tuntc do l'arunú, alegria quando V. Ex• falou que 
u corrc:-;rondcn~m postul cru feitn em costn de jcguc. Não subia que 
cm Sunta Cuturma tmnbém c:xistiujeguc.Isso é peculiar ao Nordeste! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Cut.urinu) - O serviço do 
I.!OillUiliCBI.;àO ror fonia rculmcntc progrediu de ITIUOCifll runt{lstiCU, 
1-'ii\o instuntuncamcntc, com Blumcnnu, com o Jupào, com os Estu· 
dos Unidos; llltts ntlo f;do com meu vizinho! E..,te é o problema. Niío 
faln com meu vizinho! 
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O Sr. Ruy Santos (Bahiu) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Pelo apreço to· 
do especial que tenho por V. Ex•, eu o ouvirei agora. 

O Sr. Ruy Santos (Bahiu)- Obrigado a V. Ex• Quero eongrn· 
tular·me com seu discurso, principalmente porque fui um aluno po· 
bre. Continuo pobre, é verdade; sou um velho pobre, e fui um aluno 
pobre. Sei o sacrifício de meu pai para me dar a educação que cu ,tive, 
Mas, quero dizer a V. Ex• que àquela época, em 1924/1925, havia nu 
Faculdade de Medicina da Bahia a Sociedade Acadêmica Alfredo 
Brito, de cuja Dirctoria tiz parte no meu quinto ou sexto ano - não 
me lembro. Esta Sociedade emprestava dinheiro aos estudantes para 
estes pagarem a sua matricula. E uma coisa interessante: emprestava 
sigilosamente. Ninguém podia saber, porque àquela época era uma 
espécie - vamos dizer - de humilhação es(ur pagando matricula 
com dinheiro emprestado da Sociedade, Quando ent;ei para u Dire· 
to ria da Sociedade, dei-me ao trabalho de apurar a sua ação. Ela em
prestava o dinheiro e o rapaz lhe pa~av~ depois de formado. A esta· 
tística que levantei, mostrava a percentagem baixlssima dos que não 
pagavam o seu débito, depois de formados. Quer dizer: havia uma 
compreensão- de que aquele auxrtio, aquela contribuição, era válida, 
era eficiente para a sua formação. Depois, na vida prática, logo que 
podiam, ressarciam a Sociedade Acadêmica daquele empréstimo fci· 
to. O beneficio ao estudante pobre era imenso. Verdade que o 
número de estudantes também era menor na~ucla época, A Sociedade. 
Acadêmica vivia da contribuição nossa, Est; Soci~dad~ não tinha rc· 
cursos do Poder Público, corno muitos Dirctórios, hoje, têm auxilio. 
Era uma Sociedade, vamos dizer, privada; nem sei se tinha persona
lidade jurídica - não me lembro. Era uma sociedade nossa. E nós 
emprestávamos, também, livros didáticos, porque as bibliotecas, 
mesmo a da Faculdade de Medicina, não permitiam ao estudante 
levar o livro pura casa, O estudante tinha que estudar na própria 
billioteca. Estll aí o Profêssor Gilvan Rocha, que sabe quanto custa 
uma Anatomia de "Testuc". Tínhamos uma "Anatomia de Tcstuc" 
para emprestar aos estudantes, para eles levarem para casa. Eles lc· 
vavam, e traziam. religiosamente. Não se lhes dava prazo longo -
quatro ou cinco dias- mas levavam, faziam os oicus estudos e, de
pois, traziam-no de volta. De maneira que V. Ex• me perdoe este 
longo· aparte, este depoimento do estudante pobre de ontem que 
scntô as agruras do estudante pobre de hoje. Este aparte é em louvor 
ao discurso que V, Ex• está fazendo c de compreensão, de defesa da 
necessidade de que o Poder Público vá em'socorro dessa gente para 
assegurar, de fato, o princípio da igualdade de oportunidade para 
todos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Agradeço as 
considerações de V. Ex•, que enriquecem o meu modesto pronun
ciamento. Mas, pediria a compreensão dos eminentes companheiros 
quanto aos apartes, porque vou tentar e11lrar, agora, no assunto 
principal que mo trouxe à tribuna. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o Estado de Santa Cata:ina se 
envaidece, se orgulha, de ter um trabalhador extraordinário, quer no 
seu parque fabril, quer no setor terciário ou no da agricultura. Or
gulha-se, e da mesma forma se envaidece, dn capacidade do seu 
empresário porque o cntarincnsc é, antes c acima de tudo, um 
nacionalista. e um brasileiro que olha, trabalha, age com o pensa
mento, com a sua ação voltada para o Brasil. 

Em razão disso, causou profunda trustruçilo à fam!lia cata· 
rinr.nse u notlciu transmitida pela Imprensa do meu Estudo c doBra
sil, sobre a transaçilo da Cônsul com a Philips. 

Um elooio e uma critica ao Governo: no meu entendimento·- c 
esta é a minha posição pessoal- o Governo agiu certo; nilo o Minis· 
tro da Indústria e Comércio, embora nesta decisão, segundo estou 
informado, não tenha havido unanimidade. Mas, agiu certo o Gover
no Federal, uo impedir esta transução sobre o controle nciontlrio de 
uma cmpresn cuturinensc, u mais importante no sctor de gt.ladciras, 
que passariu puru o controle da Philips. Nilo preocupou o cu
tarinense seu Cônsul seriu trunsferidn para Silo Paulo ou para outra 
cidude. Nilo! Ele subo que u Philips assim nilo ugiriu, nilo só por jti es· 

· lar instuludu cm Jninvillc, mus porque nuquclu cidudo c nuquelc Estu-

do existe uma das molhares c mais baratas mãos-de-obra do Brasil. 
Assim, niio seria economicamente recomendável à Philips deslocar
se para outra região. Mas, a prcocupaçiio dos catarinenscs foi 
quanto à desnacionalização de uma importante indústria cata· 
rinense. A preocupação maior dos catarincnscs seria quanto ao fato 
de que u Philips, comprando a Cônsul, passllrin, simultaneamente, a 
cdntrolar a EM BRACO, que produz compressores c é a alimenta· 
dora das outras indústrias de geladeiras do Pais. Aí é que está o 
grande problema! 

Agiu certo o Governo cm impedir esta transaçilo. Eu defendo 
intransigentemente a empresa racional; o capital particular; a inicia
tiva privada. Reconheço, também, que o Brasil, como todos os 
países, precisa das multinacionais, porque elas têm a tecnologia mais 
sofisticada, mais avançada. São as multinacionais que detêm, no 
mundo, o seu controle financeiro. Reconhecemos que as multina· 
cionais têm a grande capacidade gcrcncial; mas, por outro lado, o 
Governo deve arm:u-se, instrumentar-se, para impedir o avanço 
célere das multinacionais neste País, na defesa do capital privado, 
genuinamente brasileiro. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- V. Ex• pode estar certo de que não 
se pode abolir as multinacionais, mas o Poder Público tem o dever de 
assegurar garantias ao interesse nacional quanto à participação delas. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Concordo. 
Mas é: preciso, também, que o Governo vá ao encontro das empresas 
nacionais e dê o seu apoio nece.llsârio. 

O Sr. Wittich Freitag, fundador da Cônsul, empresãrio dos mais 
responsáveis do meu Estado; um homem Integro; um patriota -
inclusive não pertence ao meu Partido; um homem de proa da 
Aliança Renovadora Nacional, diz c seguinte, em entrevista: 

Num estudo realizado há poucos meses, ficou consta· 
tada a necessidade de aproximadamente Cr$ 100 milhões 
para que a Cônsul pudesse tomar uma série de medidas que 
permitissem uma racionalização da sua produção. Houve en
tendimentos com a !BRASA numa operação cujo prazo fi. 
caria entre 8 e 10 anos. No entanto, a !BRASA exigiria para 
a operação o aval pessoal dos diretores da empresa, com o 
que elr.s niio conr.ordaram. 

E nem poderiam concordar! 
"Afirmou o Dirctor-Presidente que não daria aval a 

longo prazo, pois não tem sucessores c não comprometeria o 
patrimônio familiar que foi construido "com muito sacrifício 
ao longo da minha vida". Disse que as garantias oferecidas 
oela empresa cobririam perfeitamente ·a operação pretendida 
e que, diante disto, não haveria motivos que JUStificassem ga 
rantias pessoais subsidiárias~ 

Criticou medidas adotadas pelo Conselho lnterminis
terial de Preços, considerando que muitas delas silo prejudi· 
ciais às empresas. "As regras do jogo devcrn ser mudadas, de 
modo que os empresários deixem de ser considerados como 
ladrões. Os preços fixados pelo CIP à produção da Cônsul 
ucabariam por estrangular a empresa, levando-a à ruina". 

Afirmou que os grandes testemunhos da Cônsul são os 
seus revcndi:dor~s cm todo o País aos quais a fábrica pro
curava fornecer seus produtos aos menores preços, compa
tíveis'com seus custos operacionais. Disse que havia revende· 
dores que enviavam à direção da empresa pedidos cm 
branco, uàs vezc."' com preços até X". Sempre que possível, 
afirmou, vendiamos n preços ainda inieriorcs ao teta que eles 
nos fixavam, Com isto, nilo faziam os uma empresa para hoje, 
mas uma empresa para o futuro, confiança não se pede nem 
se ganha: conquista-se através de um determinado compo'r· 
lamento. 

O Diretor-Presidentc da Cônsul declarou ainda que "há 
cerca de um ano o CIP vem manietando a nossa empresa. 
Nüo reconhece o aumento das despesas e dos encargos finan
ceiros. Nossns concorrentes vendem a preços superiores, npc
snr de alguns de nossos componentes serem at~ mais caros. 
NCI entanto, nuncu conseguimos igualar seus preços porque o 
CIP niio deixava 
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Queixou-se também o Sr. Wittich Freitag dos altos en

cargos que oneram us opcruçõcs financeiras, "o capital na~ 
cionul com a corrcção monetúria, os recursos externos com a 
vurincào cambial. Para mim, essa conta não fecha ... 

Disst: que cru preciso que se estubclecesse uma rentubili· 
dade justa, já que pura diversificar umu linha era necessúrio 
tempo de muturaçuo e as despesas decorrentes desse tempo. 
"'Entrcli.lnto, ;Jiirmou, não há recompensa por esse tempo. O 
CJ P não nceitn". 

Em Salzburgo, por exemplo, disse o Sr. Wittich Freitag, 
o Governo fez uma promoção pura atrair investimr.ntos es
trangeiros. Aqui, acontece isto. Não divulgamos antes à reuli· 
zaçuo da tr:msução com a Philips porque seria anticomercial. 
Querer concorrer hoje com os grandes grupos é: quase um~J 
utopia. Se quiséssemos instalar um laboratório de pesquisas 
aonde íamos buscar cientistns? E a compensação linanceira o 
C! P não dá. Se o que foi feito até aqui nu o foi compreendido, 
cu sairei de qualquer maneira. Eu saio." 

Sfw as allrnutçlics do Presidente da Cônsul. Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não hú um tratamento adequado do Governo em 
rt:laçlio its empresas nacionais, porque a Comissão Interministerial 
de Prr.:cos nüo é sensível às suus reivindicações. O Governo cria cer· 
ws dificuldades no desenvolvimento doias, l:: preciso que o Governo 
tenh:t consciência da necessidade da expansão nacional e lhes dê os 
estímulos nccessítrios, Como pode o empresário, além das garantias 
da suu empresa, du.r ainda o aval pessoal'? Entendemos que isto nõ.o é 
possivcl. Assim aplaudimos o Governo Federal, nesta hora em que 
impt:dc u venda dc:sta imporlante empresa catarinensc:, mas, ao 
mesmo tempo. temos que fazer esta observação, esta crítica, para 
LJ uc ele vú uo encontro das necessidades dessas empresas, impedindo 
cheguem ao ponto cm que se encontra a Cônsul, lendo que se render 
às multinacionais. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex~ um 
aparte'? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Ouco, com o 
maior satisfação, o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio do Janeiro) - Nobre Senador, 
dentro do excelente pronunciamento que faz hoje nesta Casa, V. Ex• 
feriu, lirmlmcnte, ponto de ex.tremu importância, que não podia 
mesmo ficar sem uma palavra do nosso Partido, o MDB. Eu mesmo 
me havia inscrito pura fazer 'um pronunciumento a respeito do 
ussunto. Agora. como V. Ex.• coloca os fatos nos termos que 
traduzem a opinirlo do nosso Partido, acho até desnecessário fazê~Jo. 
Mas, quero colocar, neste aparte, a importância do assunto que 
V, Ex•, repilo, tr:.z ao oonhecimcnto do Senado, Nós, do MDB, 
cJ'c:tivumente, uchttnHlS lJUC u decisüo governamental foi das mais 
import&~ntes c accrtudus do atuul Governo. Só merece o nosso upluu~ 
su, pdl14Uetom de defesn dos legitim,os e reuis interesses nacionais
inter~:sscs da nossa indústria e da nossa economia. Há, entretanto, o 
nutro !aLio da questão, que deve ser ressaltado - e V. Ex• o rez 
muito bem- ao t.JUlll cu acrescentaria mais um ponto.~ que, hú cer
c:t de dois meses, realizou-se o ramoso Seminário de Salzburgo, 
rrnnwviUo pdu indl1stria automobilística - toda ela de origem 
estrangeira c prestigiudo pelo Governo brnsilciro, 
btot é t.Jlle é 01 verdade. Compmcccrum lú vários Ministros 
- não o Ministro dn Indústria c do Comércio, o Ministro Severo 
Gomes, um homem de vist1o lurgu, de tirocínio, como poucos 
homens pl1blicos o têm sido neste País, ultimamente, Mus, outros 
Ministros [{t estivl!ram, prestigiando aquele restivul, paru o quul, 
infclit.mcnte, não fomos convidados: nenhum representante da 
Opusiçito lit c~tl!ve, nessa ~..:alegoria. Mas, segundo se conu1, houve 
realmente um festival de oferecimentos. Contu-se que um dos Mini~· 
tros presentes chegou até u sugçrir, nos empresários estrnngciros, 
l'úrmulus de burlur o dispositivo lcgul que não pi!rmite n compra de 
mais de l /~ dll tl'rritôrio t.le municípios brusih:iros, Conta-se isto; 
que os ol'erccimc:ntos cheguram u esse ponto. Contu~:~c, também, que 
houvc olt:rccimcntos it Philips puru que clu viesse ao Brusil 
inst:llar H chnmmlu linhu de "produtos brancos". Ora, eviden· 

lomenlo, a Cônsul é: cmpror.a nacional o hú deter percebido que a vin
du da Philips seria a sua morte, o seu esmagamento. Quul a força que 
cln puderia cncontrur, para fazer l'ace u esse giguntc internacional? 
SUo esses l'utos pussados que, possivelmente, geraram o entendi· 
menlo da Cônsul com a Philips. Mas o Governo realmente se 
redimiu ao tomar essa medida, que vem ao encontro dos mais 
legítimos c reuis interesses du economia brasileira c só merece, de 
nossa parte, o muis caloroso aplauso. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia) - Permite o nobre Senador Evelâsio 
Vieira um contru-uparl.e rápido'~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Esta a nossa 
pl1siçfto nos assuntos que tínhamos que trazer à Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Peço a V, Ex• que 
lcrminc o sou discurso, porque a Hora do Expediente está encerrada 
e o seu tempo também já se esgotou. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Perfeitamente, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Sr. Presidente, cu pediria a V. Ex• 
que fosse condescendente para comigo. NZ'Io queria que passasse sem 
uma ressalva a declaração do eminente Senador Roberto Saturnino, 
de que consta que Ministro brasileiro sugeriu, no Seminário de 
Salzburgo, maneiras de fraudar u nossa legislação. Eu n1io admito 
isto, nfw acredito que isto se tenha verificado. DeiXo, aqui, portanto, 
u minhu palavra de não-admissão de tal fato se ter verilicado. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janeiro)- Eu, realmente, não 
ul'irmo, porque, como disse a V. Ex•, não ouvi. Li o noticiário da 
lmprens;l c niio tinha ouvido, até agora, nenhum desmentido a 
respeito. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Sr. Presidente, 
ser~am os assuntos que tínhamos a trazer, nesta tarde, ao Senado da 
República, nu expectativa agradúvel de que o Governo Federal sabe
rtl, assim como l'ez ugora no caso da Cônsul, preservar os interesses 
das empresas nuciomtis, ~. simultaneamente, suber também ir ao 
encontro das necessidades das empresas nacionais, para que possa· 
mos ter um Brasil, verde e amarelo, mais forte, mais próspero e mais 
feliz para a gente brasileira. (Muito ben1! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves- Petrónio Portella- Agenor Maria- Dinarte 
Murit.- Jcssé Freire- Milton Cabral- Arnon de Mello- Augus
lo Franoo- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Dir
ocu Cardoso- João Calmon - Benjamim Farah- Danton Jobim 
- G ustuvo Cupuncma- Sald:mha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que serillido p<:lo Sr. !•-Secretário. 

f:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1975 

Assegura ao lavrador o direito de pagar o dEbito agrlcola 
por melo de conslgnaçilo judicial do produto apenloado, ou n
nanclado, tomando-se por base os preços mlnlmns nxados pelo 
Governo Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i<' O débilo decorrente de financiamento agricola poderá 
ser liquidado por meio de uçi\o de consignaçi\o em pagumento dn 
produci\o apenhadu ou finunciada. 

Art. 21' Comprovundo a divida, o devedor pedirá a citaçi\o do 
oredor paru receber cm juizo, ou nu prucu de depósito dos bens, 
~..:onvcncionudu no contrato, u produçUo finunciuda, cujo valor, aos 
preços minimos l'ixudos pelo Governo Fedcrul, comporte a liqui
du~;fto do liChito ou du purcelu vencidu, acrescidos dos juros respccti· 
vus. 

t\rt. Jll Se ~ credor, regulurmcntc citudo, nào compureccr a 
juít.o puru receber o produto, fur·sc-ít o dcpósilo deste, cessundo 



parn o devedor os juros e. os riscos. salvo se a ução 
improcedente. 

·- 103 
for julgada Pussu-sc à 

Art. 4• A contc,;toçilo scrlo oposto nos lO dias seguintes à data 
para o recebimento da coisa c somente poderã consistir na sua 
insuficiência ou falta de qualidade, comprovada esta, de logo, com 
certificudo oficial. 

Art. 5• Não sendo oferecida a contestação dentro do prazo, o 
juizjulgará procedente o pedido c declarará extinta a obrigação, ou a 
prestação, condenando o ri:u no pagamento das custas c dos 
honorários udvocaticios. 

Parágrafo único, Proccdcr-sc-â do mesmo modo se o credor re
ceber c der quitação. 

Art. 6• Quando nu contestação o réu alegar que o depósito 
não é integral ou que lhe falta qualidade é Jrcito ao autor completá-lo 
ou substituí-lo, dentro de I O dias. 

Art, 7• São aplicáveis à presente lei as disposições do Código 
de Processo Civil no que tange à ação de consignação em pagamento. 

Art. 8• A presente lei entrarâ cm vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justllicaçiio 

A despeito do empenho do Governo, os preços mínimos para a 
produção ugrícola não têm funcionado no País. 

Por ocasião das safras é freqUente a venda da produção a preço 
muito abaixo do que a lei estabelece, cm razão da inexistência de ór· 
gãos encarregados da compra. 

No vencimento dos contratos agrícolas, ou Cédulas Rurais 
Pignoratícias, vêem-se os lavradores na contingência de venderem o 
seu produto a preço vil a fim de fugirem aos efeitos de execuções 
ruinosas. 

Par vezes ~õo obrigados a lançar mão de outros bens, inciusive a 
própria terra, por não encontrarem merendo para a produção fi· 
nunciada. 

E isso sobretudo ocorre nas localidades onde não existem 
agências do Banco do Brasil. 

Essa produção, vendida cm condições tão desfavoráveis para o 
lavrador, só vem alcançar preços sensivelmente expressivos depois 
que sai de suas mãos. 

(; de toda justiça que se adote uma providência mais eficaz cm 
seu favor. E me parece que a lei ora colimada alcançará esses objcti· 
vos, porque colocará em mãos de produtos meias de cfetivar o 
cumprimento das normas de preços mfnimos, 

O credor, por sua vel, nenhum prejuí:(o sofreré. pois facilmente 
terá condições de alienar a mercadoria ou entregá-la ao Governo 
Federal pela preço oficial. 

A maioria dos credores i: constituída por estabelecimentos 
bancários com agências em toda parte o que lhes permite o fácil 
dcsembaruço do produto. 

Na qualidade de advogado do Banco do Brasil durante muitos 
anos no Paraná nunca pude conformar-me com essa situação de to· 
tal dcsequilibrio cm que siio colocados os lavradores cm rclaçã<> às 
condições de merendo. 

Através desta lei niio tenho dúvida de que os preços minimos 
tcriio mais condições de exeqUibilidade, 

O projeto ê de grande alcance, vi;ando a corrigir uma situnçilo 
de desajuste que se vcrificu cm todo o País, 

Além do muis ê ele possuído de uma grande carga de justiça 
social, o que me leva à convicção de que os meus ilustres Pares 
huveriio de dispensar-lhe o tão necess~rio apoio para sua conversão 
em lei. 

Sulu das Sessões, aos H de agosto de 1975,- Leite Choves, 

(Às Comi.r.ràe.r de Constitlliçào e J11.rt/ça e de .4gricuitura.) 

o SR. PRESIDENTE (Mauolh~cn Pinto) - O projeto serã 
publicado c, cm seguida, remetido ils comissões competentes, 

o SR. PRESIDENTE (Mngnlhães Pinto) - Terminada a hora 
do Expediente. 

ORDEM DO DIA 

Item I: 
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 306, de 

1975, do Senhor Senador Henrique de La Rocque, soli· 
citando a rctirudn, cm car:ítcr dt:finitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n• 77, de 1975, de sua autoria, que altera a Lei n• 
4.HH6, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividadcs dos 
reprcsentuntcs comerciais autônomos, c dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam, queiram permanecer sen-

tados (Pausa.) 
Aprovado. 
Esta Presidência furá cumprir a delibcroçilo do Plenârio. 

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

Votuçi!o, cm turno único, do Requerimento n9 307, eh: 
1975, do Senhor Senador Petrõnio Portella, .•olicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pro· 
ferido pelo, Excclcntissimo Senhor Presidente da República, 
Gencrni Ernesto Gciscl, em I• de agosto de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição soliritada. 

"Decorrido já algum tempo desde o pronunciamento que Iiz, 
cm fins de 1974, c após a mensagem uo Congresso, cie J9 de março 
último, por ocasião da abertura da nova Sr.ssão Legislativa, pareceu· 
me oportuno tl'azer à Nnçilo informações essenciais atuuliz~das, rela .. 
tivamcnte 3 açiio governamental com vistas ao ck=scnvolvimento e à 
segurunça. 

"No que se refere no desenvolvimento económico h!! três prco. 
cupuções fundamentais que decorrem de nossas condicões internas e: 
também, acentuadamente, dos fortes renexos que sofremos da crise 
exterr~a. Essas preocupações referem-se ao cresclmento acelerado da 
economia, à redução da inllação c ao equilíbrio do halanço de paga. 
mcntos. 

"Quanto uo crescimento da economia, temos conseguido não só 
l!vitar u recessão c o desc:mprego anormal que hoje ocorrem em pai .. 
ses industri.::lizados, mus nssegurar um razoávc:l crcscim.:nto do Pro
duto Interno Bruto, embora segundo taxa inferior às registradas nos 
últimos anos. Foram feitos extraordinários esforços para desenvoJ. 
ver o crescimento industrial e a produção mineral c, particularmente, 
mcionalizar e expandir ~t ugropccuária. Apoiou-se significutivamentc 
a este> selares, principalmontc com o fortalecimento da empresa pri
vudu \!'I tenção especial pnra a de pequeno ou médio porte. 

"Deu-se prioridade às indústrias de bens de capital c de pro
dutos C!'isenciuis ao Puís, tais como: pctroquímicos, fertilizanti!S, ce
lulose, si<.h:rúrgicos c de metais não-ferrosos. Prossepuirum os traba
lhos de infra-estrutura nos selares das comunicações e dos transpor
tes, inclusive com piogrumns especiais- entre elt:s o ferroviário e o 
de construção naval, que estão cm piemo execução, 

"O programa energético - de natureza vital par:• o Pais - foi 
intensificado, niio apenas quanto uo uproveitanu:nto do cnrvão e da 
encrsm hidr!1ulicn- em que, no ludo de muitas outras obras cm an
damento, se destaca o início dos trubalhos de ltnipu c do Tacuruí
mus principalmentt: nu área do petróleo, cm Cltja exploração u 
PETROBRÁS colá obtendo resultados promi"'are,, com frutos use
rem colhidos nos próximos unos c que nos dão maior tranqUilidade 
quanto ao suprimento futuro de tuo essencial mati:rin-primu. Por 
último, esst programu energético recebeu decisivo impulso na flrea 
du t:ncrgiu nuclear, com us negociações que ncabum de ser ultimndas 
c que nos permitirão reulízur, no Pafs, toóus us fnses de umu indús
triu nucleur intcgrndn, compreendendo o ciclo do combustível- des
de u prospecção c cxtraçUo do minério de urânio até o reprocessa· 
mcnto do combustível irradiudo- c a produção de reutorcs e tllllras 
instuluçõcs nuclt:arc'i, bem como d1: sr:us componentes. 
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"Por outro Indo, estilo sendo concretizado;, c cm inicio de im- 1973, o total du população empregada elevou-se de 23 milhões de pes· 

pluntação, os imnortuntes projetes regionais- Polonordeste, Poln- soas pura 36 milhões. No mesmo perfodo, a taxa de alfabetização 
mazônia c Jlolocentro. cresceu de 60% para 75%; a população atendida pela Previdência So-

"A pur das devustnções causadas pelas chuvas no Nordeste, ciul, que cru de cerca de 13 milhões, passou a quase 41 milhões: os 
prcocupum-nos, .sobremodo, os efeitos das recentes geadas no Pn- benefícios pagos anualmente, pela Previdência, a preços de hoje, ele-
runíl, Süo Paulo e sul de Mato Grosso, que dcstrufrnm, além de ou- vurum-sc de 3,6 bilhões de cruzeiros para 22,8 bilhões de cruzeiros; o 
tras culturas, grande parte de nossos cafezais c reduziram, substnn- total da população escolar. de li milhões de estudantes, atingiu a 30 
ciulmcnte, us perspectivas de produção de trigo. Com forte espfrito milhões (inclusive o MOBRAL), triplicando, pois, em pouco mais de 
de luta contru a advcrsidude, estamos todos empenhados cm rccupc- umu década. Continuando e dando nova dimensão a essa atuaçilo 
rar essas regiões, evitar o desemprego e rca~;scgurar, tào cedo quanto dos governos revolucionários, procurei, desde logo, inovar na área 
possívc:l, a posição do Brasil como maior produtor mundial de café. social, sem prcjufzo da preocupação de preservar o crescimento eco-

" No combate à inliação, foi contido o surto registrado no ínfcio nõmico acelerado. A partir das definições do II PND c apoiado, par-
de 1974. A comparação do aumento dos fndiccs do custo de vida ticularmente, no Conselho de Desenvolvimento Social, o Governo 
,,o Rio de Juneiro, de novembro de 1973 a dezembro de 1974, de um vem mostrando ser possfvel motivar, criar e dinamizar na área social, 
lado, c de junho de 1974 a junho de 1975 de outro, permite-nos regis- da me&ma forma que o chamado modelo brasileiro havia feito no 
trar, num período de 12 meses, uma queda desse aumento de 33,8% campo: económico. Exemplo disso foi a recente proposição ao Con-
pura 25,5%. Se a comparação dos aumentos do mesmo índice for gres'!O.'Nucional, da reformulação do PIS-PASEP, para dar, aos trn-
feitu em relação aos primeiros semestres de 1974 e 1975, num período ba)~Údores na faixa de um a cinco salãrios mfnimos, e. com pelo me-
de seis meses, a redução passa a ser de 20,8% para 13,5%. Com esses n.a·s cinco anos de participação no programa - trabalhadores cm 
resultados, embora as taxus dr. inflação que ainda subsistem não ,;t_.número de 8 milhões- o abono anual de um salãrio mfnimo. A esta 
sejam satisfatórias, podemos considerar que novos esforços tiveram' altura, já i: possível destacar alguns pontos relevantes do que o Go-
êxito c que já estamos claramente na fase descendente do processo in- vcrno fez em 16 meses. 
flacionário. "Em primeiro lugar,· cabe dizer que os recursos destinados à 

"O Balanço de Pagamentos no Exterior é outra de nossas gran- <1rea social são superiores aos de qualquer outra época. Dentro do 
despreocupações no setor da economia. Em decorrência do aumento Orçame~lo Social, a União e os Estados, cm 1975, estão destinando 
excepcional das importações, em boa parte peJa. desmesurada alta quase HO milhões de cruzeiros à Educação, Saúde, Saneamento c Pro-
dos preços do petróleo, e apesar do forte incremento das exportações vidência Social. O vulto deste Orçamento pode ser bem avaliado se 
que se elevaram a quase 8 bilhões de dólares, registrou-se em 1974 confrontado com o programa de investimentos na infra-estrutura 
elevado deficit que pode ser linanciado, na sua quase totalidaclc, com económica- Energia, J"ransportes c Comunicações- que este ano 
o ingresso de capitais de empréstimo e de risco. Essa situação pode é da ordem de 60 bilhões de cruzeiros. Criou-se, recentemente, o Fun-
ser tolerada num ano de transição, mas não pode ser repetida por do de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), aprovou-se o Plano 
anos consecutivos, sob pena de o Pafs endividar-se excessivamente. Nacional de Pós-Graduação, c estão sendo consiitufdos novos fun-
Por isso, para o corrente ano, adotaram-se múltiplas medidas novas, óos voltados para o desenvolvimento urbano. Programam-se a con's· 
algumas recentemente, tendo cm vista substituir c conter as impor- trução de campos e a conclusão de hospitais universitários, o apcr-
taçõcs e incrementar as exportações. Apesar da diflcil conjuntura feiçoamento do ensino do primeiro grau e o financiamento de bolsas 
mundial e da necessidade de não se deter o desenvolvimento do Pafs, escolares paru elevado número de estudantes. Obviamente essa subs-
os resultados do primeiro semestre são animadores e atestam a vali- tanciai' expansão de recursos ainda não é suficiente para atender, 
dade du política que vem sendo praticada: relativamente aos valores quantitativa nem qualitativamente, às exigências da situação social 
de 1974, as exportações cresceram de 36,4% e as importações apenas brasileira. Contudo, ela ressalta o esforço maior do Governo no se-
de H, I%. Por outro lado, estima-se que no segundo semestre, tradicio- to r social e caracteriza a prioridade a ele atribuída. 
nalmcnte mais favorável para as exportações, o deficit se reduza "Em segundo lugar, realizou-se, no âmbito dos diferentes Minis-
ainda mais. ti:rios da área social, importante trabalho de reforma de estruturas c 

"No campo social, a ntuação dos diferentes governos da Revolu- de estabelecimento de novos mecanismos de ação, financeiros e ins-
ção- Castello Branco, Costa e Silva e Médici -consideradas as cir- titucionais. Esse esforço é que possibilitou os resulladQS francamente 
cunstáncius da época c as limitações dos recursos disponíveis, orien- positivos já alcançados no combate à meningite, por exemplo. A gra· 
to u-se coerentemente no sentido de formar uma sociedade solidária, v idade da epidemia, que em 1974 se alastrava assustadoramente, deu 
que proporcione o bem-estar crescente para o maior número de bra- origem a um meticuloso programa de vacinação que, executado com 
silciros. Tiveram oles que enfrentar, sem dúvida, com determinação, exemplar dedicação c eficiência, constituiu, talvez, o maior progra-
sucessivamcnte o desvario innacionário c o descontrole das finanças mu de vacinnção em massa uti: hoje realizado. Mais de 60 milhões de 
públicas, a estagnação da economia, o imperativo de assegurar o de- brasileiros estão vacinados e espera-se alcançar 80 milhões até sctem-
senvolvimento económico. Tais preocupações, imediatas c nbsor- bro, noventa dias antes do prazo previsto. 
vcntt:s, condicionaram c limitaram, de algum modo, a ação. social "Nu mesma ordem de idéias, deve rcgistrnr~se o que se está rea .. 
deS>cs governos, A sucessão de iniciativas de grande alcance que ado- lizundo na Previdência Social, com a execução do plano de· pronta 
taram foi, apesar disso, diversificada e crescente. Dentre elas, mero· ução, a reformulação do atendimento de urgência, a nova dimensão 
cem citação: - A criação do Programa Habitacional- a instituição do programa de distribuição de medicamentos c a ampliação da 
do Estatuto da Terra -do Salário Educação -do Programa de Sa- cobertura do sistema, com u inclusão, no seu âmbito, do salârio ma-
neamento - da Reforma do Ensino - a ativação do Desenvolvi- ternidudc, e a instituição do amparo previdenciário nos maiores de 
mente do Nordeste e du Amazônia- a criação do PIS/PASEP- a 70 unos, além de outras medidas de expressivo valor social. 
extensão du Previdência Social ao trabalhador rural e à empregada "fi de assinalar-se, igualmente, u reformulação realizada no Sis-
doméstica- o controle do cumprimento du Legislação Trabalhista tema Financeiro de Habitaçilo. Concedeu-se beneficio fiscal no valor 
-a expansão substancial dos recursos para a Educação c outras de 10% dus prestações pagas pelos comprndorcs de casa própria, com 
úreas sociais, com melhoria de muitas estruturas de execução de tais o beneficio miníma de 240 cruzeiros, favorecendo principalmente os 
selares. 600.000 mutuários dus companhias c cooperativas habitacionais; re .. 

"Os rcsultudos de 1973, longe de mostrarem um processo de de- duziu-sc u taxa de juros e elevou-se o prazo de financiamento; rc-
scnvolvimcnto em favor de um pequeno número, como seguida· duziu-se a 10 por cento o valor da poupança própria exigida c permi-
mente a critica tendenciosa alega, revelam objelivumcnte inegável tiu-sc o uso do depósito do FGTS no pagamento du cnsu adquirida. 
progresso social. Progresso que decorre, inclusive; do excepcional "O Plano Nacional de Saneamento (PLANASAi também foi re-
crescimento c"conõmico dos unos recentes, Alguns indicadores mais rormuludo, com redução de seus encargos financeiros, puru tornar 
gerais, segundo cstimativus preliminares, mostram que entre 1960 c viúve! o abastecimento d~: úgua u mais de 80 por cento du popuhtç~o" 
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urbana, cm pelo menos 80 por cento das cidades c cm todas as rc· 
giõcs metropolitanas, que também serão dotadas de sistemas de es· 
gatos. A reuli7.Ução desse gigantesco programa de saneamento básico 
terá cxtruordinária repcreussilo no controle de epidemias c cndemias, 
nus zonas urbanas. 

''De· importância é, também, a institucionalização do Sistema 
Nacional de Saúde, que não apenas definiu claramente a divisão de 
trabalho entre o Ministério da Saúde (funçilo normativa c atendi· 
menta de interesse coletivo) e o Ministério da Previdência c Assis· 
téncia Social (atendimento médico-assistencial individualizado), mas 
também permitirá integrar toda a ação de Governo, nos seus dife· 
rentes níveis, c do se to r privado, na área da saúde. 

.. Na prática, este Plano Nacional de Saúde é r.:almcntc viável, 
dentro da capacidade financeira do Estado e da população, sem acen· 
der expectativas de muito difícil concrctizaçilo. 

"Ainda no âmbito da valorização dos recursos humanos, será 
possível, este ano, proporcionar treinamento a cerca de 500.000 
trabalhadores, de acordo com o propósito de qualificar mão-de· 
o'hra, progressivamente, ·para atender a todos os programas príorítâ· 
rios do PN O, nas áreas económica e social. 

"Considera-se, presentemente, o lançamento de um programa 
especial de treinamento para os trabalhadores rurais, a exemplo do 
que jü se está fazendo para a mão-de-obra urbana. 

"Em terceiro lugar, corajosa c racional tem sido a nossa atuação 
na urca salarial .. Sem abrír mão dos postulados básicos da política 
salarial definida desde o prímeíro Governo da Revolução, sua aplica· 
çào se vem fazendo com a nexibílídade indispensável a uma fase de 
ajustamentos como a que temos enfrentado, do ano passado par~ cá. 
Obstinadamente, o Governo resiste à tentáção de conter a innação 
pelo achatamento dos salários. Os reajustamentos salariais, de forma 
ordenada c scrr demagogia, este ano têm sido suficientes para garan
tir ao trabalhador não apenas a recomposição de seu salário real, 
desgastado no prímcíro semestre do ano passado pela.ínnação mais 
intensu, mas um cfetivo ganho de poder aquísitívo. Maís ainda se fez 
<tuanto ao salúrio·mínímo. A redução do seu valor real, verificada 
cm alguns anos da década passada, já foi cm parte compensada no 
reajustamento de maío último. Ao lado disso, o 13•-salárío e, em 
futuro próximo, o abono especial do PIS-PASEP têm o sentido de 
dar no trabu.lhador de menor salário uma renda anual superior à do 
início da última década, mesmo scin se levarem em conta as diferen· 
tcs formas de salário indireto. 

"Pela sua relevância, cube ainda, no quadro da ação social do 
Governo, mostrar o empenho com que se está considerando o proble· 
ma urbano nacional. No momento, a prioridade está na coordena· 
ção das soluções dos grandes desanos das regiões metropolitanas. 
Reconhecendo que o mecanismo legal estabelecido para essas re· 
giõcs, em nível estadual, sií produzirá resultados importantes se ccn· 
tar com o apoío financeiro catalisador da União Federal, estã-sc 
montundo um sistema de fundos de desenvolvímento urbano, capaz 
de contribuir signíficatívamcnte para a solução de problemas como o 
de transporics colctivos, água e esgotos, controle da poluição de ríos 
c mununciuis, uso do solo, combate no crime. 

"Em decisão recente, a preocupação governamental com a área 
urbunu estendeu-se ao problema do lazer c da vida comunitãria. 
Assim, foi criado o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos, 
jil cm fase executivu, o qual, pela implantaçilo de 600 centros, até 
1979, pretende contribuir, objetivumente, para proporcionar diver· 
são c bem-cstur às pnpuluções, promovendo u integração social nas 
cidades. 

"Por último- e aqui parece o lugnr mais indicado pura referi· 
lo- estudu agoru o Governo a .. Reforma do Judiciário'\ com bnsc 
no "diagnóstico" que lhe foí proporcionado pelo Supremo Tribunal 
Fcdcrnl. 8 mati:l'in de grande alcance e complcxídade, mns que 
cnlrcnturemos com vontade e pertinácia, nn convicçiio de que uma 
cl'icicnte c oportuna justiça (:fundamental pnrn o desenvolvimento c 
a scgurunca da Nuçào, 

"Na úrcu politica, upós n inauguruçüo da nova Legislnturn, n iY 
de murço, desenvolveu-se grande utividudc. 

"Os partidos - do Governo c du Oposição - nn Ciomuru, no 
Scnmlo, nas Asscmhléius Estnduais c nu impr~n!'n nt.uurnm intensiva-

mente com piemo liberdade. 
"Foram aprovadas duas emendas à Constituição de sígnífica· 

tivu importftncia: u primeira, assegurando a remuneração aos 
vereadores com vistas a estimular a ativídade polftica desde as bases 
municipais; c a segunda, aumentando a participação dos Estados c 
municípios cm impostos urrccarlados pela Uniilo Federal. Esta últí· 
ma medida, que terá execução grudativa, a partir de 1976 até 1979, 
acrescerá substancialmente os recursos financeiros dos Estados c 
municípios, permitindo-lhes melhor desempenho de seus encargos. 

"Nesse período, apesar dos prognósticos pessimistas dos que 
consideram inviávt:is 05 atuais partidos - sobretudo, segundo 
proclamum. por lht:s rultllr autenticidade- e que preconizam ora a 
suu extinçüo, ora a criação de maior número deles, verificaram-se, na 
realidade, como já disse, uma intensa atuação política, princípalmen· 
te no conrronto entre u Oposição e o Governo, c, de certa forma, 
maior vitulizaçào partidária. 

"Para tanto, contrihuíram, sem dúvida, a lisura governamental 
rio pleito de IS de novembro, o grande número de novas filiações 
partidárias e, principalmente, a rcnovação·dos diretórios municipais, 
estaduuis c nacionais, que se estão processando, jâ com vistas às elei
ções que, cm 1976, se realizarão nos munícfpios. 

"A política exterior decorreu normalmente. Como açóes de 
maior destaque, apresentou, além do acordo sobre enerv,ia lh.;..:lcar 
com a República Federal da Alemanha, já referido, a adesão do Bra· 
si! ao Tratado da Antártida e a assinetura, cm Rivera, do Tratado de 
Amílade, Cooperação e Comérc\o e outros instrumentos com a 
República Orícntal do Ur••guaí 

"Quanto i• segurança, manteve-se a ordem c a tranqUilidade em 
todo o País. 

"Os órgãos de segurança prosseguiram nas medidas preventivas 
contra as articulações, inclusiVe preparatórias, que poesam concorrer 
paru a subvcrstio interna. Em diversas regiões~ indivíduos, integrantes 
de organizações ilegais têm sido presos c submetidos a inquéritos 
policiais e a posterior açào judicial, como incursos na Leí de Seguran· 
ça. 

"Os serviços de informações acompanham atentamente a 
inliltração comunista cm órgãos de comunicação, órgãos de classe, 
nu Administração Pública, particularmente no. ârca do ensino, e tam
bém nos partidos políticos. 

"Comprovou-se a participação de agentes subversivos nas 
depredações ocorridas ultimamente em trens de subúrbios do Rio de 
J•Ínciro, ex.ominando-sc a provável hipótese de que aí se tenham 
praticado mos de sabotagem. Registrou-se tambóm a açilo desses 
elementos por ocasião da recente inundação em Recife, veiculando a 
falsa notíciu de ruptura da barragem de Tapacurá, o que provocou 
púníco nu população. 

"Meus Senhores 
"Após esta longa e possivelmente fastidiosa exposiçilo, desejo, 

aínda, untes de concluir, abordar tema político relacionado com o 
que se vem chamando de: "•distensão". 

"A pal"v"' está no final do discurso de 29 de agosto de 1974, 
aos dirigcntcs·da ARENA. Nele me referi à missão que cabr. ao 
Governo de promover o máximo de desenvolvimento passivei e, a 
propósito, aludi 110 processo de lenta, gradatíva e segura distensilo 
requerida. 

"A partir de entoo, c principalmente depois das eleições de 15 de 
novembro, muito se tem publicudo c discutido sobre a udistcnsilo'\ 
atribuindo-se ao Governo - e not11dumente ao Presidente da 
Rcpúblicu- intenções, objetivos, avanços, recuos, submissilo c prcs· 
sões, etc., que- uns c outros- absolutamente não correspondem à 
rcu\idudc, mus constituem fruto du imnginuçüo c, por vezes, u\ém do 
que contérn de intriga e de uçào negutivistn, representam apenas o 
desejo rntimo de seus uutorcs. 

A "distcnsiio" é ui U!"rescntuda com a conotação exc\usivnmentc 
politica, visando, pelo que se diz, 110 indispcns6vel rcstnbclecimcnt 
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do chamado "estudo de direito", mediante a pura c simples supre~· c progressivo aperfeiçoamento do regime é o ideal que obstína~umcn· 
s<it> do AI-S e, complementarmente, a revogação do DL-477, a revi· te buscamos, sem uçodamcntos contraproducentes. Por <Sso, o 
sr1o da Lei de Segurança, u concessão de ampla anistia. Preconiza-se, Governo niio ubriril miio dos poderes excepcionais de que dispõe, 
tmnbí:m. reforma du Constituição, com u redução dos poderes do nem lldmitc. sob qunisqucr disfarces, pressões de rucçõcs ou grupos 
Executivo, considerados excessivos, e n ampliação das atribuições do de.: interesses visando, artiliciulmcntc:, a queimar clupus no processo 
Legislativo. Sente-se, nessas proposições, um indisfarç6vcl saudosís· de desenvolvimento politico - que se sequer, ao contr6rio, lento, 
mo pelo p11ssudo não muito remoto, em que amplas disposições meditado c progressivo pura que seja seguro, realmente duradouro, 
livres constavam do papel, nele estavam escritas, obedeciam ao construtivo c socialmente justo. 
uspccto teórico e formal do sistema, mas, de fato, iludiam a bo.a fé de "Que se queira e se saiba unir esforços, dedicac3cs e vontades, 
muilos, pois não eram praticadas, ser~indo ao invés, ap~nas .. aos dcspillos, todos, d!.! molivações egoístas, intenções subalternas ou 
:~petítes e ao poderio de poucos .• em detrimento dos verdadclfos mlc· propósitos demagógicos, paru que solidários pos~amos, cidadãos de 
rcsscs da Nação, que se debulla na pobreza c na desordem porque todos '" quadrantes do território pátrio c de todos os setores du 
aquelas disposições estavam dissociadas da realidade. sociedade brusíleíru, impulsionar decididamente este grande c 

.. Acredito que, em meu Governo, muito já se fez no sentido de promissor Puís aos altos destinos que lhe estão reservados. 
uma distensão nu própria área politica. Para comprová-lo, basta ver "Assim, ajude-nos Deus." 
o clima em que se exercem a ativídade dos partidos e o funcionamen-
to do l'oder Legislativo, cm toda a parte, e ler os jornais c outros 

órgãos de divulgação, com a volumosa matéria política que publi· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 
curn. 

··Mas a distensão não deve ser apenas política, nem predominan· 
tc111cntc política. O qui! almejamos para a Naçlio - conforme tiVe 
oportunidade de salientar cm mensagem que dirigi ao Congresso 
Nacíonul - í: um desenvolvimento integral e humanístico, capaz, 
portanto, de combinar, orgánícu e homogeneamente, todos os selo· 
rcs - político, social e económico -da comunidade nacional. Com 
esse desenvolvimento é que alcançaremos a distensão, isto é, a 
ulcnuação, se não eliminação, das tensões multiformcs, sempre 
renovadas, que tolhem o progresso da Nação e o bcm-estar do povo. 

"De fato, constitui distensão u ação que se realiza na flrea soc1at. 
As metas do li PN D traduzem, em suma, umã politica de distensão. 
São expressões de distensão- perdoem-me a ênfase cm repeti· lo -
u desvinculação do salário mínimo de implicações monetárias, 
proporcíonundo·lhe majoração de 43 por cento, este ano: a criação 
de esquemas par• a casa própria aos brasileiros de menor nível de 
renda; u distribuição gratuita de remí:dios aos mais necessitados, ao 
ludo de outras providências de maior alcance no âmbito do INPS; a 
reestruturação do PISe PASEP, de forma a propiciar mais um salâ· 
rio mínimo anual aos que percebem ató cinco salilrios mínimos. 

"10 distensão o conseguir-se a regularização do abastecimento 
du população em gêneros alimcnticíos, não mais havendo as írrítan·· 
tcs lilas que, por unos, constitulram vexatório espetáculo nus nossas 
cidades. 

"Constituí distensão o encaminhamento da solução dos problc· 
mus crônicos c crescentes das regiões urbanas, notadomentc das 
metropolitanas. Constitui distensão o acesso de maior mímero de 
jovens ao ensino superior. Pratica o Governo Federal distensão ao 
atribuir parte substancial de suas rendas aos Estados c Municípios, 
atendendo as necessidades dos menos desenvolvidos, não obstante as 
dílieuldadcs econõmicas du hora presente. 

"Reitero, uma vc~ mais, os propósitos de perseguir o desenvolvi· 
mcnto político, sem compromissos de espécie alguma com fórmulas 
ultrapassadas c, comprovudamcntc, inadequadas à rcalídude brasileí· 
ru. 

..Volto a exortar aos políticos c a quantos tenham contribuição 
u ol'crccl:r ao uperreiçoumento das instituições, n que prestem o sc:u 
concurso, atentos uos imperativos dos dias de hoje que impõem 
vígill<nciu cm defesa dos valores espirituais c morais de nossa cultura 
democrática, ameaçados até mesmo nus socícdudcs mais desenvolvi· 
das. Nào bastarão as merus ubstrações, desprovidas de opcraciona· 
lidado, pois, utrús dus vistosas uparéncius, geralmente se escondem 
os sintomas das contrudições e impasses insanáveis. As formulações 
unucrônícas servem muito mais às investidas subversivas do que às 
bons práticas do regime democr!nico, Minando as instituições pelo 
maque solcrtc, os inimigos da Democracia terminam por destrui-lu. 

"O útil trabalho de construção politica deve incluir, sempre, u 
ll1cída previsão dos resultados, numa conjuntura internacional 
murcuda por desconcertantes dcscquillbríos e tumultos. O constante 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 40, de 1975 (n' 6-B/75, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação, à 
Universidade de São Paulo, do domínio útil dos terrenos de 
marinha que menciono, situados no Município de Ubatuba, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 258 c 259, de 
1975. da; Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a 

discussrto. (Pausa.) 

Encerrada. 

Em vo!tlçào o proJeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrmnnecer scn .. 

tudos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

1:. o seguinte o projeto aprovado, 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N•40, DE 1975 
(N•6-B/75, no Cau deorleem) 

DE lN ICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Autoriza a doaç!o, à Unlve,.,ldade de Silo Paulo, do 
domlnlo útil dos terrenos do marinho que menciona, situados no 
Munlclplo de Ubatuba. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado u doar, à Univcrsidu· 
de de Silo Puulo, o domínio útil dos terrenos de marinha situados a 
14 km du Cídudc de Ubutubu, no municlpio do mesmo nome, Estado 
de Suo Paulo, no trecho compreendido ~ntrc as Pruius do Lumbcrto 
e Co111prídu, contornando a Ponta do Codó, de acordo com os ele· 
mentos constantes do .Processo protocolizado no M inístérío da 
Fazcndu sob o n•0768-25.557, de 1974, 

Art. 2• Os terrenos referidos no Art. i' se destinam à Buse 
Norte de pesquísus do Instituto Occanogrâfico da Universidade de 
Suo Pnulo,jâ instuludu no locul. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1975, de autoria do Se· 
nhor Senador Paulo Guerra, que autoriza a incorporação do 
Banco Nacional de Crédito Cooperativa S/ A. (BNCC) ao 
Banco do Brasil S/ A., e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 189, de 1975, dn Comissão: 
-de Conslltulçio e Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senhor Senador Leite Chaves. 

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade. 
Sé nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

~:nccrrur a discussão. 
Encerrada. 
Em votação o projeto, que tem parecer da Comissão de Cons· 

tituiçào e Justiça pela injuridicidade. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer 

sentudos (Pausa,) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado, 

1:: o seguinte o projeto arquivado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 197! 

Autoriza a lncorporaçio do Banco Nacional de CrEdito 
Cooperativo S.A. (BNCC) ao Banco do Brasil S.A. e dd outras 
provldêndas, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Fica autorizada a incorporação do Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo S.A. (BNCC) ao Banco do Brasil S.A., que as· 
sumirá o ativo e passivo do Banco incorporado, observadas as nor· 
mas legais vigentes e as constantes desta Lei. 

Art. 2• Para os efeitos do artigo anterior, os Banco do Brasil 
S.A. c Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. (BNCC), con· 
vocariio suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinârias, dentro 
de 30 (trinta) dias da entrada em vigor desta Lei. 

Art. 3• As ações ordinârias e preferenciais do capital social do 
BNCC, subscritas e integr•lizadas atê a data da presente Lei, serão 
transformadas em ações ordinârias do capital social do Banco do 
Brasil S.A., obedecidas a legislação e normas baixadas pelo Banco 
Central do Brasil, aplicáveis à espécie. 

Parágrafo único. As importâncias creditadas •111 contas capital· 
u-reulizar do BNCC c ainda não convertidas em açôes, serão coloca· 
das à disposição dos subscritores das uções. 

Art .. 4~ Pura a efetivaçilo do disposto no artigo anterior, o capi· 
tal social do Banco do Brasil S.A. será elevado no valor cor· 
respondente à emissão das novas ações. 

Art. s~ Os juros, dividendos e outros proventos auferidos pelas 
cooperativas como acionistas do Banco do Brasil S.A. não constitui· 
rito renda tributável, devendo os mesmos ser, obrigatoriamente, 
incorporados ao fundo de reserva das beneficiárias. 

Art. 69 Fica extinta, a partir da efetivuçilo da incorporação aqui 
autori>adu, a taxa de retenção sobre os financiamentos concedidos 
às cooperativas, de que truta o urtigo 6• do Decreto-lei n• 60, de 21 
de novembro de 1966. 

Art. 7• Efetuada a incorporuçilo de que trata a presente Lei, o 
remanescente não comprometido, resultante da Jiquidaçilo das co
operutivas, ncu destinado 11 Organização das Cooperativas Brasilei· 
rus -OCB, que criurú para este fim um fundo de assistência técnica 
uo coopcrutivismo. 

Art. H• Efetivudu u incorporação autorizada pela presente Lei, 
pussuru o Banco do Brasil S.A. a ser o principal instrumento de cré. 
dilo nu execução du polfticu cooperativista da União, observadas as 
normus de pollticu monetária c creditfciu do Conselho Monetllrio 
Nucionul c cm consoniinciu com o sistema cooperativo brasileiro. 

Art. 9• Reulizudu u incorporuçilo de que truta u presente Lei, 
pltssur.io os fun<:ionltrios do BNCC a integrar os quadros de pessoal 
do Bunco do Brusil S.A .. respeitados todos os direitos c vantagens 

de que silo eles titulares. 
Art. 10. Poderão os funcionârios oriundos do BNCC optar pe· 

los direitos c vantagens do pessoal do Banco do Brasil S.A. 
Pur~grufo único. Aqueles que não optarem na forma deste arti· 

go, passarão a integrar um quadro suplementar do Banco do Brasil 
em extinção, 

Art. 11. O pessoal do BNCC sob o regime prevideneiârio da Lei 
n• 1.162, de 22 de junho de 1950 c do seu Regulamento (Decreto 
n• 28.798-A, de 26 de outubro de 1950),'passará a sujeitar-se ao Regi· 
me Geral de Previdência Social, ficando a cargo do Tesouro Nacio· 
nul a complementação da diferença de contribuição existente entre 
os dois regimes previdenciârios, apurada até a data da sujeição deste 
pessoal ao Regime Geral da Prcvidéncia Social. 

Art. 12. Para os efeitos da complementação das contribuições 
previdenciúrias tratadas no artigo anterior, o Instituto Nacional da 
Previdência Social promoverá o levantamento das diferenças encon· 
tradas, solicitando, cm seguida, a abertura de crédito especial para 
atender u este fim. 

Art, 13, Ficará, também, a cargo do Tesouro Nacional o ônus 
do pessoal já aposentado pelo BNCC c dos que vierem a se aposentar 
até a data da presente Lei, e o Banco do Brasil S.A. pagarâ tais pro· 
ventos a débito do Tesouro Nacional. 

Art. 14. Fica revogado c declarado ineficaz o Decreto 
n• 74.H47,de6denovembrodc 1974. 

Mt. 15. Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições cm contrârio. 

Art. 3• Caberá à donatãría d responsabilidade por quaisquer 
indcnizuçàes q'!e eventualmente venham a ser devidas a terceiros, 
relativamente à ãrea doada. 

Art. 4• A doução se tornará nula, sem direito a qualquer inde· 
nizução, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo 
ou em parte, vier a ser dada destinação diversa ou, ainda, se ocorrer 
inadimplemento de clâusula do contrato a ser lavrado cm livro 
próprio do Serviço do Patrimõnio da União. 

Art. 5• Esta lei cntrarâ em vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Ma11lhies Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) (Pronuncia o 
seguinte discurso. S.m revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

No primeiro período legislativo, tive oportunidade de ocupar 
esta tribuna expressando algumas reivindicações pa.ra. ~quelcs q~e 
fazem agricultura no Nordeste brasileiro. Antes de l~ICIBr propr~a· 
mente meu discurso de hoje, apresento meu reconhcctmento ao Sr, 
Ministro Severo Gomes, da Indústria e do Comércio, que, em tão 
boa hora. atendendo às reivindicações da Oposição, pela minha pala· 
vra liberou os excedentes de peles c couros ln natun, para expor· 
tuçi.o pelo nosso Pais; c também agradeço ao Sr. Ministro Allysson 
P~tulinelli, da Agricultum, u· fixação de preços mlnimos para o algo· 
dão fibroso do Nordeste, tomando por base o custo da produçã.o, 
bem como a elaboração, pura este ano, de um preço mlnimo saus· 
futório pura u mumonu produzida no Nordeste. . 

Não posso, como homem da Oposição, fugir ao dever da i:ttca. 
Compreendo que a Oposição, nesta horn, deve estar presente, para 
usscvcrur que está sendo ouvida pelo Governo Federal. 

Sr. Presidente, o motivo de minha presença na tribuna, nesta 
oportunidude, 1: o desejo de tecer considerações a respeito de tese 
que, 11té que se prove o contrârio, entendo certa, Esta tese tem como 
fundumcnto e princfpio o trabalho, para que todos aqueles que nesfe 
Puls, ussuluriudos ou produtores, nu sua lubutu cotidiana, no labor 
do seu trabalho construtivo, possam, através desse mesmo trabalho, 
viver las suus custus, 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que faz o homem enfrentar o 
trubulho diuturno é dizer consigo mesmo que, embora pobre e lu· 
tudor, pode viver às suus custus, sem ser pesado a ninguém. 

lnlclizmcntc, Sr. Presidente c Srs. Senudores, isso nào estâ ucon· 
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tecendo crr. nosso País, c por não estar acontecendo cm nosso País é Que coisa mair. !indu e maravilhosa! O homem brasileiro quer 
que vollo à tribuna, para solicitar que Sua Excelência o Senhor Presi· apenas trabalhar, pura, trabalhando, poder viver às custas do seu es
denlo du República se volte para esse grande drama que hoje vive o forço. 
nosso País, Que coisa mais triste, mais humilhante reconhecer que as 

A Previdência Social chegou à conclusão de que deve dar pessoas de baixa renda já niio têm condições de comprar remédio 
rcméáio gratuito às pessoas de pequena renda. para o próprio nlho. Isto acontece na minha região. CrS 376,00, c 

Até certo ponto parece louvável, mas, se procurarmos nnàlisar ainda tiram 8% pnru JNPS. Há uma diferença de CrS 156,00 para o 
com profundidade esse paternalismo, chegaremos à conclusão de salário do Sul c, ainda por cima, assegurando a esse homem o direito 
que o homem vai perder o amor pelo trabalho. Por quê? Dar o rc· apenas rle. se ui moça, não iantu: se i anta, não almoça. 
médio a quem trabalho, admitindo de que ele precisa do remédio gra· O Governo tem um saldo, na sua receita do INPS de salário· 
tuito porque tem uma renda baixa, é confessar que quem trabalha familia, acima de 3 bilhões de cruzeiros, 
nua cstú podendo viver às suas custas. ..\'presentei há poucos dias, c foi aprovado na Comissão de Cons· 

Ora, Sr. Presidente, é uma ignomínia que não tem precedentes títuição 2 Justiça do Senado Federal, projeto que tem como finali· 
na História da Nação: a própria autoridade federal a compreender dade criar um salário-família proporcional, pelo qual os nlhos da· 
que aquele de renda mais baixa, o assalariado, enfim, não pode com· qucles que têm famllia c só um salário façam jus a um salârio de um 
prar um remédio. teta máximo, para correção dessas distorções do salário, da dispen

sa, da cozinha, da mesa daqueles que trab:llham no nosso País. 
O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina) - V. Ex• me permite um 

aparte'? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Um mo· 
menta, nobre Senador. 

Voltando as minhas vistas para esta anfllise, cheguei à conclusão 
de que devia voltar à tribuna, para alertar as autoridades federais a 
respt:ito. 

Sr. Presidente, aqui estã a tabela oficial de salário mínimo para 
o País. Encontra-se o País dividido em 5 regiões e cm 5 sub·regiões 
de assalariados. Regiões de primeira grandeza, onde o assalariado 
dispõe de CrS 156,00 a ma:s. 

Se filermos a divisão, no campo financeiro c econômico, vere .. 
mos que, trabalhando em um Estado, operãrios podem fazer jus a 
um salário maior que em outro Estado, dentro da mesma Federação, 
dentro do mesmo País. Muitas vezes, dentro do mesmo serviço, ope· 
rúrios ganham menos 30% do que cm outro Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é revoltante e humilhante, ao 
mesmo tempo, vermos o montante do salário mínimo em São Paulo 
e no Estado do Rio de Janeiro: CrS 532,80. 

Uma hipótese: o assalariado, por questão de família, precisava 
ser transferido daquela mina para outra, por exemplo, no Rio 
Grande do Norte. Lá, ele vai fazer jus ao mesmo trabalho, ·pcrce· 
bcndo apenas CrS 378,00, ou seja, CrS 156,00 a menos. 
• Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? ·r; o mesmo trabalho, 

suo as mesmas horas. de serviço, é o mesmo País, é a mesma Nação! 
Por quê'? Lã o poder aquisitivo nao pode ser diferente do poder aqui
sitivo cm Mina< ou em São Paulo. Espccmlmente, lã, onde 70% do 
que consumimos í: comprado no Sul. E, se é comprado no Sul, chega 

. mais caro, em conseqUência do p;eço do frete, do imposto, da sobre· 
carga ad valarem, e outras tributações. 

Por que, então, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se faz uma ta· 
bela de salário mínimo na qual se dã, no mesmo trabalho, uma di· 
fcrença de 30% para menos? 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- V. Ex• me permite? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte)- Permito· 
me solicitar de V. Ex•, nobre Senador Gilvan Rocha, possa terminar 
meu ruciocfnio. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, na hora em que o homem que 
trabulha começar a receber do Governo, que reconhece a sua baixa 
rcnd;.1, llS benesses de um pat:rnalismo, esse homem vai ficar trn· 
halhando c pedindo. E o que vai acontecer? Vai largar o trabalho e 
sú vai pedir. , 

São precisos vi ntc anos para a formação do homem. DepoiS 
disso, trubulhundo e sentindo qur. através do trabalho vai conquistar 
o s~:u (')ào·dc-cadu-diu, não tendo, cm troca do seu esforço, não ten
do, cm troca do suor derramado, o suficiente pura viver com dignida
de, ele vai perder cssu.dignidude. Vui passar u ser, depois de vinte 
unos, c puru o resto du vidu, um marginal du própria sociedade, da 
socicdadt! que não reconheceu naquch: homem que queria upenus 
trubulhar o dirc1to Jc, trubulhundo, poder viver às custas do seu 
~~srorço. 

Com muito prazer, concedo ao nobre Senador Gilvan Rocha o 
aparte. 

O Sr. Gilvon Rocha (Sergipe)- Muito agradeço ao nobre cole· 
ga que, com muita felicidade, volta à tribuna para dar o seu recado 
do Nordeste. Faz muito bem V, Ex• em trazer esta mensagem 
corajosa, destemida do nosso sofrido povo nordestino. Todos 
estamos regressando dos respectivos Estados. Nós, particularmente 
do Nordeste, chegamos a esta Alta Casa do País contristados como 
que vimos, na oportunidade do recesso, em nossa região. Não os 
fenômenos climatológicos, que são cíclicos, perfeitamente pre
visíveis, que existem desde que este País é nação c que não estão ain· 
da resolvidos porque não foram olhados com olhos de estadista. O 
último vestígio de estadista que existe no Nordeste é a Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco. Hã pouco, diziP. ao nobre colega que o 
Nordeste- particularmente a minha região e, parece-me, igualmen· 
te a região do nobre representante potigunr - jâ está chegando à 
vizinhança do irreversível. A pobreza é de tal maneira que os gover
nos destas duas últimas décadas têm que ser responsabilizados 
perante a História, pois o Nordeste não pode continuar conformado, 
recebendo "frentes de trabalho" que significam esmolas para os 
nossos trabalhadores. Faz muito bem V. Ex• quando cita o caso da 
distribuição de remédios. Como médico, como nordestino, tenho 
qur. aceitar a evidência. fl um esforço, mas um esforço isolado, pater· 
nalista que jamais resolverá nem a pequeno, médio e nem a longo 
prazo a problemâtica de saúde da nossa região, que é, efetivnmente, 
a desnutrição crônica e falta de saneamento. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Senador 
Gilvan Rocha, o aparte de V. Ex• traz colorido todo especial ao meu 
pronunciamento. 

O problema do remédio gratuito, realmente, í: um esforço do 
Governo, mns esforço que poderá trazer, em futuro bem próximo, 
uma complexidade fora do comum. 

Eu me pergunto: se o homem, trabalhando, precisa receber a 
dádiva, a benesse, pois, :om a sua luta c com o seu labor, não pode 
comprar o remédio para o filho, essas benesses não vão enfraquecer 
moralmente esse homem? Encont:·o só esta resposta: enfraquece 
moralmente o homem. E se enfraquece, o que é prcfcrivel? Dar-se o 
remédio ou aumentar a renda daqueles que trabalham, para que, 
com a sun rcndn c pelo seu esforço, possam, sim, viver às suas custas? 

O Sr. Dlnnrtc Mariz (Rio Grande do Norte)- V. Ex• me per· 
mi te um upurte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Pois não, 
Senador Dinnrte Mariz. 

O Sr. Dlnartc Mariz (Rio Grande do Norte)- Quero congrntu· 
lar-me com V. Ex• pelo discurso que estã pronunciando. Estou de 
pleno acordo quando V. Ex• se refere no snlflrio mínimo. Hll mais de 
8 anos que discuto o problema neste Pais. Quando entilo Ministro 
do Trabalho, o nosso eminente colega Senador Jarbas Passarinho, 
cheguei 11 receber uma curta de S. Ex• cm que se dizia comprometido 
u diminuir, grudutivnmcntc, n diferença do snlftrio mfnimo das várius 
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regiões do Pais, até deixar no mesmo nível, pois o esforço do 
trabalhador nordestino deve ser bem maior, sem dúvida, do que o do 
trabalhador do Centro-Sul do Pais. Sabemos que o mercado de 
trabalhQ no Nordeste é muito mais precário. QuandQ o trabalhador 
nordestino, principalmente da nossa Região, tem asscgura~o do!s 
dias de trabalho durante a semana, jâ se sente um horr.em fchz, poiS 
temos freqUentemente absoluta auséncia do mercado de_trabal~o, c 
quando me dispus a lutar pelo nivclamc~to _do salâ.r1o minamo, 
encontrei quem viesse a mim pura procurar JUStificar, d1zcnd~ _que o 
Nordeste precisava progredir, e se fizéssemos com que o salar1o mí
nimo fosse nivelado teríamos desastrosas conseqUências no desenvol
vimento da Região. E a resposta foi imediata. Desgraçado do povo 
que quer desenvolver-se à custa do suor do homem mais 
empobrecido. Então, fiquei c continuo defendendo a tese que V. Ex• 
está discutindo nesta tarde; defendendo o nivelamento do salârio mi· 
nimo para todo o Pais. V. Ex• disse, com m_uita propricd~dc, que, 
em muitas ocasiões, o nosso trabalhador se ahmcnta c_om gencros de 
primeira necessidade produzidos no Centro-Sul do PaiS, onde o salá
rio é 40% mais alto do que o dele; ele vai receber o fruto do trabalho 
do homem que percebeu salário mais alto, ainda acrescido do f1·ete c 
do lucro do intermediário. V •. Ex• tem. toda razão. Certa vez, na Seca 
de 1952, acompanhando um representante do Nordcst~ na presença 
do saudoso c eminentç Presidente Getúlio Vargas, depoiS de todos te
rem explanado suas dificuldades, e fazerem solicitações c reivindi
cações necessárias a cada Estado, pois o No:dcste estava .re~nido na 
reivindicação que fazia em torno da calamidade que atmgaa nossa 
Região - depois de todos falarem, procure! situar o problema ~o 
Presidente, que imediatamente chamava o Daretor do DNER, entao 
o distribuidor dos serviços pnra a Região, e mandava aumentar 40% 
do salário, naquela mesma oportunidade, depois da minha interven· 
ção. V. Ex• continue c terá sempre, co seu lado, a minha vo~. para 
apoiá-lo na defesa dos interesses do povo nordestino. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Muito 
obrigado, Senador Dinartc Mariz. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem recebi carta de um 
funcionãrio da prefeitura de um município do Rio Grande do Norte. 
Diz ele que tem seis filhos, é funcionário há dez anos c percebe, 
segundo cópia do cheque de pagamento, 150 cr~zeiros mensais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dez anos de serviço numa 
prefeitura, como escriturário, e perceber 150 cruzeiros! Não tem 
<cntido, nem tem precedente. Ele confessa que não pode perder os 
dez anos de serviço mas revela, ao mesmo tempo, que os filhos estão 
passando fome. E anexou à carta o cheque de pagamento. 

O mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que ele desconta 
30 cruzeiros e 14 centavos para o INPS. Mais de 20% aquela Prefei· 
tura desconta desse infeliz runcionârio, que percebe, depois de dez 
unos de serviços, apenas 150 cruzeiros mensais. Está aqui o cheque 
de pagamento! 

Tenho certeza de que o mínimo que pode acontecer com esse 
pobre coitado é: ser demitido da Prefeitura. Mas, já que ele teve cora· 
gem de dizer o drama cm que vive com os filhos, não me poderei 
negar a denunciar à Naçiio essa monstruosidade praticada contra 
quem trabalha neste País. 

Eu ciumo por justiça. E só através dela podoremos encontrar os 
cuminho!l que tanto buscamos c de que tanto estamos a precisar em 
nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadorcs,,cste é: o documento assinado pelo 
Prefeito do Município c esta é a curta do funcionário. Ele pede, 
humildemente, ao País, nu pessoa do Governo, que se ponha na 
situação de pai de família, com seis filhos, funcionãrio de uma prefci· 
turu, há dez unos, percebendo o salllrio de fome de cer.to e cinqUenta 
cruzeiros c, ainda por cima, recolhendo uo lN PS trinta cruzeiros e 
catorze centavos, o que representa mais de vinte por cento! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu me pergunto se, com csst: snlú
rio de fome, poderemos t..:r umu Pátria unida, tranqUilu, cupncitadn u 
aguardar os melhores dius por que tanto lutamos. 

O Sr. Lázaro Darboza (Goiús)- Permite V. Ex• um aperte'/ 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Um 
momento, nobre Senador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou homem do povo eleito 
Senador da República, c só tenho uma preocupação, só uma: prestar 
conta ao povo do Rio Grande do Norte, que "?" mandou para o 
Senado Federal. Só posso, realmente, ir ao meu Estado, de cabeça 
erguida, olhando fac~ a face aquele• que em mim votaram, se para 
aqui trouxer os problemas do meu povo. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acrcd1to que só poderemos 
encontrar os melhores caminhos pura o nosso Pais se esses problc· 
mas forem resolvidos cm termos de dignidade social, porque ela não 
muda; não há modernismo que consiga transformâ·la. A dignidade 
social é uma só desde os primórdios até os dias aluais. Dignidade é 
dignidade. Ninguéll) se ufane em pensar o contrá~io. A sociedade 
pode modernizar-se, mas a dignidade não se modcrnaza; ela é uma só 
e niio pode ser metade. Ela é ímpar, absoluta, irreversível. Só dentro 
destes princípios, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é: que poderemos 
reconhecidos do que seja hombridadc, dignidade, desejando para os 
nossos semelhantes o que queremos para nós mesmos, quando para 
os fi!h~Js dos outros aquilo que desejamos para os nossos, poderemos 
realmente encontrar esses caminhos. Vc:ndo,,assistindo de camarote a 
essa prostituição de costumes, vendo c assistindo, a cada dia, crc!lccr 
o clamor dos que trabalham e produzem, sem procurar atinar, 
dentro de nossas responsabilidades, o que representará isso no futu· 
ro se não forem, de imediato, tomadas as providências necessárias c 
cabíveis, cu me perguntaria: para onde seremos arrastados? Para 
onde? Qual o lucro que vamos ter? Que lucro trará ao Pais uma 
eclosão social imposta por esses desUses terríveis, miseráveis? 

Almoça-se num restaurante de Brasília e paga-se Cr$ 150,00, en· 
quanto um pai de seis filhos, funcionário do Poder Público, de uma 
prefeitura, percebe Cr$ 150,00 por més! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, infelizmente, confesso que, 
enquanto houver desses dramas cm nosso País, não vamos encontrar 
melhores caminhos. 

Esses caminhos só serão encontrados se procurarmos alargá-los 
E alargar os caminhos é sentir este drama multiplicado por centenas 
de milhares de dramas iguais, que temos cm nosso Pais continental. 

Reconheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dificuldade do 
Presidente Geisel. Reconheço e sinto com ele o seu drama, pois o 
apetite fala tão alto, neste Pais, que bitola o homem, emascula moral· 
mente o homem, solapa firmemente às princípios morais de uma 
cristandade em que a justiça humana deveria se fazer presente! Mas 
o egoísmo é: mais forte c, sendo mais forte, bloqueia a mente daque
h:s C.JU«:, com u sua palavru, poderiam concorrer para encontrarmos· 
esses caminhos; ou nós os encontraremos, ou nos desgraçaremos. E 
pura ele ser encontrado, ninguém pense que dependerá tão-somente 
do Presidente Geiscl; dependerá de c~da um de nós, que temos cm 
nossos ombros a responsabilidade de ver os problemas que afligem o 
povo, não os problemas de interesses subalternos, não os problemas 
de interesses ideológicos, que a ideologia, neste Pais, é: "barriga 
cheia". Neste País, não há propriamente ideologia. A ideologia 
maior é a liberdade de, trabalhando, poder viver às próprias custas. 

Como lamento a dificuldade do Presidente Geisel! Ao mesmo 
tempo, congratulo-me com os colegas do Senado Federal, pois, 
desde o primeiro dia em que aqui cheguei, como homem humilde do 
povo, encontrei, de parte de: cuda um, apoio, solidariedade aos meus 
reclames c às minhas reivindicações. 

~ com todo prazer que concedo aparte ao eminente Senador 
Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barbozu (Goiás) - Eminente Senador Agcnor 
Muri11, V. Ex• sensibiliza a Casa e a Nação narrando o drama de um 
funcionário público do seu Estado, pai de seis filhos, que recebe 
apenas CrS 150,00 por mês, descontando, ainda, Cr$ 30,14 pura o 
INPS, Aí está, eminente Senador, o grande milagre brasileiro da 
teoria dellini,tna: CrS 150,00, que mal dilo pura pagar um almoço 
num rcstaurunte cm Brasiliu, é u renda de umu fumíliu composta de 
oito pt:ssous, no s~:u Estado. Dramas como· esse sUo milhões, pelo 
Brasil afora. A n.:vista "Conjuntura Econômica", se niio me falha a 
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memória, de fevereiro de 1974, trouxe um estudo do atual Ministro 
da Fazenda, em que analisu a distribuição da rcndu nucionul. Nesse 
estudo, o Professor Mário Henrique Simonscn alirmu que, do pouco 
mais de vinte c nove milhões de brusílciros que constituem u eh uma· 
da faixu utiva du populução, dois milhões c setecentos c cinqUenta 
mil nilo têm rcndu de um ccntuvo sequer. O outro milhão c quinhcn· 
t<>S c cinqUenta mil seguintes têm renda de uté cinqUenta cruzeiros 
por mês. Os outros dois milhões c meio têm rcndu de até cem cru· 
zciros por mês. Os outros dois milhões e duzentos e cinqUcntu mil, 
rendu de utí: cento e cinqUcntu cruzeiros por mês. Mais umu vez 
V, Ex• demonstra, ao País inteiro, que está subcndo honrar e dignili· 
car o manduto que o povo do Rio Grande do Norte lhe conferiu, 
trazendo a discussão, na mais alta tribuna do Pais, os problemas 
maiores do povo brasileiro. Meus parabéns, eminente Scnudor, c 
conte sempre com nossu solíduricdudc. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Muito 
<>brigado, Senador Lázaro Barboza. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu me sentiria bastante rc· 
compensudo, profundamente feliz, se o Governo, embora fazendo 
por quem niio trabalha, pudesse fazer tudo que é necessário por aque· 
les que trabalham. Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou vamos 
ajudar a quem trabalha, ou aumentará demais o número de pura· 
sitas nesta Nação. A melhor maneira de evitar o malandro, o pre· 
guiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, é ajudando a quem trabu
lha. 

Acredito que o Governo tem condições de ajudar, c só ujudando 
poderemos dar bom exemplo àqueles que não querem trabalhar. Va
mos ajudar a quem trabalha. Vamos dar melhores condições ao ho
mem. Por pobre que seja, por.mais humildes que sejam as suas ati· 
vidades, vamos dar-lhe oportunidade de chegar à casa de cabeça er
guida e dizer aos filhos e à mulher: "Est~ salário representa a minha 
luta, o meu sacrifício", c não: "Este salário, este mrscro salário não 
dá para voei: ir à feira. Vai, mulher, à quitanda do Sr. Antônio, por· 
que ao Sr. Joaquim não posso pagar o que já devo. Vai comprar qual· 
qu~:r coi:;u para os meninos cn~anarem a fome:". 

Como é triste; Sr. Presidente, Srs. Senadores! ~ desagradavel· 
mente triste, é profundamente cruel, porque é a realidade. Realidade 
que, confesso, me entristece e me enoja. Eu, sinceramente, pergunta
ria a alguns ricos deste País: "aonde voci:s irão amanhã, se não tiver· 
mos tranquilidade social? Porque só através dela é passivei voci:s go
zarem dos privilégios, do dinheiro que vocês souberam economizar". 

Meu Deus, como é triste confessar esta realidade! Mas cu me 
pergunto: devemos temer a verdade? Nilo, porque esta Casa, esta tri· 
buna é do povo que para cá me mandou e eu seria um covarde se 
negasse ao povo o direito sublime de, através desta tribuna, manifes· 
tar as suas reivindicações c apelar para o Presidente Geisel, dizendo: 
''Senhor Presidente, no meu interior não se fala em Al-5, no meu 
interior não s~ fala em 477, Senhor Presidente Geisel; no meu inte· 
rior se fala em barriga vazia, no meu interior se fala em salârio de 
fome, no meu interior se fala na marginalização total daqueles que 

·nu sua humildade buscam, trabalhando, melhorar de vida ou enri· 
quecer, carreando para o Governo as glórias do dinheiro. Dinheiro 
que sobra no INPS, sobra até para dar o remédio de graça àqueles 
que trubalh11m. Dinheiro qu~ sobra para tudo, Então, vamos fazer 
com que o dinheiro sobre menos nus urcus do Governo c fique um 
pouco nus mãos daqueles que, trabalhando, ti:m em mente só uma 
coisa, uma razão de ser: poder viver às próprias custas. 

Falo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, trnnqOilo, porque tenho a 
certeza de que os meus reclamos serão ouvidas c atendidos por Sun 
Excelência o Sr. Presidente cta República. E por que tenho certeza? 
Porque aqui, no meu prin";ro pronunciamento, em dias de fe· 
vereiro, dizia eu que não tinha sentido proibir·se a exportação de pe· 
lcs e couro ln natura, quando a indústria m11nufaturciru do Pais não 
tinha condições de absorver dez milhões de peles que proàuzimos. E 
o que aconteceu? Estamos exportando os excedentes. O Governo re· 
conheceu 11 assertiva e estamos export11ndo os excedentes. 

Em outro pronunciamento, dizia cu ser ncccssforio que o 
ulgoduo fibroso, mocó, libra longa, tivesse 11 fixação do preço mini· 
mo, tomando por base o custo du produção. E foi dado. Este nno 

temos preço mlnimo para o algodão fibroso do Nordeste. S. Ex• o 
Sr. Ministro da Agricultura atravf:s do Dr. Paulo Viana, da Comis· 
são de Financiamento da Produção, lixou este preço, tomando por 
base o custo da produção. 

Se fui atendido no problema de couros c peles; se fui atendido 
no problema do alg<>dilo, du mamona; se os pequenos e médios: 
proprietários de terras que nilo estavam sendo aposentados já estão, 
acredito que o caso dessas Prefeituras do Brasil -c esse é o exemplo 
de quase todas do Nordeste- o problema deste salário injusto será 
contornado pelo Governo. Tenho certeza de que isso vai acontecer, 
porque, confesso, como homem da Oposição, acredito no Presidente 
Gcisel e desgraçado deste País se este homem desaparecer. Acredito 
nos seus princípios de probidade, acredito nos seus princípios morais 
e acredito, realmente, que Sua Excelência quer encontrar estes cami· 
nhos que tanto buscamos. 

Sou da Oposição, com muita honra, para reivindicar cm nome 
dela aquilo que o meu povo precisa. Mas, acima da Oposição e da 
Política sou um brusileiro que deseja um clima de tranqUilidade, que 
este País continue por tempos a fora onde todos se entendam, se 
compreendam e possamos viver em paz. 

O Sr. Jarbu Pmarlnho (Pará)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Com 
muito prazer, concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Jarbas Pas.sarlnho (Parã)- Uma explicação que poderia 
ser desnecessária, principalmente a V. Ex•: embora nilo me 
encontrasse no plenário, meus ouvidos estavam colados ao micro· 
fone, por onde ouvia, como sempre, o entusiástico discurso de 
V. Ex• E ainda cheguei a tempo de solicitar este aparte, paru lhe 
pedir: primeiro, que fale sempre, porque é V. Ex• quem diz qÜi: 
quando fala, como homem de Oposição, é ouvido pelo Governo. 
Fale sempre, porque isso, além de agradar à Oposição, agrada tam· 
bí:m à ARENA, e quem sabe um dia não fuça de V, Ex• um porta· 
voz, para que essas medidas sejam mais rapidamente atendidas? Se· 
gundo, para pedir permissão de registrar a parte final deste discurso 
de V. Ex• com relação ao Senhor Presidente da República. Ficamos 
com o retrato que faz de Sua Excelência e ficamos, porque sendo 
V, Ex•, acima de tudo, embora leal ao seu Partido, um homem inde· 
pendente quanto a sua consciência, o julgamento de V. Ex• é 
altamente valioso para nós. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Senador 
Jarbas Passarinho, sou homem que desde os dez anos de idade busco 
dentro de mim mesmo as condições de poder viver, e sempre 
encontrei no trabulho diuturno os caminhos melhores para ficar em 
paz com a minha consciência. Sempre achei que a melhor coisa que o 
homem pode fazer de bom na vida é: consultar a si próprio, pois o 
preparo espiritual é uma necessidade de cada um de nós. Através de
le, da humildade de um nascimento, da pobreza de uma profissão, 
cheguei ao Senado Federal, E, se cheguei, neste caminho intimorato, 
não serâ, em chegando aqui, que vou mudar. Sempre peço a Deus, 
na sua bem-uventurança, que me conceda a graça de buscar, na 
minha pouca inteligência, a humildade, que representa o slmbolo 
maior, a virtude maior desta passagem na vida terrena. 

O Sr. Ruy Carneiro (Paralbu)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - r;; com 

muito agrado que concedo o aparte ao nobre Senador Ruy Carneiro, 

O Sr. Ruy Carneiro (Paralba) - Senador Agenor Maria, 
V. Ex•, como homem d~ região pobre e seca como é a nossa, tem si· 
do autêntico nos seus pronunciamentos. Desde a sua magntlica os· 
trl:ia, quando V, Ex• se faz ouvir através da Voz do Brasil, por toda n 
nossa gente, que luta e sofre, em pronunciamentos na dc[csa dos inte· 
resses e reivindicações do nosso povo, sobretudo os mnis humildes, 
reiteradas vezes tenho interrompido os discursos de V. Ex•, apoian· 
do-o como paruibano e vizinho do Rio Grande do Norte, porque nu 
realidade somos também como eles, pobres e humildes, De maneira 
que não poderia deixnr de trazer a minha solidariedade e os meus 
aplausos n todos o:; pontos que .v. Ex• vem abordundo nesta tarde. 

I 
I 

I 
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Não que as minhas palavras ou minha modesta c humilde opinião· de se empregar, porque o que ele ganha não dá mais para manter a 
possa influir no seu cspfrito. V. Ex• é bastante forte, é um nordestino casa. E na hora cm que a menina, empregando-se, consegue a 
autêntico, para conduzir-se com essa serenidade c equiiSbrio nas independência financeira, ela passa a ter a independência total. 
considerações que tanta atençilo cstil despertando a este Plenário, Af, cu perguntaria: E esse assalariado de baixo nfvcl, com uma 
Por isto mesmo, todas a~ vezes que V. Ex• vier à Tribuna, procura· renda que o próprio Governo reconhece que é preciso dar o remédio, 
rei acompanhá-lo nas idéias que, com simplicidade e brilho, sabe qual a força, qual a autoridade moral que ele - coitado dele! -
conduzir cm favor da·nossa gente. podcrilter para seus filhos c para sua esposa, se os proventos do seu 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Senador ganho não dão para ele comprar nem, pelo menos, o remédio? 
Ruy Carneiro, muito me emociona ouvi-lo, ~ois, garoto.ainda: t~nha· B com a maior honra que concedo, mais uma vez, o aparte ao 
mos conhecimento do Ruy Carneiro, polfttco da Paratba. Vtzmhos Senador Jarbas Pass~rinho, 
que somos, posso afirmar, para conhecimento da Mesa e do Senado, o Sr. Jarbas Passarinho (Pari\) - Nobre Senador Agenor 
que V. Ex• tem, no meu Estado, um nome maravilhoso, qu? repre· Maria, gostaria que V. Ex•, benevolamente, aceitasse o meu aparte 
senta uma estirpe das mais bcnfazcjas da Parafba, nome ahccrçad? desdobrado cm duas faces, que niio diria antagónicas, mas que, na 
nos princípios de dignidade, de justiça, de moral que V· E~• possut. verdade, não se complementam. A primeira seria uma tentativa, co· 
Dar dizer que me emociona o seu aparte, que retempera mmhas for- mo Vicc-lfdcr do Governo ao ui presente, de opor um reparo, sobre· 
ças para continuar na luta em defesa de um Pafs mais sobcr_ano, por· tudo aos apartes que V. Ex• tc.m recebido, um do cmincnte·rcprc· 
que esta Pátria só será realmente soberana, quando seus ttlhos que sentantc por Sergipe, o Senador Gilvan Rocha, c, agora, o aparte, no 
trabalham puderem viver independentemente. mesmo sentido, dado pelo ilustre Senador por Santa Catarina, 

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina) - Permite V· ex• um Evclâsio Vieira. Estou de acordo, cm tese, com o ponto de vista lc· 
aparte? . 1:. vantado pelos nobres Senadores que o apartearam, de que se trata de 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - com . uma atitude paternalista c de que o ideal seria, realmente, que o 
muito prazer que concedo o aparte. homem pudesse ter um salário de tal maneira justo, segundo o princf· 

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina)- Saúde pública é uma pio da Populoium Proll'esslo, por exemplo, que ele tivesse garantias 
responsabilidade do Governo. Fornecimento gratuito de medicamcn· para todas as suas necessidades básicas, aquelas que corrcspon· 
tos no meu entender, é medida perigosa, porque, amanhã, o Gover· dessem à existência de uma vida decente, que não fosse espancada,, 
no 'vai constatar que a maioria dos enfermos no Brasil tem sua atingida, ofendida pela pobreza, pela miséria c pelo pauperismo. Na 
origem na subnutrição, AI o Governo, cntilo, para não tornar mais própria Mater et Maafstra se encontra ainda um complemento desta 
crescente as doações de medicamentos, vai ter que doar alimentação concepção c desta doutrina, porque se diz que o salário deve ser 
e, posteriormente, o vestuário. Nilo é a intenção, é a a~o ~ara o compatlvcl também com a capacidade da empresa, c a empresa brasi-
comunismo no Brasil. O que deve o Governo promover é aJuSttça SO· loira, no total, infelizmente, está marcada por um tal arquipélago 
cial, a rodistribuição das riquezas, dentro do que cstá·a preconizar, a sócio-econõmico que nós do Norte, nós do Nordeste, nós do CentrO· 
clamar, a pedir, o Movimento Democrático Brasileiro. V. Ex• tem 'Oeste, sobretudo cm algumas ilhas, como cm Santa Catarina, por 
razão de dizer que o homem se sente deprimido, humilhado, ao recc· exemplo, no Rio Grande do Sul, que somos notadamcntc 
bcr o remédio gratuito, a não ter condições de remuneração para subdesenvolvidos em relação aos nossos vizinhos, ainda não 
comprar nem alimentação, nem o medicamento. Concordamos em podemos ter a garantia de uma homogeneidade salarial neste País. 
que o Governo faça o internamento, o atendimento, mesmo porque, Este status existirá ainda por muito tempo. Uma das nações mais ri-
Senador Agenor Maria, ao se distribuir, cm profusão, mcdtcamen· cas do mundo, qÚc são os Estados Unidos da América - c até 
tos, muitos vilo aproveitar para trocar na quitanda com alimentação, Estados Unidos da Europa eles gostariam de ser também - têm 
outros, até, para conseguir bebidas alcoólicas. No meu cntendimen· ainda tO% da sua população pobres. Portanto, creio que o Governo 
to, a medida ê arriscada. O que o Governo deve é possibilitar que L' ni\,1 cstã equivocado mesmo praticando o paternalismo, porque é 
trabalhador brasileiro ganhe melhor para que possa viver uma forma de suprir as deficiências salariais que ele, por seu turno, 
condi)lnamentc. não pode corrigi-las. Através de uma fórmula indircta, tenta chegar à 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do f:'lortc) - Muito maneira de·corrcsponder às necessidades bilsicas do povo. A segunda 
obriga,do, Senador Evelásio Vieira. etapa do meu aparte, para que cu não seja um abusivo apartcantc, é 
: Devo, Sr,' P~csidentc, relembrando um pouco, trazer à Casa o para pedir a V. Ex• e à Casa que aceitem este meu depoimento como 
que ainda pude assistir há anos, na minha região, quando o auto· sendo uma viagem a Canossa, um pedido público de desculpas por 
móvel, a geladeira c o rádio lá não haviam chegado. Existia uma uma ofensa que pratiquei contra V. Ex•, de maneira indircta. Conhe· 
poupança de fundo de baú e de mealheiro. Toda a sociedade tinha cido o resultado das eleições de IS de novembro de 1974, neste País, 
essa poupança. A figura maior do munic!pio era o padre c o povo .usei uma frase que me foi provocada por uma p'crgunta feita por 
vivia entre o lazer e o trabalho. Quando a tecnologia moderna pessoas da Imprensa. Cheguei a dizer que cu punha em dúvida a au-
lançou, no comércio, varias utilidades, o automóvel, a geladeira, o tcnticidade de uma democracia representativa no meu Pais, quando 
rádio, o povo trocou aquela poupança por esses bens de utilidade. o Sr. Djalma Marinho não vinha, pelo braço de seu povo, a ser o 
Acontece que esses bens eram c são diferentes do relógio de parede, Senador do seu Estado. Disse a V. Ex•. hã pouco, que considero 
da máquina de costura: Nilo só encarecem o orçamento doméstico, uma injustiça indireta praticada contra V. Ex• Eu não o conhecia, 
como são renováveis. O que se viu, então? Quando se precisou reno· mas conhecia Djalma Marinho. Sei que V. Ex•, como cu, tem por 
vá-los, não existia a poupança, porque o orçamento doméstico havia ele, apesar de ter sido seu adversário cm eleições, um grande 
sido encarecido. Ai, então, perdida n poupança, o povo saiu da auto· 
ridade maior do padre pura a autoridade do juiz. Na hora da re· 
novaçào, nilo existindo a poupança, a autoridade maior do munici· 
pio, então, passou n ser o gerente de banco, de quem todo o mundo 
queria ser amigo e compadre. O padre desapareceu, o juiz ficou para 
trás, e surgiu o gerente do bnnco. Em toda sociedade do interior, nas 
cidades, nas vilas, nos distritos, o gerente do banco passou a ser a 
maior ressoa. Se o gerente do banco apoiar um candidato, ele vai ter 
muitos vo,tos, porque o gerente conhece todo mundo- todo mundo 
ê compadre e amigo dele! Nesse terceiro estágio - o primeiro /: o 
padre, o segundo o juiz, o terceiro o gerente do banco-. o d.o cre· 
diitrio, que dlt a oportunidade de o homem ter um poder nqutstttvo 
urtilicial e, ainda por cimu, pagando juros exorbitantes, o que uconte· 
ce? Ele sofre n necessidade de ver a sua r.lha de dez ou doze unos ter 

apreço, ... 
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - O maior 

respeito. 
O Sr. Jarbas Passarinho (Pari\)- ... sobretudo pela sua cultura. 

E cu tinha visto este homem, quando cheguei no Senado c nele passei 
apenas IS dias. Durante os 7 anos de Ministro de Estado, o meu tes· 
temunho foi permanente sobre a lisura da conduta daquele homem, 
d11 sua alta qualificação, E, hoje, tenho que me penitenciar, contam i· 
nado pela comoção de V. Ex•, du injustiça que lhe pratiquei, porque 
eu tambóm, apesar de ter sido menino pobre como o Senador Ruy 
Santos c quantos outros aqui, neste plcnilrio, faço uma autocrltica, 
no veriflcur que à proporçilo que vamos nos afastando das nossas 
origens de pobrczu, gnlgnndo novns posições, insensivelmente nos 
transform11mm cm elitistas, uchando que o Congresso deve ser ape· 
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nas u assembléia dos bacharéis, dos titulados, dos homens notáveis 
pdo seu saber e pela sua cultura, dada também c reconhecida através 
de um diploma. Mas rendo u minha mais sincera homenagem uo po
vo do Ria Grande do Norte pela autenticidade. do diploma de 
V. Ex•, pela linguagem llmpidu, cristvlina e altamente perigosa para 
a meu Partido, que V. Ex• utiliza, parque é o representante legítimo 
do seu povo. E o Congresso, uo contrário da minha interpretação an
tc:rior, d~ve ser, precisamente, u:n somatório de tudo isto: daqueles 
que tiveram a oportunidade de nascer cm berço de ouro, que tiraram 
partido desta oportunidade, estudando, c daqueles que, como 
quantos de nós, lutaram para abrir caminho nesta floresta das desi· 
gualdades sociais da meu País. V. Ex• me comove, nobre Senador, e 
rccebu, de minhu parte, com a muior sinceridade c com a maior dose 
de humildade que possa pôr nestas palavras, a meu arrependimento 
de, ao menos indiretamente, ter posta em dúvida a beleza da decisão 
do seu povo. (Palmas.) 

O Sr. Orair Bccker (Santa Catarina) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (~io Grande do Norte) - Senador 
Jarbas Passarinha, os homens não são grandes: grandes são as ações 
do homem. E V. Ex• teve uma grande ação nesta oportunidade. Eu 
agradeço. 

O Sr. Otair Becker (Santa Catarina) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Pais não, 
nobre Senador Otair Becker. 

O Sr. Otair Becker (Santa Catarina)- Nobre Senador Agenor 
Maria, V. Ex• traz pura esta Casa no dia de hoje um depoimento qu• 
tem suas raízes c suas profundidades na distinção social deste País. 
Quando V. Ex• iniciou seu pronunciamento e se dizia contrariado 
com o paternalismo, eu vibrei, como todos aqui vibraram. Depois, 
houve um momento em que tive uma pequena preocupação, pais 
V. Ex• dizia que cabe ao Presidente da República a solução desses 
problemas. Mais adiante, V. Ex• d:finiu bem: não cabe tão-somente 
aa Senhor Presidente da República, cabe a todos nós, brasileiros, u 
solução das grandes problemas nacionais. Se nós, como representan
tes dos Estados, sabemos o quê, onde, quando e quanta, devemos 
ter, hoje, nesta tarde memorável, a ponta de partida para que nos 
situemos com os grandes problemas nacionais e, todos, unidos, 
passamos encontrar as soluções para esses problemas. Mas, que 
sejam soluções de forma integral, isto é, com a participação do 
Presidente da República e seus assessores, no que lhes couber e, 
quanto ao demais, com a participação dos responsáveis pelas 
respectivas camadas sociais deste País. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, cu me confesso profundamente grato ao 
Senado. V. Ex•s nem queiram saber das problemas que vivi, das 
dramas psicológicos que tive de vencer para aqui chegar. Eu tinha
confesso cem a maior humildade - uma impressão diferente do 
Senado Federal. Impressão para piar, não nego. Mas, desde que aqui 
cheguei, encontrei. os Srs. Senadores, st:m discn:pância, todos eles -
isso é que í: importante- preocupados cem as problemas do povo e 
do Pais. Eu me sinto profundamente feliz, parque tenho a certeza de 
q'ue a povo deste País é um povo diferente. Nós não poderemos ter 
modelo de nenhum outro Pais. O modela terá que ser eminentemente 
brasileiro, porque nós somos, na realidade, um povo diferente. 

Quem fala desta tribuna é um homem do povo, das camadas 
mais humildes da saciedade brasileira, e fala com orgulho de m 
brasileiro e falu possuído de uma só ventado: é a vontade que, eu 
tenho certeza, é a de todos as Srs. Senadores: encontrar as melhores 
caminhos pura o Pais, 

Dai eu dizer: como me sinto recompensado das humilhações 
que sofri, como me sinto recompensado por ter tida a pnciilncia, a 
resignação c a humildade que Deus me deu, de saber esperar este 
momento, momento que refaz cm mim a relemperaçuo de um princí· 
pia maior, é o de poder confessar Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
nada est{a perdido neste: País. A seus hom~.:ns, pelas sun.s convicções, 
fultu, tlo-sorncntc, o diálogo, c cu upelo paru que esse diálogo scju 
feito, porque f: ntruv(:s dele que encontraremos, na realidade, os 
melhores caminhos paru o dcscnvolvimen'to do Puís. 

O Sr. Mauro Benevides (Ceará)- Permite V. Ex• um aparte'/ 
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - 1'!. com 

muito prazer que vou dar o aparte ao nobre Senador Mauro 
Benevides, do Ceará. 

O Sr. Mouro Bene>ldes (Ceará) - Nobre Senador Agcnor 
Maria, tnmbt:m eu, como seu companheiro de Partido, quero 
transmitir-lhe congratulações por esse seu pronunciamento na tarde 
de hoje, pronunciamento que como os demais, se faz dentro dessa 
linha de autenticidade, que é uma das grandes caraclerislicas de sua 
personalidade de lider da comunidade Potiguar. Tenho aparteado 
V, Ex• cm outros discursos e recordo-me que, com muito 
entusiasmo, V. Ex• defendeu aqui, numa certa tarde do mês de 
maio, uma legislação diversificada para o Nordeste. Ull]a tese que, 
embora de certa forma pudesse fazer periclitar o sentido de fede
ração, encontrou ern todos nós, representantes nordestinos, a mais 
franca ressonância, o mais •decidido apoio. Atê hoje, essa tese 
sustentada por V. Exo ainda não pôde, no âmbito governamental, 
encontrar aquela guarida que V. Ex• desejava. Hoje, eu teria um 
dado a mais para amparar aquela pretensão de V. Ex•. 1'!. que no 
recente relatório da SUDENE, tornado público há poucos dias, o 
próprio Superintendente do órgão, engenheiro Josí: Lins de 
Albuquerque, constata que o crescimento da nossa região não che
gou a atingir a previsão comportando-se infelizmeine, na faixa de 
3%. Veja V. Ex• que í: o próprio órgão governamental encarregado 
do desenvolvimento da nossa região, que reconhece que o cresci
mento previsto para o Nordeste não se comportou dentre da 
estimativa da própria SUDENE. Dai porque V. Ex• deve continuar 
com esta ênfase, com essa mCsma decisão, com esse mesmo arrojo, 
cem esse mesma entusiasmo a pugnar pelo acclhimcnta das suas 
teses, que são também as teses de todas as nordestinas. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande da Norte) - Muito 
obrigado Senador Mauro Bencvides. Mas devo dizer a V. Ex• c a 
Casa que o projeta da legislação específica para a Nordeste estã sen
da elaborado, contando também com a sensibilidade do próprio 
Ministro da Fazenda. 

Quanto ao projeta dos BatalhJes Rurais, S. Ex• c Ministra do 
Exército, General Silvio Frota afirmóu-me que, nomeará um oficial 
do Estado Maior das Forças Armadas para acompanhar a elabo
ração do Projeta das Batalhões Rurais, que darão op,ortunidade de 
profissionalização agrícola ao homem do campo em nosso pais. Vê 
V, Ex• que ambos os projetas estão sendo elaborados de acordo com 
a senbilidadc dessas autoridades. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Com c 
maior prazer. Mas antes eu darei o aparte ao Senador Evelâsia 
Vieira, que me havia pedido, anteriormente. 

O Sr. Evehisío Vieiro (Santa Catarina) - Eminente Senador 
Agenar Maria, a partir de abril de 1964 surgiu uma campanha 
bombástica, cem a nosso aplauso, de combate, de extirpação da 
paternalismo neste País. E realmente houve ação; açãa que cessou e, 
agora, há uma reversUo, que começa cem a paternalismo. Antes de 
1964 o paternalismo era pecada. Agora, parece que não í: mais. O 
Brasil tem condições de dar melhor distribuição de sua riqueza. O 
Governo precisa realizar um abrundamentc da sua carga tributária, 
porque í: neste País que as empresas c o povo pagam os mais altas 
tributos do mundo. f!. preciso que o Governo ingresse decisivamente 
no ensino profissionalizante, para capacitar o homem brasileiro n 
produzir mais, pura poder ganhar mais. Duns medidas só de um clen· 
co que a Governo deve udotar no sentido de melhcrnr o bem-estar 
do povo l>rusil.:iro. Muito obrigado. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grar.de do Norte) - Com 
muito prazer, nobre Senador Roberto Snturnina. 

O Sr. Roberto Snturnino (Rio de J:mciro)- Nobre Scnudor que
rojuntur a minhu vot. u todos que louvam o prouuncinmento prorun
do que V, Ex' lii:l ncstu tarde, Com ).lnw lingu.:~gt.:m simples, V, Ex~ 
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ahordu tcmus com uma profundidnde inusitada. V. Ex• ruz que to· ~õcs cmergcnciuis, 0 pi'úprio nome já o diz, só dcve:m ser usadas em 
dos nós observemos os caminhos perigosos a que este modelo de emergência. Mas, sabe S. Ex• que o INPS já usou, hli mais de um 
desenvolvimento está a conduzir o nosso.Puís, produzindo distorções lustro, esse mesmo paternal e demagógico expediente sem nenhum 
nugruntcs e cruéis nus verdadeiras prioridades do povo simples que sucesso. Eu era médico do lN PS quando houve o inicio da distri· 
tr:lbalha c enriquece o Pais. Este modelo raz surgir os novos potentu- buição paternal de medicamentos sem o ereito, que não pode ser po· 
dos, aqueles do ch~mudo grande sistema financeiro, que, mais do sitivo nem a curto, médio e longo prazo. Mas, acresce ainda- eu me 
que qualquer contnbuíção, passa a constituir carga para aqueles que permito, para concluir-. um rato inusitado e. da maior gravidade. t. 
realmente produzem: empresas e trabalhadores do Pais, ruzendo com que 0 INPS, que conressa não ter condições de recorrer à Central de 
que até os nossos valores morais e espirituais sejam desgastados ao Medicamentos, para distribuir a medicação, compra a laboratórios 
correr deste processo de enriquecimento, que, afinal de contas, acaba estrangeiros e rato a distribuição gratuita. Eu pergunto, então, a 
ravorecendo a uns poucos e não coincidentemente aqueles que mais s. Ex• c à Nação: quem vai lucrar com isso? 
trabalham e mais contribuem pura o enriquecimento do País. V. Ex• o SR. A.GENOR MARIA (Rio Grande do Norte) - Muito 
usa realmente uma linguagem simples, mas atinge com prorundidade obrigado, Senador Gílvan Rocha. 
os problemas mais importantes do nosso desenvolvimento. Mas sr. Presidente, termino, não deixando o meu protesto, mas 0 

ainda, numa segunda race do meu aparte, para usar a mesma meu apelo, c diante dcsse apelo, um outro, que se refere a .,.te cheque 
expressão do Senador Jarbas Passarinho, rererindo-me exatamente do Sr. João Luiz de Souza, quc mora numa cidade distante de 
ao aparte de S. Ex• e ao de outros nobres colegas que abordaram 0 Brasília- ~ como é distante a cidade! - e percebe, como se pode 
tema da solução paternalista, quero dizer que nós, do MDB, ore- comprovar, cento e cinqUenta cruzeiros. Está aqui o cheque de pa· 
rocemos uma alternativa que nada tem de putern~lista, que é, real- gamcnto. (Exibe.) Apelo, Sr. Presidente, pura que esse documento 
mente, aquele caminho, ao meu ver, o único que pode levar a uma chegue às mãos de Sua Excelência o Presidente da República, envia-
erctiva redistribui,ão da riqueza nacional: a chamada rerormu do pela Mesa do Senado Federal, porque tenho a certeza absoluta de 
tributáriu, Porque todos esses artigos essenciais, tanto os alimentos, que Sua Excelência o Presidente Ernesto Oeisel, tomando conheci-
quanto os medicamentos sorrem impostos, pelo menos, os qumze menta desse documento •. vai tomar a atitude que o ~aso reque~, ~~o r 
po~ cento do !CM, fora os outros impostos de natureza rederal, que que tenho certeza? Tenno certeza, porque ucredno nos pnnc1p1os 
mc1dem so.b~e alguns deles. Pela rerormu tributária, esta população morais do atuai·Presidentc da República. 
pode ser uhv~adu destcs impostos, e ainda pode levar alguma percen- Agrude,o a dererénciu do Senado. Agradeço prorundamente, e 
,tugem de subsídios que nada teria de paternalismo porque aí, sim, com u maior emoçi10, o gesto de grandeza do Senador. Jar~as 
estaria sendo atingida toda a população que precisa desses artigos de l'ussurinhll: e peço a Deus, nu sua bem-aventurança, que 1ium1ne 
primeira necessidade. Agora\ para haver isso, é preciso haver a todos aqueles que têm uma parcela de responsabilidade· pelos dcs· 
reforma tributária, que jogue a carga sobre aqueles que podem tinos desse imenso Continente que é o nosso Pais e, que possamos 
pagar. Então, é a necessária rerorma do Imposto de Renda, a institui- nos dar as mãos, para, dentro desses critérios maiores, reencon-
ção do imposto de herança, a rcrormu do imposto territorial rural! trundo cudu um a si próprio e a sua família, reencontremos todos os 
Isto é, a rerormu tributária que retire daquela camada extremamente nossos destinos mais dignos. mais benrazejos e mais cristãos para o 
privilegiada - talvez o 1% deste País - que realmente acumula a futuro de nossa Pátria. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
maior parte da riqueza nacional e que podem pagar. São as pessoas 
risícas e não as empresas. As empresas, tem toda razão o nobre Sena
dor l:vclusio Vieira, ao dizer que já estão sobrecarregadas com os 
impostos. Mas as pessoas físicas deverão contribuir com maior 
Imposto de Renda, com imposto de herança, o imposto territorial ru
m i que o proprietário pode pagar, pura que, com os recursos ge
rados, então, se razer uma redistribuição que come,ariu, 
evidentemente, com o alívio dos impostos que incidem sobre todos 
esses bens essenciais que são o consumo essencial da· nossa popu
lação. 

O SR. AGENOR MA.RIA. (Rio Grande do Norte) - Multo 

ohriumio ll V. Ex~ 
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Nobre Senador 

Agenor Muriu, !'aria unt apelo a V. Ex• pura concluir. 
O SR. AGENOR MA-RIA (Rio Grande do Norte)- Pois ni1o, 

O Sr. Gílvan Rocha (Sergipe)- Nobre Senador, permitiria um 
íi('Htrtc'! 

O SR. AGENOR MA-RIA. (Rio Grande do Norte)- Pergun· 
tarei í1 Pn.:sidCm:i~l SI! posso conccdcr o uparte a V. Ex• 

O Sr. Gllvnn Rocha (Sergipe) - Fui citado nominalmente: e 
muito me entristece interromper o discurso de V. Ex•, que dá uma 
demonstração excepcional de suas qualidades de inteligência, inclusi
ve demonstrando ser um sociólogo intuitivo. Eu digo intuitivo, de 
uma manciru grundiosa, jú que u intuição é uma das melhores formas 
da inteligôncia humana, pois não i: adquiridu. Mas, sabe V. Ex• da 
praxe desta Casa que quando se é citudo nominalmente (c í: inevi· 
túvcl u boutnde), descer à aren:.1 para responder. Entl1o, diria no no
bre Senador Jurbas Passarinho, que se referiu especificamente u 
minhu pessoa, no cuso da distribuição dos medicamentos, que, com 
us cxccções de praxe, s: Ex• sabe que não é de boa têcnicLI médica u 
distrihuiçilo simplistu de medicamentos. jú que combnte a doença 
upcnus cm um selOr. Ora, por ser simplistu nlto é efetivu. Por ser sim· 
plistu c nilo sendo dctivu c putcrnulistu é- u conc\ustto não podt:: 
ser outra- altume::te d~magógica, Por outro Indo, sabe S. Ex• que 
é umu so\ucüo clllcrgcncíal u distribuição de medicamentos. E solu· 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência es· de acordo- que uma medicina curativa é, de qualquer modo, uriúi 

clarece ao nobre Senador Agenor Maria que a solicitação feita no r,. d~1~1onstraçno de falta de previsão. Se tivermos em mira o velho prin· 
na I do seu pronunciamento não tem assento no Regimento. No en· ctpto de todas as administrações, civis ou militares do mundo, que di· 
tanto, poderá atingir, por outro modo, o objetivo que S. Ex• deseja: zem "prever pura prover", nós compreenderemos que na medicina 
dcterminarii a publicação do documento, anexo ao discurso que o no· preventiva deve estar o nosso esforço fundamental pura evitar que te· 
hre Senador acaba de fazer. nhumos que gastar dinheiro com a correçüo dos mnles causados pela 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Sr. Presidente, peço a pula· falta de prevenção. 
vra, como Lidor. Mas, tratova-se de salário. Tratava-se de trazer de um dos Esta· 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o d.os de renda per capita mais baixa do Pufs, semelhante à minha, do 
nobre Senador Jarbas Passarinho, como Líder. l'st:tdo du l'arit, como é a do Rio Grande do Norte, um exemplo 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Purii) (Como Líder, pronuncia situado numn prefeitura locai. Creio que o nobre Senador Roberto 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Suturnino usou, também, uma expressão que merece reparo, quando 
Senudores: S. Ex• utilizou este exemplo, dado pelo nobre Senador pelo Rio 

Eu pretendia, apenas, participar do discurso do Senador Agenor Grande du Norte, como uma provn- sell,Undo S. Ex• inconfundível 
Maria com os upartes que me parect:rnm imperativos. Mas eis que, c irrefutável- de que isto era um exemplo a que nos levava uma dis· 
com a continuaçiio do discurso de S. Ex• e com a participação reite· torçiio provocada por um modelo econõmico injusto. 
radu dos nobres Senadores EveJ!isio Vieira c Gilvan Rocha e 0 refor· Ora, se assim fosse. Sr. Presidente, esta culpa não estaria limita· 
ço de fogos, numa linguagem militar, do nobre Senador Roberto da aos dias de hoje; ela estaria regressivamente atingindo a dezenas 
Saturnino, sinto-me obrigado a usar desse direito regimental, ao mes· de anos, porque o mau pagamento dos funcionários das prefeituras 
mo tempo cm que peço desculpas aos nossos nobres pares, que estão deste Pais, evidentemente, não é um triste privilégio da Revolução de 
inscritos para falar, pelo atraso que dai, naturalmente, decorrerá. 1964. 

Nno está mais aqui, em jogo, a Jigura do nobre Senador Agenor Também se dil que paternalismo foi crime no passado; foi pccu-
Maria, que obteve a unanimidade dos aplausos do Senado, mas est;i do no passado, como se ele já niio fosse, hoje, condenado por nós. 
cm jogo, isto sim, uo lado da avcnidn larga que S. Ex• abriu, os f~ cumh.:n:u.Jo por todos nós. 
caminhos vicinuis que, com uma evidente dose de malicia, a Oposi· Mas o que entendemos, Sr. Presidente, com o alto respeito que 
çào deles se serviu para desembocar na avenida dos nossos entendi· temos poJa Oposição- e, no campo da economia, particularmente, 
mentes comuns. pelo nobre Senador Roberto Suturnino- é que vale discutir o pro· 

Tenho notado, Sr. Presidente, e isto digo num gosto de puro re· blema do redistributivismo imediato; se ele é precoce ou não; se ele é 
conhecimento da inteligência do processo pelo qual a Oposi;;uo alua açodado ou não; se ele é descabido ou n:lo, na medida cm que a nos-
nesta Cas~1. que c:la faz, const~mtdtnente, dos grandes êxitos do su responsabilidade nflo i: apenas com a nossa geração, mas muito 
Gon:rno as grundes razlies das su.ts criticas. cspt:dalmcnte com us gerações que vêm depois de nós. Se podemos 

Aqui se chegou falando em milagre brasileiro, aspeando-o, pura ter o dirdto de exigir sacrifícios, é de nós próprios, e não de nossos r,. 
negit-Jo. Depois se falou numa maciça propaganda cm que 0 Gover· lhos c de nossos netos. O Sr. Gih·an Rocha (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 
no anterior teria- principalmente ele- utilizado de maneira a cnp· 0 SR. JARBAS PASSARINHO (Pará) _ Com muito prazer, 
ta r consciências e capturar inteligêncws deste Pais. Houve integristas ou~o o nobre Senador por Sergipe. 
c ~ltacó\ntcs parciais: houve os que negaram nu íntegra e houve aque- 0 Sr. Gilvan Rocha (Sergipe) - Para não perder a oportu· 
lt!s que muis hubilidosnmentfi:- c digo, também, mais corretamenle · d n1da c, no curso da sua inteligência, que se desviou de um modesto 
- preferiram n.ur-sc nos pontos fracos de qualquer modelo, que a d espa uchim nu hora touché, desejo lembrar a V. Ex• e ao Senado que 
mim me parece que nenhum pode ser perfeito. · • us mmhas palavnos foram ditas num sontido puramente construtivo. 

Mas, um dos aspectos que a nobre Oposição estú u dever à Evidentemente, niio digo, em tese, que o Governo é demagógico, 
Maioria dcstu Casa é um debute em profundidade sobre o famoso 
modelo económico da Revolucr.a, de 1964 p~ra cá,!;, aliiis, uma das mas que u distribuição medicamentosa, do ponto de vista de técnica 

mí:dica, é um ato isolado de demagogia, não se discute. Inclusive, 
nossas grandes esperanças poder huurir, da inteligência cultivada do b porque o exemplo trazido pela inteligência de V. Ex• não corres-
no re Sen:odor Roberto Saturnino e de outros seus companheiros, as ponde 0 realidade dos fatos. 0 problemà emergencial de catiistrofe, 
lições que advirf1o, para todos nós, da critica aue se formularú - c .. 

1
• 

1 
d tipo Cruz Vermelha, evidentemente tem que ser atacado com dis· 

qth.: ,1a :-.c tem Mm LI a o, cm pane. mas que se formulará no sentido trihuiçUu gratuita de mcdicumentos. M:.~s, insisto, além de ser umu 
gloh:d - .•ülhr~.: c~t~: :1sSuntn. Ele vollu ü bailu, precisamente agom. 
l'ar.:~o:~:·m~.: qui!, crn primdt\J lugar.'' figura de gentil - homem do soluçfio cmcrgcncitil tentada em eras pussudns, não é boa técnica 
· 

1 
s · 

1
. · 

1 
· médica: é paternalistu, não nroduz efeito social permanente e, 

Si.!tJ:tlor pllr . ..:t·g1pc 01, lOJ!.!, Jlgcir:.uncnte utingidu por eh: próprio, ,. 
purqLtC u ..:spaúachim úgil, de punhos de rcndu, preferiu utilizar uma purtuntu, possui Uffiil faceta demagógica. Com tudo o respeito. 

, O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Eu me ret'ubilo de 
paht\'r;llltlc ~ utmt cnnccss[IO a um püuco de uzcdumc. nuando dedu· · ., llll\'tr n ap;trtl.! Lh: V. Ex~. LjUI! pt}dc esclurecer a outros que pudessem 
ru que a t.Ji,Lrihui~,:[w de mcdicamc.:ntos é allumcnh.: demugógica. · ter mt~o:rNetado mal o seu pensumc:ntl1, porque creio que o intcr-

0 Sr. Gilvnn Rocha (Sergipe)- Com"' exceções de praxe. pretci bem. Nn,, lhe liz a injustiça de supor que se tratava de umu 
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pan\)- Mas, e.ccçõcs nu dis· acusaçno gcncrali7,ada ao Governo como um todo e, até, parece que 

trihuiçfio dt: medicamentos ou nào'! fiz hnstunte referência especifica U sun t:xprcssão relncinnudu com u 

O Sr. Gih•n Roch• (Sergipe)- Exalo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pu ró)- De qualquer modo, 
parece-me que u qualincaç:Oo foi um pouco contundente, c nós dis· 
cutiamos, ainda hú pouco, niio apenas o problema urbano, nl10 upt:· 
n:os o prohlemu típico do JNPS,mns o global de toda osta Nação. Rc· 
~ardo-me que, há algum tempo, ouvi de p~:ssoas com r~:i!ponsubilidu· 
de nu Administruçiio J»úblicu do Brasil que um tios grandes uchudos 
do momento, di:mtc da cutústrufe dus inundações do nordeste. tinhu 
sido prccismm:nte poder recorrer i1 Ccnlrul Lic Mcdicumcntos c dc\u 
obtcr. aos milhares de tonclud:1s, os medicnmcntos ncccssúrios Íl prc· 
vc.:nciw das cpidcm ius. 

1: evidente I.Jlle niHJ me ha1crci nu terreno próprÍl' de S. Ex•. o 
nohrc Senador Cii!van Rllch:t. quando ele dcdara- c com istn cs!ou 

di~tribuiçi\o de mcdicum~ntos. E cu níio tcrio1 possivclm~nle nenhum 
construngimcnto de admitir qm~. ncs:a discussão, se cont'ennn um 
erro técnico, como V. Ex• dcdara c, n,uis do que isso, umu dose 
~:vidt:8te de puternulismll. . .. 

que mt: ntingiu, t: contra o que: nw ·;;helcl, 101 ir V. Ex~ um 
pouco udiunte em diler que esta medida é domugógicu, e V. Ex• 
disse usundo um udvérbio de modo "ullurncNc clcmagógica". Nn 
mcdidu cm que elu fosse altamente dcmaeógka, é evidt:nte que: 
pretenderia iludir o povo, a m~nos I.Jllt: u Sl!tll.-111ticu tenhu esse poder 
hrulul, qucjít tem nu mundo de hoje, de rnodifiea1 o 'i1.mlido de ruízcs 
latinas dus palavras que usamo~. ou dc todas uqud<~s, mesmu que 
nlio sejam httinus ou neolatinas. 

Demagogo, tanto quanto cntendfumos no pm~s:1do, era f"rCCisa· 
mente uqlu.:ll' que iludia o povo, p'romctcndo-lhc uquilo que nl10 
P'Jdcri<~ fatcr. M~~~ demagogo, lwjc, é hatcr-sc por causus ~Ju_c, 
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quando rercm detcrminudos interesses cm contrapartida, tém como 
respostu cssu udjetivuçilo. 

Qu:~ndo Ministro de Estudo, por várias vezes, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, cu di:ise qu~.: me dava por feliz quando me chamavam 
de dcm:~gogo, porque u classificação genérica dos homens públicos 
bntsileiros i: muito dLJra c de todus elas a especifica mais vantajosa t: 
a de demagogo: ns outras são piores, porque ou se chama o homem 
público de ladrão, ou de marido tr:~ído, ou se acusa o homem 
público de ter sexo indeterminado: e em todos esses cusos, suponho 
que ser demagogo ainda é uma opção favorável, em termos mcru
mente semânticos. 

A minha tentativa de conduzir o debute com a maior 
honestidade intclectuallevar-mc·ia -como já me levou, no aparte 
que dei ao Senador Agcnor Maria - a admitir que se truta de um 
gesto paternalista. Tentd apenas justificá-lo. Disse eu que, na 
medida cm que o Governo não possa atingir a política salarial de 
maneira global, como seria desejável, mais vale atender, emergencial· 
mente. u uma ajuda lateral, ainda que ela tenha a característica de 
paternalismo: e isto lhe retira o sentido demagógico. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe) - Permite V. Ex• um 
csdlarccimento? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Com muito prazer, 
apenas desejo, antes, completar meu raciocínio. • 

Mas' isto lhe retira, totalmente, o sentido demagógico. Ao 
contrário, na medida em que pessoas, como temos visto nu própria 
televisão, aparecem nas filas do INPS, dizendo que não tinham 
condições de fazer a aquisição dos medicamentos, e tt!m ngoru, 
ulgum mcdicam!!nto p~1ra receber, já que ni\o se pode, instanta
neamente, dar a solução da capacidade de aquisição, di:-se uo menos 
isto: àqueles que menos têm a capacidade de aquirir, o rerorço 
salarial, utmvés de uma medida dessa nalUn:za. Então, isso é 
prorundamcntc antidcmagógico 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Ouço V. Ex• com 
pn11.er. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Apenas para registrar a ressalva 
que, a hem du justiça, V. Ex• deve reconhecer ~ue foi feita por mim, 
quundo disse ''com as cxccções de praxe", Tenho >t impressüo, de que 
estamos correndo pant o terreno r::tso du Semântica, que~ um lugar
comum nesta Cusa. Mas. digo a V. Ex• que é preciso que se note 
que, do ponto de vista puramente técnico - médico, u medida é 
ahsolutumcntl! inócua. E ucrescento, mais uma vez. "com as 
cx~:ct,;úes de pnt\c". ünt, se~ inl1cu~t. se tem sentido flropagundístico 
- V. E.~~ acaba di! declarar que a televisão nprcscntnvu doentt.:s qui.! 
declar:.1vanl sua inc<tpacidadc de comprar medicamentos, mas os estn
vum recebendo cJL, Governo -·vou procurar no Caldas Aulctt~. 
citado vil rias vezes aqui, que tipo de coisu 6 essa, :-.c não demugl1gin. 

O SR. JARDAS I'ASS,<RINHO (Parú)- Insisto cm decltmtr, 
nobre Senador. que as nossas divergências, hoje, para tristew minha, 
sàn fundamentais. 

Quandn V. Ex• fala cm propaganda, naturalniente equivoc~.~-sc 
!\Cm qul!rcr: pnr isso ~ um equivoco: do contrúrhl, seria um 
dcltherado falseamento da verdade. Quando me rcreri li televisão, 
l[LIC aprescntavn o testemunho de pessoas que uté rcclnmavnm 
porque nns J1llStos assistenduis não se dispunha do mcdicnmcnto tal 
nu 'lLHil. eu nUo disse cm nenhum momento- c esta Casa sabe tam
hi!m que nlto é ,·crdadc .... l)UC essa tclt:visão lenha sidLI cnviad11 
como parte de um rwccsso Uc divulg;ll;[to do Governo, de 
pror:lgand:tli:HJLtihl que cstú l'a1.end1J, ma:-. si ln ~.:omo medida de tclc
vbftu. de ôrgfto de publicidade, c, n~tturalmcntc dt: órgão de 
divulgação do pensamento c de micntitçfto da opinifto pública, que 
l'oi ver cnmn essa medida cstuvu sendo rcccbidu. Então, trutou-sc 
C\altti\H.:ntc d~o: um raio ' c nàu de um catecismo soliciltldn. 
Pmtanto, muis uma wt., niio rosso w.:eilar u Ctlnoltlçflo que V. Ex~ 
Ucu. de: que ~c: m:~ndavam dur medicamentos, que: se mandou cm 
sc~uida a telr:vist~n ir lit p-arn multiplicur os efeitos, 
demagogicamente. junttl 110 poVll. f.: uma injustiça, que V. Ex~ 

comete. Acho que V. Ex• cstú numa turdc em que tulvcz ruz um 
pouco de exercício de ironia com este seu pobre colega, Apenas neste 
sentido~ que eu poderia interpretur as suas palavras. 

t\so;im insisto, que a medida paternalista tem certo :~cntido, exata
mcntc naquilo cm que se declara que não se podendo ra1.er tudo, que 
se ruça alguma coisa. Já que eu não posso resolver todos os problc· 
mas, jfl que a estrutura dcsscs programas. - como, naturalmente, a 
própria consciência dos economistas concordará - exige medida de: 
profundidnde que nüo pode ser frutificada cm curto prazà, ao menos 
isso. 

E vou mais longe, nobre Senador Gilvun Rocha. Era 'cu um 
Oncial do Estado-Maior, no Extremo-Norte deste País, no meu 
Estado do Pari1 - que não dc:vc ser muito diferente da vivência de 
V. Ex• no seu Estado de Sergipe. Inócua era a distribuição da 
amostra gratuita, que os médicos da Saúde Pública levavam. porque 
não tinham medicamentos nos postos de saúde, antes de 1964. 
Criminosu, cm vez de inócua, era a atitude tomada, por cxerTiplo, cm 
r::luçUo àqueles acometidos de doenças pulmonares muito cspecial
mcnte de tuberculose pulmonar, cm que se dava, inicialmente, um 
tipo de droga de primeira linha: não se continuava o tratamento: 
abandonava-se toda essa gente, pura que agora, já tendo desenvolvi· 
do um processo de resistência às drogas de prinieiru linha, ncassem 
não só incuráveis, ~orno ainda capazes de transmitir essa doença,. 
com extrema velocidade, àqueles incauto'; que deles se 
aproxímassem, para que também tivessem um bacilo resistente :is 
drogas de primcin•linha. que eram mais baratas. 

O Sr. Roberto Suturníoo (Rio de Janeiro)- Permito V. Ex• um 
upartc'! 

O !'>R. JARDAS PASSARINHO (rJI'á)- Então, o que estou 
sugerindo c pedindo ;i Oposição e antes agora de dar o aparte ao 
nobre Senador Saturnino cu diria precisamente quanto a uma pala· 
v-ru que todos nós lemos, dentro de uma frase que contêm uma nota 
que foi discutida ultimamente, que o meu apelo à Oposi~ão é .::<.ata
mente no sentido aqui referido pelo Senuúor Gilvan Rocha que é 
construtivo c não de crítica dcstrutivu, que a oposição também tem o 
dever de aprt:!iCill:tr os mdos, c não apenas, c.::omo se: disse, qut: quem 
d(t as missões cUt os meios. Isto existe m1 vidu milit:1r, em que o co
momdantc, que dá as missões,~ quem dã us meios. mas todos, :ti, lhe 
s~o subordinudos. É evidente que, numa discussão geral, quem opina 
e criticu tem igualmente o dc:ver co\att:ral de apresentar soluções. 

O Sr. Gilvan Rocilu (Sergipe)- Usaremos, então, a nossa imagi· 
naçüo criador:.L 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Parti) - fi uma bela frase, 
que ninda nftu está como pL~u de museu. 

O Sr. Robl'rto Saturnino (Rio de .lancho)- Permite V. Ex• um 
upartc:'! 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Pará)- Ouço, com prazer. o 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de ,lanciro) - Nobre Senador, n 
pronunciamento de V. Ex• i: e:t.:trem::1mcntc oportuno, porque foc:t
lila assuntos da maior importáncia. Saliento uma breve refc:rénciu t1 
citotÇÜll que V. Ex~ fc:t. do meu upurtc no Senador Agcnor Mmi~1. Re
feriu-me ft passagc:m do discurso de S. Ex• quando eh: upontava o 
l'nlo de que n~ pequcnus poupanças da popul:u;iío t.:ram dcsviudas 
p:.tm :.1 compru de artigos "vendidos" pclu propilg:Jnda d~1s grande:-. 
ernprt:MIS. enfim, os apurc:lhos dctrodomésticos, o:-. JUlomóvds, 
etc .• c tamhém n suhstituiçào du autoridade do pudre pdo g::n:nte de 
Buncu. Foram estas expressões usudus I'IOr S. Ex~ que, no mc:u modo 
de ver. -;u:;citarn c deve suscitar cm nús mcditaçiio profunda acerc;.1 
dos c:nninhos que o nossumudclo de descmrolvm1cnto estú levando c 
.roUcm levar. sobre os quais temos a obrigação de reoricntur, no 
~entidu, digamos assim, da defesa dos nossus valores cspirituuis :.1 

que :-.c referiu 1.1 eminente Presidente du Rcpúblh:a cm seu último pro
nunciamento. Quanto;\ distribuição de rcméd1os, confesso qut: nào ~ 
f(u.:il, para uús, da OposiçUo, que temos defendido u ju~tiçu social, a 
redístribuiçiio lh.: riquclu, nUo é fúcil pan1 nós, repito, combuté-ln. 
Realmente, ela representa um esforço de atender a uma nt:cessidudc 
bú~ica, csscnciul, fundumcntul Uaqucjas .cumadus de. renclu muis 
hmxu. Mus, me recordo que, um dos pnmc1ros pronuncmmentoo; que 
fii'. uqui, su~eri ll 'iuhsídill aos nlimenl.J'i 1..h: primt.:il'u ncccssiduch' 
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Essa medida foi imediatamente atncadu sob o argumentos de que 
seria p~lternnlismo. Scriu - digamos assim - reh::gnr n segundo 
plano as leis de mercado pura udotnr fórmulas paternalistas. Rell'l
mentc, acho que r.cu muito dii'icil pura o Governo rejeitar, por 
exemplo, a hipótese de subsídio aos alimentos e ndotnr a solução de 
distribuição de medicamentos. Ã distribuição de medicamentos, se 
pudesse, realmente, atingir a totalidade da população realmente ne
cessitada do País, não tcrfumos, realmente, nada u contestar, nada a 
reparar nela. O nosso temor é que r.que limitada por falta de re
cursos porque, realmente, ó muito dilicil atender ti totalidade dos ne
cessitados que representaria 70 a 80% da população deste País. 
Então, provavelmente, será uma solução muito limitada que virá 
atender a uma pequena percentagem da população, enquanto que a 
solução dos subsídios, que poderia começar pela eliminação dos im
postos que incidem sobre esses produtos, que desde logo fariam des
cer o preço desses produtos, de, pelo menos, 15%, que é o valor do 
ICM, e o subsídio que pudesse ser acrescentado, atingiria, realmente, 
a totalidade da população necessitada. Não apenas os medi
camentos, mas a começar pelos alimentos de primeira necessidade de 
vez que o problema da nutrição, como bem ressaltou o nobre 
Senador Gilvnn Rocha, é um problema que está a exigir de nós o 
máximo de esforços, e do Governo especialmente. Sabemos muito 
bem que é preciso dar os meios. V. Ex• colocou o problema com ex
trema propriedade. E os meios? Só podem advir de uma reforma tri
butária. Tenho insistido nesse ponto porque, realmente, vejo,· por 
parte do Governo, uma inibição em tomar qualquer medida dessa na
tureza. O Imposto de Renda é um imposto de pessoa física extrema
mente injusto, porque deixa fora de tributação os ganhos de capital, 
deixa fora de tributação os lucros imobiliários até trés operações por 
ano, deixa fora de tributação dividendos de ações de empresas de 
capital aberto. O imposto de herança não existe ne~te País. Existe o 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, apenas com uma inci
dência pequena, ridícula e não progressiva. O Imposto Territorial 
Rural existe, mas a prova de que ele é baixo é que a estrutura de pro
priedade rural não se alterou grandemente desde u sua instituição. 
Isto i:, u grande propriedade continua a prosperar e os seus pro
prietários são capazes de pagar os impostos sem serem obrigados u 
vender parte de suas terras para aliviar a carga tributária. Há uma 
série de medidas a tomar no campo tributário que permitiriam ao 
Governo ampliar as suas aplicações de natureza social, para atender 
a essas necessidades. Aí sim, alargando a faixa enormemente e tendo 
os meios pura fazê-lo. São essas medidas que temos defendido e 
achamos que o Governo fica em uma posição extremamente difícil 
ao se negar a entrar nesse problema da reforma tributária, que. nós 
consideramos a reforma de natureza social mais importante no mo
mento presente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Nobre Senador Ro
berto Saturnino, eu lhe devo uma explicação e, ao mesmo tempo, 
uma solicitação de pedido de desculpas. 

· O Sr. RobertoSaturnino (Rio de Janeiro)- Absolutamente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Realmente, tinha 
interpretado o seu aparte ao pi: da letra. Talvez tivesse ati: interpreta
do avnnt la lettrc. Mas, V. Ex•, nu recoloeaçiio do seu raciocínio, faz 
com que eu tenha, agora, de cogitar o seu aparte de maneira diferen· 
te daquela que inicialmente cogitei. E realmente, nu medida em que 
V. Ex• considera, por exemplo, efeito sociológico claramente de· 
finido, como este, mudança clo prestígio do padre pelo prestígio do 
gerente de Banco, um exemplo pitoresco, mas altamente ilustrativo, 
que nos truz o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, é claro que, 
u partir deste instante, eu tenha que modir.cnr a minha linha de ra
ciocínio no ataque que r.z no raciocínio de V. Ex•. Também não lhe 
cabe, de maneira alguma, a minha observação de maneira geral. Ela 
não i: espec!r.cu u V. Ex•, que tem sido sempre um homem da Oposi
ção que, quundo fuz as suus criticas, ajunta imediatamente us me
didas que no entender de V. Ex• seriam suscetíveis de modir.cur o 
quadro que V. Ex• critica. Tanto que, pclu primeira vez, V. Ex• 
veio ati: muis forte do que Moysí:s: cm vez de um Decúlogo, V. Ex• 
trouxe, se nUo me enguno1 treze ou quatorze sugestões, o que pura o 
Governo i: interessante. Lembro-me ati: que o nosso colega Vice-LI-

der, Virgílio Túvoru, teve a oportunidade de dizer que V. Ex• 
era ati: mais bem informado do que ele sobre os assuntos que o 
Governo estava fazendo, ou melhor, iria fazer em curto prazo. Lem
bro-me tumbi:m de que V. Ex• defendeu, nesse redistributivismo, al
gumas medidas poderiam ser chamadas pelo seu nobre colega de Ser
gipe de demagógicas, como por exemplo: V. Ex• disse: "t: preciso 
que o BNDE banque parte do custo das empresas médias c peque
nas". Ora, isto corre pelas fronteiras da incompreensão e V. Ex•, 
dentro de algum tempo, pode estar sendo apontado como um dema
gogo, a falar novamente naquela velha tese de que o dcsenvolvimen· 
lu suciul exige o desenvolvimento globul do Pais, e o sócio-cconômi
cll exige um custo sociul c quem deve bancar é o Governo. Ora, daí 
por yue provoco esse tipo de discussão pura que possamos chegar a 
unw solu~11l! de benefício deste País e não apenas em benefício da 
inteligi:ncia de a ou de b, da capacidade de a ou de b de brilhar mais 
ou menos na tribuna de um Senado ou da Câmara, ou em qualquer 
tribuna pública. 

Vou mais longe, nobre Senador Roberto Saturnino, várias vézes 
já tive a preocupação de acompanhar o raciocínio de V. Ex• com 
relação u determinadas preocupações que também são as minhas. 
Em alguns casos nós temos preocupações semelhantes. Quanto ao 
Imposto de Renda, por exemplo, acho que ele, de fato, taxa vigorosa· 
mente os assalariados, aqueles de renda conhecida. Mas quantos
não sei se vou falar, perdoe-me, em corda cm caso de enforcado -
pror.ssionais liberais declaram ilusoriamente os seus ganhos e não pa
gam no Imposto de Renda aquilo que deveriam pagar, enquanto o 
assalariado, de que se conhece a fonte de receita, é obrigado a atestar 
nesta fonte de receita o quanto ele ganhou c automaticamente, ele é 
taxado segundo a tabela progressiva. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Chamam-me a aten
ção de que o meu tempo está esgotado. Sr. Presidente, peço apenas 
que o resto do meu tempo seja concedido ao nobre Senador por Per
nambuco, a quem não posso negar o aparte que me pede. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Agradeço a V. Ex•, é 
apenas pura dar uma modesta contribuição nu parte relativa ao 
Imposto úe Renda. iô que se cobra Imposto de Rendá do senhorio, 
mas não permite que o assalariado desconte a parte paga do seu 
Imposto de Renda, incidindo, portanto, numa bitributação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parl1) - Já é técnica tributária, na 
qual me confesso, não orgulhosamente, completo ignorante. Mas, de 
qualquer modo, Sr. Presidente, acho que as parcelas médias das ren
das brasileiras são as mais sacrificadas, hoje, dentro do Imposto de 
Renda, segundo a Legislação utual. E é um fascinante convite nós 
nos debruçarmos sobre esse assunto. 

Apenas diria, pura concluir, meus nobres colegas, que suponho 
que o longo caminho que se deve percorrer pura uma redistribuição 
de receita nacional, de renda nacional - e não temos apenas esses 
longos caminhos- como me referi a eles- isolados, mas, ao centrá· 
rio, são convergências de caminhos, são vários instrumentos de que 
vamos nus servir. Um dt.:lcs, o que me parece o mais importante, tal
vez o de maturação mais lenta, mas o mais importante, pela per· 
munênciu dos seus resultados, i: u educação. Por isso, acho que é ou
tro ponto que o Revoluçuo de 64 tem muito que mostrar, na medida 
em que apresenta trabalhos concretos em beneficio du incorporação 
de massas - mossas, o termo é esse - massas de brasileiros, antes 
marginalizados do processo educativo, porque a partir do momento 
em que eles siio mais, - vamos nos servir da frase do Padre Lebret: 
.. SUo mais puru vuh:r mais." 

Acho que o discurso do nobre Senador pelo Rio Grande do 
Norte nos ensejou u nós, nesta scxtu·feiru, c cm lim de jornada, uma 
oportunidade a mais de provarmos que podemos discutir, às vezes 
por que estamos 1.h: acordo c. nu muioriu dus vezes por que reulmcnlc 
estamos cm desacordo. (Multo bem) Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cuvlucunte. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagous) (Ptonuncla o seguinte 

discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No meu primeiro pronunciamento deste ano nesta tribuna, a 7 

de março, defendi que a correção monetária se estendesse aos débitos 
contraídos pelas entidades públicas não quitados cm dia. Visava cu 
dar apoio à velha reivindicação de cmprcsãrios da construção civil, 
expressa pelo Dr. Jorge Luiz de La Rocquc, Presidente do 
SINICON, sigla do quilométrico Sindicato Nacional da Indústria de 
Construção de Estradas, Pontes, Aeroportos, Barragens c 
Pavimentação. 

Nos dois meses iniciais do ano, séria crise de liquidez ocorria no 
sctor bancário, de conseqUências particularmente danosas para as 
empresas engajadas cm obras públicas, com vultosos créditos de va
lor estagnado e vultosos débitos incessantemente crescentes pelos 
juros. Tão crítica se tornou a situação, que o Governo se viu nu 
contingência de entregar uprcssudumente, ao Ministério dos 
Transportes. mais de um bilhão de cruzeiros, pura aliviar a exaustão 
línuncdru de empreiteiros do Departamento Nacionàl de Estradas 
de Rodagem c du Rede Ferroviária Federal. 

Foi uma solução de emergência, que serâ muitas vezes repetida 
até que o fantasma da correção monctâria, amcndrontando também 
o Governo, o incite a solver cm dia os seus compromissos. 

Há que realçar aqui a cxccçào única do nove) Estado do Rio de 
Janeiro, cuja Constituição o obriga a aplicar corrcção monetária cm 
suas próprias dívidas, numa exemplar antecipação à lei federal c a 
qualquer idêntica iniciativa na órbita estadual ou municipal. 
Lembraram-se, por certo, os legisladores cariocas c fluminenses de 
que os débitos de seus antigos Estados, quando resultantes de conde
nações judiciais, levavam anos e anos para ser resgatados; daí, a 
inovação constitucional. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauí)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (A lagoas) - Com prazer 
concedo o aparte a V, Ex• 

O Sr. Helvídio Nunes (Piauí) - Nobre Senador Luiz 
Cavalcante, V. Ex• fere, embora da maneira sucinta que o 
caracteriza, problema muito importante. Em situações idênticas, o 
Governo oferece soluções diferentes. Cobra a corrcção monetária, 
exige a corrcçào monetária e não paga, quando seria o caso, a corre
ção monetãria. Sei que nos contratos de construção há. sempre o 
cuidado da inserção de uma cláusula de reajustamento, mas essa 
cláusula de reajustamento tem causado inúmeras situações dificcis de 
serem explicadas. Há pouco tempo tive noticia de que, num Estado 
nordestino, uma obra, cujo orçamento preliminar era da ordem de 
quatro milhões de cruzeiros, foi quatro meses depois, reajustada 
para vinte milhões de cruzeiros. Parece, como diz a sabedoria 
popular, que houve "dente de coelho" nesse reajustamento. Então, 
com o poder de que dispõe, seria muito melhor que o Governo esta
belecesse, como re~ra única, a corrccão monctltriu, inclusive nos 
contratos de que é parte, exigindo, mas também pagando religiosa
mente essa corrcção monetária. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas) - Nobre Senador 
Helvidio Nunes, não sou, como V. Ex• o é, afeito à elaboração das 
ieis, c muito menos tenho a cultura jurídica de V, Ex• Sou, nu 
verdade, sem falsa modéstia, uma antítese do lcgispcrito. Portanto, a 
concordüncin de V. Ex• com meu ponto de vista me faz crer que va
leu o esforço cm despender algumas horas para concatenar idéias e o 
plano destas minhas considerações. 

Nu verdndc, meu distinto colega do Piauí, tenho para mim que o 
que falta é: simplesmente disposiçiio de obediência às leis existentes. 
O Código Civil Brasileiro, em seu nrt. 956, sem nenhuma ressalva 
nos seus parágrafos quanto ao campo de sua aplicação, tem a se
guinte redução: 

"Art. 956 Responde o devedor pelos prejuízos u que 
suu mora der cuusu." 

Kesponde o devedor- seja ele quem for- é bom notar. Enti\o 
pergunto: ni\o deverin responder, por exemplo, o Depurtumento 
Nacional de Est1·adas de Rodagem, ou o Depurtumento Nacional de 

Estradas de Ferro, pelos prejuízos decorrentes do não pagamento 
nos prazos contratuais das volumosas medições de tcrraplcnagem ou 
de umu ponte rodo ferroviária jú concluída? Essa falta de CU\11pri
mcnto contratual, esta mora, não ó um prejuízo que se insere, pcrfci· 
lamente no art. 956 desse Código? Creio que sim. 

Mas, prosseguindo: 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal vem de sugerir ao 

Governo que todas as dividas cm atraso sejam sujeitas à corrcção 
monetária, em lugar dos arcaicos juros de mora de 6% previstos na 
Lei. 

Se acatada tal sugestão, é de esperar-se fiquem subordinadas ao 
mesmo tratamento as dívidas da União. 

Seria uma eloqUente demonstração de que, realmente, todos são 
iguais perante a lei- Povo c Governo. 

Era o que. tinha a dizer, Sr. Presidente, meus Colegas 
Senadores, (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Sr. Senador Otair Beckcr. 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) (Pronuncia o seaulnte 
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jovens "devem c precisam sentir o seu dever de Participar c 
Ajudar a Decidir, pois de seu clamor a segurança se fará mais forte c 
a Paz será cada vez mais duradoura". 

Essas as palavras finais da mensagem dirigida pela ARENA aos 
participantes do I Encontro do Movimento A,rcni~ta Jovem do Esta
do de Santa Catarina, realizado cm Concórdia, nos últimos dias 26 c 
27 do mês passado. 

Mais de 350 jovens, representando. 55 municípios do meu Esta
do, se reuniram para o exame c debate de problemas políticos, cconô
micos e sociais do Estado c do Pais, numa demonstração impres
sionante do idealismo de nossa mocidade c, sobretudo, do quanto 
nos pode ela proporcionar. 

e preciso que se acentue a excelente organização, bem como 
seriedade, desse I Encontro, cujo êxito ultrapassou de muito os 
objctivos circunscritos ao ternário previamente organizado, bem co
mo às regiões nele representadas. 

Temos todos ouvido o apelo do eminente Presidente Ernesto 
Geisel pura que a juventude brasileira colabore com a construção da 
grande potência que seremos cm breve, através de sua nccessãria c dc
ci~va participação da politica nacional. Sua Excelência, está claro 
em seus pronunciamentos, não desconhece a importância dessa 
participação, que há de ser espontânea c positiva, cm momento al
gum se confundindo com a desordem c a impostura pretendida pelos 
que almejam fazer da mocidade, utilizando seu natural ardor, massa 
de manobra pura fins quase sempre ocultos. 

Somos, de outro lado, testemunhas dos esforços com que o 
Presidente Nacional da ARENA, nobre Sonador Pctrônio Portclla, 
tem se esforçado para u obtenção dessa participação ativa de nossa 
juventude, nu contínua valorização politica do jovem brasileiro. 

O apelo do Presidente da República c os esforços da Presidência 
do nosso partido, no entanto, não raro se perdem no tumulto esta
belecido pelos que querem, à força, convencer de que os jovens 
brasileiros estão impedidos de exercer atividadc politica c, dessa for
ma, dar sua indispcns4vel contribuição para o engrandecimento 
nacional. 

O I Encontro do Movimento Arcnista Jovem do Estado de San
ta Catarina constituiu magnifica demonstração da pujança de nossa 
mocidade, do seu empenho de contribuir para o bem comum c o 
nperfeiçonmento contínuo das instituições dcmocrllticas. E o fizeram 
de forma espontânea, franca, livre c a mais positiva. As centenas de 
jovens que se reuniram em Concórdia revelaram, também, o quanto 
a juventude é capaz de empreender para a concretização dos ideais 
que lhe são inerentes e que muito diferem do negativismo dos 
movimentos de tumulto que começam por afastll-los dos estudos c, 
adiante, da vida social. 

Se somos forçados, Sr. Presidente, u ouvir o estrépito da mino· 
riu que apregoa a mnrginuliznçiio dn mocidade, podemos, com real 
proveito, voltar nossus vistas pnru ucontecimentos positivos c 
promissores como o n:ccntcmente ocorrido em Concórdiu, no meu 
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Estado, ondc cr;ntcnus de jovens. idealistas c dispostos a dnr ao Bra· 
>ii c ii politica >ua indi>pcnsávcl c insub>titufvcl partícípaçiio pura 
que alcancemos u rcnlizaçào de ideais qut: são comuns a toda a Na
ç:it), sem distinções mcramt:ntcs cl(Jrius. 

O Encontro de Concórdia foi um desmentido ao derrotismo c, 
assim, uma cnfí1tica reafirmação da prcscnçu do jovem brasileiro no 
trahulho de tran•rormaçilo deste País c de uprimormnento da> ins· 
tituicõcs dcmllcrúticas! 

Sr. Presidente, cm llJJ4 a Lei nv 635 crinvu o Município de Con· 
~o:lirdi~t. Com arh.mas 40 anos, Concórdia apresenta-nos cx
lra~lrtlin:'lrio l.!rcscimcnto, em todas as ím.:us. Sede da Microrrcgiào 
do 1\lto Uruguai, 6?r;;, da suu população está lig~1da U agropccuúrta. 
Na sua juventude, Concórdia oferece ao Brasil exemplos de trabalho 
c rc:tlit:u.;tto. Com pouco mais dr.: 45 mil habitantes, deti:m os 
mdhorcs inlliccs de produçlio c prl',dUtividade cm suínos, aves, 
millw: displn: de 115 indústrias c 357 cstabcleci~nentos comerciais, 
LltiC atestam seU illl!!OSO progr~.:sso: é O maior produtor de rrnngos do 
Urusil: u nwis av:.111çado centro suinocultor do Brasil: é o maior con~ 
trihuintc do FUNRURAL do Estado de Santa Catarina; possui 
modcl:.~r Centro N:.u.:iomd de Suinocu1~um c: a primeira Ct:ntral d..: ln· 
scminuçiio Artificial cm Suínos do nosso País: é Vice-Campcão 
Lutino-Amcricano cm Prudutividadc de Milho e possui o maior 
m'uncru de propriedades rurais produtivas do Estado. cujo número 
:.tlcõ.lllt;:.l a 6.:wo. 

Tr:~h,dho. estudo c tecnologia lhe permitiram cm tão poucos 
anos ulcançur resultmlos ttto impressionantes, obter recordes em sete· 
rc~ v:.triadl)S, numa ohnt dc construção que, sob ao;;peclos variados, 
pndc ser upontadu como exemplar! 

"l':~rtkirc com" ARENA c mantenha a Concórdia'' [oí o lema 
CSClllhido pelos jovens qu~.: se encontraram naquela bela cidade cu ta· 
rincnst: para c.\umc c deliberações dt: nalurezu poJótica, ugindo e 
:.ttu:.1ndo com ll cu\or prúprio dos jovcns e n lib~rdacie que a todos 
nós é csscnc.:ial. O Em:ontro l'oi prestigiudo com a presençu do Go
vcnmdllf :\nlônio Carlos Knndcr Reis, que pror.:riu um discurso 
LIUC foi Ue t'runco diálogo c c1Hcndimt:nto com os :1·ioços lú reunidos. 
inccntivandu~os !t participaçtlo pl)\ítil!a. Tumbé.·,, comptlreccrnm o 
Prcfdto Municipal, Sr. Nt:udy Primo tv1a~so'.;~li~ o Doutor Jorge 
Knndcr l3tlrnhauscn, Prcsidente do Dirctório ~te::gional da ARENA; 
o Prc.:sidcnte da CttnHml dos Vcrc:adorcs, Sr. Adicrso Boron; o Presi
dente do [)irctório Municir:ll da ARENA. Sr. Euclides Antonio 
Mo.1rl.!on: l) Prc.:sidcntc.: do ~·1ovimento da ARENA Jovem local, 
DjalnHL de Sous" Cnutinho; os Sccrctilrios de Estudo Victor Fon· 
t"n", S:~lumào Rihas Jllninr, Fernando Bustos, Décio L"go; o Depu· 

lado Esl"du"l Fiuruv"ntc M:~ssolini: o Vicc·Prefcito Ivo Frederico 
Rcich. o l . .ídc.:r d:.~ l3ancudOt Arenista na Cfunuru Municipal, Sr. Jura· 
"i Lorcs d" Silv": o Presidente do DICESC, Sr. Flúvio de Almeida 
t ocllhl, ulém de outr~1s uutoridadcs, locais c rc:gionuis. 1:: de:: se sa
lic:ntur a prcsc:nça de Juur~:l Ncy de Sousn, entusiasta Presidente do 
.Muvimcntll Uu ARENA Jovem R~.:gionOtl, u quem muito devemos a 
org:mit.w.;i1u c: rculizact1u tio Encontro dL~ Concórdia. 

Conw Cllnvid:H.ill especial, compareceu o ex-Senador Atilio Fon
tunn. t.IUC fui ohjetu de especial homenagem du mocidade ali reunida, 
que o elegeu, pnr :!Ciamaçfio. PATRONO do IY Encontro de Ar•· 
nista~ Jovens Ut:: S:mta Cuturina. 

h1i I.:Dlll cnhH.;~i~> que assistimos a esse 19 Encontro, juntamente 
L'nm tl tlllhrc Senador Lcnoir Y:.1rgus, jovens c govcrnuntes, unidos 
nu rrtlpúsitll comum de servir ao Estado c uo Brasil, participando 
>~tivanlt!lltc J<~ o1çt1u polith:u "truvês d<~ ARENA, partido por eles li· 
\·rcmcnh.: csl.!olhidos pura instrumento de suus lultls c n:ulizuçõcs. 
Parth.:ip:nu..lll dt:ssc Encontw. convivendo cllm ccntcnus de mocas 
reunidos pura debates sérios c a tomudu de dcliberuçõcs demo
crúti~.:a~. tÍVCilltlS, l,liliS l!(IC 1\UOI.~a, rdorçUd:.l i\ COnnunçu que temos 
cm S11nt:t ~·aturina c llL) Brasil. cspccialmcntl! nu juventude, 

NcL~..:,~úrio tlc~tucar, t:unh~m. u prcsL:nçu do Doutor Caiu Pom~ 
lk'll d!.! Ttlkdtl, ilustre Dirt:tor Uc Turisnhl c Esportt.:s do Estado dr.: 
S:to Paultl, que l'ni um ún~ divcrsus nradores, prnl'erindo mngnílico 
di~~.:ur~~~ Llll que aluUiu :ws' variad11S c impmtantcs assuntos do mo
llH!llln hr:1,ilciru 1.' internal.'ional, com impn:,~ionantc rcssontinciu de 
\I.: LI~ tlll \'1 lllf.'.\, 

O Encontro desenvolveu-se, do início uo fim, num tunbicnte de 
toLHI liberdade c "bsoluto entendimento. Entendimento decorrente, 
subrctudll, dll rropósilo comum de lut:~r cm prol de Suntu Catarina, 
tio Brasil, dll fortalecimento da A RENA c, ucima de tudo, pelo urcr· 
li.:içoamcnto das instituições dcmocráticus. num momento cm que o 
numdl1 ~ cnnturhuúo por crises as mais amcucudoras c quc a tantos 
inl'clil.llH!nte conduz Íl dcscrenc:t nos vulorcs autt:nticos da democra
~.:itl c do homem. dt:rrLltisrno de que não compurtilha, graças u Deus, 
IHJ~su mncitiud~:, sm:udia pelo ardor de.: servir e os mesmos ideais que 
scmprc can1ctcrit.urun1 nossos jovens, como uo tempo em que Rui 
B:trhDsa a eles dirigia sua "Mcnsugem aos Moços"'! 

Sr. PrcsiUcnte, não posso u\ongar·mc além do tempo regímen· 
tal. M:~s é rrcciso 4UC .afirme que o I Encontro dos jovens arcnistus 
alcançuu rc:sultudos objetivos e os mais P.ositivos. O debute foi inten
so, o !.!Unvívio franco c livre, mas a isso devo acrescentar resultudos 
concrcllls. E, para tal, mencionarei algumas das proposições 
:~rrnvad"s :tll término dos trabalhos: I) proposta pura que a dircção 
regional d:1 ARENA cm Santa Cuturinu, através do Instituto de For· 
maçrto Politic:~, promova a realização dos Cursos de Formação Polftí· 
ca a nível microrrcgíonal, com a finalidade de proporcionar oportu· 
nidude uus jovens dos MAJs municipais aprimoramento em seus co
nhecimentos políticos; 2) proposta para instituição de Encontros Mi· 
crorrcgionais do movimento arenista jovem, visando, entre outros 
objctivus. promover palestras e debates em temas comuns, 
ocorrendo, assim, uma maior integração c ín[ormnção política da 
juventude caturincnsc: J) rropostu pura que o Movimento Arenistu 
.lnvcm de S"nlu Catarina pleiteie junto ao Dirctório Regional da 
ARENA r:~ra 4uc instrua os dirctórios municipais, por ocusíilo das 
pnhimus eleições. que inclua na nominuta de seus candidatos repre
'•ntantcs dos Mi\Js: moção que sugere ao .Diretório Regional da 
ARENA 'I"" o novo Presidente do Dirctório seja um companheiro 
com trúnsitu c.:ntrc os jovens e que uo mesmo tempo tenha respaldo 
rolitico: 5) mllçào pura rurtícipaçflo da ARENA Jovem no apoio ao 
MOBRAL. E, nnalmcntc, moção sugerindo ao Dír•tório Regional 
LIU\! os candidatos ao próximo pleito sejam escolhidos mé novembro, 
pura qw: se inich: com necessária antecedência o trubalho clcitoral. 

O Sr. Jnrbns Passarinho (Pará)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina)- Pois não, nobre 
Senador Jurh:.as Pussarinho. 

O Sr. Jnrbas Passarinho (Paril)- Eu pediria que V. Ex• me 
cunccdl!ssr.: o apurtc no sentido progressivo, porque apreciaria pri~ 
mciro, obter ulgumas inrormuções paru, depois. entiio, realmente 
d~1r o :.tpnrte. V. Ex~ estú-se rderiodo ao encontro com jovens, 
wmhém. cm Sunt~l Cuturina. Esscs jovens, pergunto. podem ser 
t:lHlsidt:rados como pessoas entrc 18 e 25, 18 e JO unos? 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Cuturinu)- Exatumentc entre 
I X c 25 unos dr.: idade:. 

O Sr. Jarhas Passarinho (PurÍl)- Pergunto mais a V. Ex•: isso 
foi fcitunumu cas:1 de família, numu sala onde só cubem 5 ou I O pcs· 
sons, ou houve maior assistência. num locul mais umplo'! 

O SR. OTAIR BECKER (Suntu Caturinu)- Exatamentc num 
clube. "horto a todu" populuçflo, c com u prcscnçu de 350 jovens. 

O Sr. Jnrbas Passarinho lf'hril)- (; surpreendente - • i: aqui 
t.luc cu gusturiu de dur meu npurte u V, Ext- porque os nossos com· 
punhcims do M DB di1.cm 4uc a ARENA nuo tem eleitorado jovem. 
Est~lll vcndo que S:.tnlu Catarina cstÍl trazendo um exemplo 
c.\tr:wrdinúrio. I~ u111a dcmonstruçllo histórica c cu nüo poderia 
dci.\nr lie l'a1.cr r.:stu observw.;tto. 

O SR. OTAIR BECKER (Suntu Caturinu)- Fico gruto u 
v. h" c devo l'clicitit·hJ relu oportunidade do apurtc, pois que, ago· 
m vou citar c.\:lt:uncntc, nu discurso qUI! estou proferindo: 

Mais de J50 llltll.;m participaram desse encontro. insisto cm Ui· 
n:r. I·. reprcscntandll 55 municipins: llú, Pcritiba, SUo José llo 
C~.:rritll, l.:1g.c~. Meleiro, C:moinlws. Siio Miguel do Oeste, Abe\urdo 
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Lut, Joacaba, Xaxim. Rodeio, São Francisco do Sul, Seara, ltupo· 
runga. Cupinzal, Galv<tn. Araquari, Palmitos, Quilombo, Hcrval 
Doeste, lpira, Campo Belo do Sul, Joinvillc, Lindóia, Águns Mor· 
nas, l'inhulzinho, Rio do C<tmpo, Trombudo Central, Nova Veneza, 
Guarujil do Sul, Taió, Laguna, Tuburfio, Herval Velho, Navcg<tntes, 
lpumirim, Xavantina, Rio dos Cedros, São José, ltajai, Florianó· 
polis, Orlcans, Arroio Trinta, Campos Novos, Xanxeré, Friburgo, 
Erva! Velho, Grão Parú, Catunduvas, Caçador, Mondai, Citnpecó, 
Blumcnau eU ruhici. 

Nobre Senador Jt~rbas Passarinho, norte, sul, leste, oeste- San
ta Catarina estava presente, 

O Sr. Evclóslo Vieira (Santa Catarina) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina)- Com muito pr:t· 
1r.:r. nobre Scnudor. 

O Sr. Evcláslo Vieira (Santa Catarina)- Acompanhumos, 
n~:stcs úllimos mesr.:s, o movimento da Aliança Renovadora Nacio· 
nu!, procurando dcspcrt;.tr, conscientizar a juventude, pura integrâ-Ja 
numa açtio orftumcntc Uenélica. Folgun1os em acompanhar, à distân
cia, esse movimento da ARENA. Ficamos satisfeitos também em 
acompanhar a narrativa que V. Ex• faz nesta oportunidade. O Movi
mento Dcmocrútico Brasileiro, em Santa Catarina, a partir de 1966, 
jú se int~:l·cssou cm arregimentar u juventude. No mesmo dia em que 
a ,\Jiunçu Renovadora Nacional realit.ava essa grande concentrucào 
em Concórdia, o Movimento Democrático Brasileiro realizuva umu 
~.:uncentruçfio ..:om quatrocentos jovens, apenas do Município de: 
Campos Novos. Somentt: kunentamos que, em Santo Catarina, esta
mos encontrando dificuldades - parece-me que isto t: válido tum· 
hém pura u Aliança Renovadora Nacional - cm atrair universitú· 
rios pana n participaçiio na vida política. Quando v:.tmos convid{, .. Jos, 
alegam: c o Decreto· lei n<• 477? Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Cutarina) - Agradoço a V. 
E.x1, nobre Senador Evelúsio Vieira, meu cocstaduano c: meu amigo. 
Exatamcntc: nesse Encontro, o nosso ~mincnte Governador fez uma 
pergunta nos jovens, u respeito do Decreto-lei n"' 477. E a resposta 
veit.>. Todos os jov~n.~ lú presentes. d.:: pé, disseram que esse instru
mento cstuvu 1.1 protegl:-los c que em nnda. absolutamente, os 
impedi;t de p:trticipar •ttivumente da vid't política brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Ptlrá) -Permite-me V. Ex• u.m aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina)- Com muito pram. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parú) -- Gostaria, não de ~hamar a 
:ttcnçolo de V. Ex•, porque u su~t ucuidad~ é muito maior do que u 
minhu, m;,ts pedir que V, EK• medite bem nas pu lavras do nobre Sena
dor EvdiiSio Vieira. Porque, enquanto V. E.x• diz que realizou um en
l.!ontru c:t.'lm JOO jovens c depois fel uma listagem de todos os 
rnunil.'irios d~.: Sttntu Caturimr, seu opositor, naquele Estado, o nosso 
ilustn: colcgu, J'ulou que r~:ulizou encontro com 400 jovens, em um 
nuu1 h.:ipiu só. Essa frase. purccc-mc, merec~ a nossn obsc:rvuçUo. 
Creio mais no efeito multiplicador de trazer um jovem de cada 
municirio desses c dci.x~lt ru1ssos companheiros do MDB com 400 
cm urn só munh:ipiu. l'unt nós C: muito muis interessante o efeito 
rnullipfi.::u.Jor. Mus cLr gost:trii.t de fazer uma perguntu. Alílls, só me 
mrisquci <t dar este aparte depois que vi que, no elenco de n:comcndu· 
~lit.:s, niro :iparcciu o llunigt:r:tdo 477, Eu perguntaria a V. Ex11 e, 
;rtruvês Jc V. lix•- porque niio pusso rerir o Regimento- ao nobre 
Senador pur S:ullu Cntnrinu, Evclúsio Vit:iru: esses jovens que estão 
t~ntJo difi~o:uh.hu.Jes Jc purticipur, ClltnO universitários, da vidu públi
!.:il, pr~:tendcm seq!lestrur reitor'! Scrl1 esse o objetivo deles'! 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) - Parece-me que 
niw. 

O Sr. Jurbns Passnrlnho (Pari\) - Eles pretendem utilizar 
prllc~ssos de ILH:1 arnHida puru a conlJUistu du Puder, ou o M DB acei
ta riu isso l.'tlllm purtc du seu id1!:'1rio'? Tumbém creio que V, Ex• res
ponderia "mlo", L::lcs pretendem alicinr jovens puru gr~vcs con
~idcl':lda:. ilegais c r:.1ra a JcprcUw.;no de suas universidades'! 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Cutnrinu)- Absolutamente! 

O Sr. Jnrbas Passarinho (Pará)- Também "niio". Eles preten· 
de/11 fazer da Universidade o campo sagrado da ugrcssão aos 
princípios dcmocrúticos du lihcrdnde? 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina)- Absolutamente! 

O Sr. Jarbns Passarinho (Pará)- Pois é apenas isso que o 477 
pmíhc. Entlio, nlio entendo por que eles ncum com medo daquilo 
que não pode atingi-los. Seria o mesmo que eu dizer: Niio saio â rua 
porque hú um policial na esquina. Ora, cu não pretendo roubar, não 
pretendo ussnltur, niio pretendo scqllestrur, nem mesmo raptar - e 
hil uma diferença jurídica extremamente importunto:, porque o rapto 
é rwru lins libidinosos c o scqüestro é para violências esp~cilicas. Em 
conse4Uêm:iu, se posso sair tranqüilamente da minha casa, ~cm medo 
do policial da esquina, por que razão o jovem niio podo participar da 
vida política, por medo no Decreto-lei n' 477~ Há alguns anos, luto 
para tentar cntcndor esse nrgumcnto, desde que o nobre Senador 
Fruncu Montnro, pela primeira vez, a ele se referiu, a(.jui, estando cu 
chev:indo it Casa, de volta. E S. E.x• até se rr.feriu a um famigerado 
D~.:creto nv 977. Eu tive vontudc de dizer a ele que, prosaicamente, 
rrelendiu l'azcr duus ühscrvuçõcs. Primeiro, não era um decreto, era 
decrctu·lci; depois, ele tinha acertado na dezena e nu unidade, mas 
tinha ~.:rradu na ccntcmt, porque não era 977, rnas 477, tamanha a 
conl'usUo 4uc st: l'al em torno disso! Acho que os dois Partidos, 
realmente. poderiam desmistificar esse problema c mostrar que o 477 
n:.lll in1pcdc, de manciru alguma, a atividudc política na Oposição, 
cunw a ativid:tdc política no Partido de suporte no Governo. O que o 
477 se propõe <L l'uzer- e nuncu discuti se: ele deve ou não continuar 
sendo o 4uc é - é rcpdir as agressões de ptssoas qur: estão 
comprometidas com o movimento de luta armada para a conquista 
do l'oder. Por isso, fiquei até surpreendido quando V. Ex• disse que 
esse Dccn.:to-lt:i nY 4 77 protet~ia esses jovens. "Proteg·er" achei talvez 
t:.\ccssim, mas cntcndo. O que achn é qu~ ele é inofensivo para quem 
nf10 prctcndu J'lntlicar o ilícito penal da lulu armada puru a conquista 
do l'od". Desculpo· me que eu me tenha alongado. 

O SR. OTAIR DECKER (Suntu Catarina) - Exatumentc por 
esse :~spccto que ele: i.! J'lrlllctor dos c:studantc:s. Primeiro, qu~:ro agra
del.'cr as ÍIH.L.tgaçõt.:s oportlmas, que enriquecerum este meu discurso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parir)- Muito obrigado. 

O SR. OTAIR BECKER (Santa C:tturina) - Segundo, devo 
dizcr-lhi! que. ainda lwje i1 turdt!, ouvíumos um nobre coestuduano 
:llirnwr que .;c tem de: undur ainda cm lombo de jegue. O Nordest~ 
salt.Hr. na realidade. pois quo, num Er1contro Regional de Mo· 
vimellhls Ari.!nisws Jovens, coqcentrar, no longínquo Município de 
ConcllrJia - n:itlohstuntc u sua prosperidade aqui já rcferid:t- 55 
111 urrieipios, .150 jovens, é um feito de grandiosidade. Sem dúvida 
11cnhunr:r. Senador Jarbas Passarinho. este efeito multiplicador é que 
nús. arcnistas conscientes do nosso papel, c:stamos buscando 
c.\ccutm cm Sant;1 Caturinn, pura conter a avalanche dos nossos 
hnnrHtJos utJvcrsí1rios, lJUC J'orum bem sucr:didos no último pleito, 
(1aj>l vist;t aqui a pn:scn~.;u do nosso Senador Evelúsio Vieirn. 

l'rllssif!.tl, Sr. l,rcsiUcntr:: 
Sr. ProSidente, o I' Encontro do Movimento Arenista Jovem de 

Suntu Catarina foi, cntrt: m11ita coisa, incquivocu dt:monstrnçiio da 
vcmtudc de 11:\rlici~açiio politica. livre c idealista, da moei.dade: Reve· 
)!lU o rrrd"r de trahalho em prol do Estudo o: do Pais, a chsposrçi\o de 
ctmtrihuir pura a continun renova~tào política do nosso Partido c, 
através do:,tc, dll nr .. sil: do clirnrt de uhsolut:t segurança e total li· 
herdade "''111 que a juventude brasileira purticipu da utividude políti· 
cil cm n~~~so l'~tis. E é de se s:tlientur. aindot, conrormc tão bem cxpres~ 
Stllll :IS rtlll~'ÕC'S C propo:,jçõcs :.lj'lfOVUdUS1 O rortc desejo de integração 
t.l:ts vi11·ias regiões do Estado de Santa Caturinu, o que, no cntunto, 
espero vcnlw u ser temu de discut·so que preh:ndo prorcrir nesta tri· 
huna, ttlwndn clurnurci contra u injustilicUvcl dt:liciênciu de bous e 
modcrrm.~ rodovius num Estudo cujo povo constitui exemplo de 
tnlhulhu,orgallil~\l;ào c crít\tividude rmra o Brasil! · . 

Finalmenlc. Sr. Presidente, nolll que o encontro n que me reren 
t~n rwr alto ilh..''i\:1 l' vi~or do IHlsso Purtido, a conliunçu que o Go-
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vornu 'I"" apoi:m1os d<'sporut om nosso~ jo~ons e, sobretudo, o O SR. PRESIDEN~E (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
entusiasmo quo caracteriza as bases parudánas no meu Estudo, às vra ao nobre Senador Jose Surney. (Pausa.) 
quuis ;1 juventude caturincnsc tunto tem e podcrâ dar, parn a con- S. Ex• ~à o 7stú present~. . 
sl!cuçr10 de sonhos c idcnis que desde sempre animam nossa gente! Não h a ma1s oradores mscntos. (Pausa.) . 

Conduo. jil que 0 tempo se esgotou, ped,indo a V. Ex• considere O SR. PRESIDENTE (WIIso? Gonçalves) - Lembro aos Srs. 
parto integrante deste mou pronunciamento o texto da Mensagem Sonad<Jres q~e o Congre~so Nactonal está .convocado pnru. uma 
uos Jovens Arcnistas, aprcscntudu por ocasião do Encontro de Con- . scssi'io u rcultzar-sc hoJe, as ~8 horas~ 30 mmutos, no plcnáno da 
cúrdia. cujo teor hem traduz o sentimento dos moços de Santa Cata· Cümnra dos Deputados, destmudu u lcatum das Mensagens n•s 60 c 
rima, que hom entendemos o ao q~al damos nosso integral apoio! 62, do 1975-CN. 
(Multo bem! Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais huven· 

Documeflto a que s~ refere o Sr. Otair Becker, em ,çeu 
discurso: 

MENSAGEM AOS JOVENS ARENISTAS 

No momento da realização do I Encontro do Movimento Arenls
ta Jovem do Estado de Santa Catarina, exatam~nte na cidade de 
CONCÓRDIA, origem de uma cruzada de motivações sob o aspecto 
político-social e de participação EFETIVA dos jovens na democra· 
cíu hrusílcíra. saudamos aqueles que: nos iideram até hoje- muitos 
um exemplo dignilicante do estoicismo partidário- para dizer-lhes 
quo de Concórdia PARTE O GRITO DOS JOVENS, NA SUA 
IDENTIFICAÇÃO COMO Atuantes NA POLITICA DIRETIVA 
DA NAÇÃO. 

Surge hoje no Brasil a chamada Motivação Partidária daqueles 
qut.:, cntrl! a ado\cscéncia c a experiência da vida, passam a pensar 
com ~uu5 próprias consciêncius nos destinos da Pátria. 

Os jovens, hoje, so libertam diante do que ouvem e vêem nas 
comunicações com o mundo: - a intranqUilidade dos Governos, a 
ameaça de conflitos internos, a incompreensão gorada pelo poder 
competitivo, a insatisfação gritante de trabalhadores no que tange ao 
poder material das coisas ... 

É um mundo conturbado pela violência que conscientiza o jo· 
vom brasileir<l u DISCERNIR E TOMAR UMA ATITUDE. 

AGIR c PARTICIPAR de uma ação que atinge a sua vida e o 
s<:u futuro. 

Hoje os Jowns dt1 Nação vivem uma fase de SEGURANÇA e 
RESPEITO. 

Têm o direito de VIVER, TRARALHAR, SENTIR, OUVIR, 
CAMINHAR o PARTICIPAR da vida normal. 

Têm o direito de CONSTITUIR FAMILIA e vislumbrar na 
segurança da Nação. um futuro digno para aqueles que são ou serão 
seus nlhos. 

Mas os J<wcns não podem viver na passividade de um paternatlis· 
mo. 

Pura ass~.:gurur essa coniiunça no futuro, eles devem AGIR, 
PARTICIPAR. 

Da f;aixa etária dos chamados JOVENS - mais de 65% - , 
estil solada a sorte e os destinos do Brasil. 
· Essa a razão do encontro dos jovens que sob a bandeira da 

ARENA 

devem e precisan·, sentir o sou dever de PARTICIPAR e AJUDAR a 
DECIDI R, pois do seu chamar a segurança se furá mais forte e a PAZ 
scrú cad;.l vc~ muis durudouru. 

Com o Brasil de uma nova ARENA JOVEM 

do que tratur. vou cncc.:rrar a sessão. 
Designo pura a pró.,imu, dia li, segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno ünico, do Requerimento n• 308, de 1975, do 
Senhor Senador Fausto Castelo·Branco, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do General 
Ednard<' D'/\vila Mello, comandante do 11 Exército, por ocasião da 
aul;a inaugural do 17• Ciclo de Estudos da Associação dos Diploma· 
dos na Escola Superior de Guerra (ADESG), publicado no Jornal do 
Brasil, no dia 19 do julho de 1975: 

-l-

Votuçiao, cm turno ünico, do Requerimento n• 309, de 1975, do 
Senhor Somador Vasconcelos Torres, solicitando a traMcricilo nos 
Anais do Senado Federal. da Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Prosidonto da Republica, General Ernesto Geisel, transmitida, atra· 
ví:s do Senhor Ministro Armando Falcão, por ocasião da promulga· 
ção da Constituição do novo Estado do Rio de Janeiro, e publicada 
no Jornal do Brasil de 24 de julho de 1975. 

-3-

Vowçiio, em. turno ünico, do Requerimento n• 322, de 1975, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada em caráter 
delinitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1974, de sua auto· 
ria, qu~: autoriza em casos excepcionais e havendo motivação 
ponderável, a alteração do patronímico da mulher solteira, desquita
da ou viüva, som prejuízo dos apelidos de famílía, e dá outras provi· 
dénciu~. 

-4-

Discussão, om turno ünico, do Projeto de Lei da Câmara n• 19, 
de 1975 (N<• 1.470·8/73, na Casa de origem), que estabelece prazo às 
entidades públicas e particulares pura fornecerem aos beneficiários, 
comprovantes do rendimentos, para fins de Imposto de Renda, tendo 

Pareceres, sob n•s 245 e 246, de 1975, dus Comissões: · 
- de Economia, favorável ao projeto com a emenda que apre· 

scntudcnl,l\-CE:c 
-de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 

Economiu. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
St!SS[IO, 

( Lt•\'tltllU•.H!" ses.wio às I 7 horas e 55 minutos, J 



99~ Sessão da 1 ~ Sessão Legislativa das~ Legislatura, 
em ~ 1 de agosto de 1975 

PRESIDENCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
-Alexandre Costa- Henrique de Lu Rocque- Helvidio Nunes
Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte 
Mariz- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourivul Baptista 
- Ruy Santos- Eurico Rezende- Roberto Saturnino - Itamar 
Franco- Magalhães Pinto- Osircs Teixeira- ltalívio Coelho -
Saldanha Derzi - (.cite Chaves- Evelásio Vieira - O tu ir Becker 
-Daniel Krieger- Tarso Duira. ' 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•·Sccretúrio vai proceder à leitura do Expediente. 

lõ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. )o.Secretárlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos do .. gulntc projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 14, de 1975 
(NY IS·Bf7S, na Cúmaru dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regu· 
lares, firmado entre os Governos da República Federativa do 
Brasil e do Reino do Marrocos, em BrasOia, a 30 de abril de 
1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' lõ uprovado o texto do Acordo sobre Transportes 

Aéreos Regulares, firmado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e do Reino do Marrocos, cm Brasília, u 30 de 
abril de 1975. 

Art, 2• Este Decreto Legislativo entrurú em vigor nu datu de suu 
publicação. 

MENSAGEM No 14Z, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conftltmidadc com o disposto no urtigo 44, inciso I, dn 

Constituição Federai, tenho u honra de submeter à elcvudn 
considcrnçiio de Vossas Exceléncius, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estudo dns Rclnções Exteriores, o 
t~:xto do Acordo sobre Trunsportcs Aéreos Regulnres, firmado entre 
os Gtwcrnos du Repúblicu Federativa do Brusil e do Reino do 

Marrocos, em Bras,ilia, a 30 de abril do corrente ano. 
Brasífia, cm 20 de maio de 1975.- Ernesto Gel .. !. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/DOP/ARC/135/688 
(B46), (A25), DE 15 DE MAIO DE 1975, DO MINIST!ô:RIO DAS 
RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Exceli:ncia o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geisel, 
Presidente du República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelên· 

cia o anexo texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares 
entre os Governos da República Federativa do Brasil c do Reino do 
Marrocos, assinado em Brasília, a 30 de abril do corrente ano. 

. 2. O Acordo em apreço foi celebrado visando a proporcionar 
'" cmprcsus transportadoras a serem designadas pelas Partes 
('untratantes condições mais favoráveis de participação nas ligações 
aércus hrusilciro-murroquinas, em relação, principalmente, às cmprc· 
sus européias, contribuindo assim para o àlmejado equilíbrio da 
cupt~eidade ut'crccída no Atlântico Sul. 

.1. O instrumento assinado com o Marrocos reflete a política 
hrasilcira de multiplicar as áreas de relacionamento e intercâmbio 
cum us países do Mundo Árabe. Dentro desse contexto, ainda este 
unu dcvcrit ser negociado um Acordo sobre Transportes Aéreos Rc· 
gulurcs com o I ruque c assinado o já conclufdo com a Jordânia. 

4. Outrossim, o Quudro de Rotas do Acordo Brasil-Marrocos 
assegura ao tr<tnsportudo~ brasileiro designado direitos comerciais 
'"' ruta acordada, o que propiciará o crescimento du participação da 
handcira hrusilciru no tráfego Brasil-Europa, 

5. Por outro lado, o Acordo incorpora princípios consagrados 
cm Llm:umcntos biluteruis de aviação civil internacional, 
disciplinando, ussim, a transferência dc receitas auferidas pelas 
cmrm:sus designadas, o pagamento de taxas ncroportuârias, a uti· 
li"'~''" de pcçus sobressalentes, combustíveis e lubriticuntes e as 
ixcm;õcs dt: direitos uduundros. Instituiu-se, também, um mecanis· 
mo puru eliminar eventuais contro.vérsias, através de consultas 
pcril\dio!IS c convocuçilo de umu Comissão Mista urbitrul. 

6. Tc:ndo cm vistu u nuturezu do instrumento, faz-se necessária 
u suu rutilicuçilo l'ornml, upós uprovução pelo Congresso Nacional, 
conforme o disrosto no urtigo 44, inciso I, du Constituição Fcdcrul. 

7. Ncs.<as condições, submeto IJ suu ultu consideração projeto 
Lic Mcnsug.cm uo Congresso Nucionul, para que Vossa Excelência, se 
assim houver rur bem, cncuminhc o texto do citado Acordo IJ upro· 
va~ih1 do l)odcr Lcgislutivo, 



,\proveito <~ opurtunidadc paru renovar a Vossa Excelênciu, 
s~nhur i'r~sidente, os protestos d<l meu mais profundo respeito. -
Azcredo da Silveira. 

ACORDO ENTR'E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRtiSIL E O REINO DO MARROCOS SOBRE TRANSPORTES 
tlf:REOS REGULARES. 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Ciovcrno de S. M. o Rei do Murrocos; 
Dc.~ejosos <.h: incentivar o desenvolvimento do transporte aêrea 

regular cnlrc a República Federativo do Brusil e o Reino do 
Marrocos c 1le upoiar decisivamente u coopcraçilo internacional 
nesse setor: 

Dcsejosos de ilf1licur :.to transporte: aéreo regular entre os dois 
países, os prim:ipios c as disposições du Convenção sobre Aviação Ci
vil hllcrn<~cionallirmadu em Chicago a 7 de delcmbro de 1944, 

Convem no uw.: se sc1!11é: 

Artigo I 

As !)artes Comratantes se concedem reciprocamente os direitos 
csrccilicudus nu presente Acordo e seu Anexo, a rim de que se estabe
lc~,:um os serviços aéreos intc:rnacionuis regulares nos mesmos previs
tllS, doruvuntc referidos como ••serviços convcncion:.~rtos". 

Artigo II 

I. Qualquer dos serviços convencionmJos podcrtí ser iniciudo 
irm.:diuwmcn.tc ou cm dat:l ulterior, a critCrio da Parte: Contrutante It 
I.JUUI tais direitos :;ào concedidos. mas n~o untes que: 

a) A Pa'nc Contratante i1 qual cssos direitos lenham sido conce· 
di!Jos h;1jn th:sign~~~.Jo '!11HI ou várius empresas aéreas puni e.l(p)orur 
urn ou diversos scrvlçüs Cllnvcncionados nu rota ou rotas especifica .. 
uas: 

b) A Parte Conlrlllunte qué concede esses direitos tenha d'ado a 
rH.:~cssitria lh.:ençu Uc funcionamento à emp~csa ou empresas at:rcas 
cm i.IUtstàü, o Que fará sem dcmoru, observadas as disposições do 
pur{lgnll'll:! !.leste artigo c ii do artigo 111. 

1. A cmprcsu ou empresas aéreas designadas poderão ser 
chanwdus u pruv:tr, pentntc as autoridades aeronáuticas da Parte 
Contmtantc que L'onceàc os direitos, que se en\!ontrum em condições 
de s~1tisl'uzt!r os re4uisitos previstos pelas lt:is c regulamentos nor· 
mal mente uplicados por cssus autoridades no que se refere ao run
cionmncnto de empresas a6reas comerciais. 

Arlfgo III 

('udu Parte Contrawnte se reserva ,o direito de negar uma Ji .. 
ce111;u de l'uncitmumento n uma empresa aérea designada pela outra 
l';~rlc Cllnlrat;mlo ou de revogar lul licença quando nfio julgar 
mfic!cntemcntc pro·mdo que umu parte substancial da propriedade e 
,, controle t!l'etivu clii rcft.,·rida emp1·esu estão em mãos de nacionais du 
Hilri.l P~1rtc Ctlntn:'·•l')l,c ou cm caso de inobservância, pela empresa 
,(:rca 1.h:sig.nada, das lds c regulamcntoll referidos no artigo VI do 
Hcscntc Acordo. ou dus condições sob as quais os direitos rorum 
:unt.·cdidu., cm conformidude com este Aco!'do e de seu Ane'l.o, ou 
li nUa 4Lmndu as ~1cmnuvcs utilitudas ni10 sc:jam tripuladas por natu
:.lis da outn1 Parte Contnttunte, cxct:tuudos os casos de adestramen· 
o Un pesso;.1l nuveg:.tntc. 

Arllgo IV 

A lim de I.!Vitur totlu prúticn discriminatóriu c de assegurar uma 
crfcitu iguuld~tdc de tr:ttun1ento, us Partes Contratantes c~ncordum. 
uc: 

1. As taxas qu~ uma das Partes Contratantes imponha ou per· 
li tu 4uc scjum impustus ít empresa ·ou cmprcsus uéreus dcsignudus 
t:lu outra Parte Contrutunte, pnm uso de ueroportos ~ outras ruci
dades, niiu seriiu superiores its aplicadus pelo uso de tnis aeroportos 
outras fucilidt!Ues por ucronavl!s de suu bandeira empregadas em 
rvi~,:os intcrnucionuis semelhantes: 

122-
., As m:ronuvcs utilizudas no tráfego intcrnacionul pclu cmprc· 

"' ou ~mrrcsas designadus de umu Purte Contratante bem como o 
seu ClJUipunh.:nlo normal, suu rcservu de combustíveis c lubrificantes 
c <Is prtlvio;ôes (indusivc alimentos, bebidas, tabaco) exÍ!itcntcs u bar· 
do. l'i!.:m~o isentos, à entradu do território da outra Parte Con
trawnte, de 4uuisqucr direitos nduuneiros, dcspcsus de inspcçào c de· 
mais direitos c t;L\:tli scmclhuntes, sob u condição de que per· 
nwncç<~nJ u burdll até 01 saí <.lu du ucromtve do mcncionudo território; 

J. Ficari'1o iguulmentc isentos desses mesmos dirc.:itos ou ta.'<ns, 
s~llvu <~S t:~.\as c t:molumentos rclutivos à prestação de serviços: 

a) as provisôes de bordo de qualquer origem tomudus no lerri· 
tôrio de uma dus Partes Contratantes, nos limites dn regulamentação 
eslabclccida pelas autoridades da referida Parle Contratante, c 
cmbmcm.las cm i.lcrtlmtves que ussegurum um serviço internt~cionul 
u~IUUtra Pnrtc Contratante: 

b) os "ccssórios impnnndos n'J território de uma das Partes 
C'ontratmllcs potra u rmmutençào nu reparação das aeronnves uti· 
lit.udas nos scrv.ic,;tlS intcrnacionuis da emprcs;t ou empresas uéreus 
dc.,ignada' tlu nulna Purtc Cuntrutuntc: 

c) os combustíveis c lubrilicnntcs destinados ao abastc:cimcnto 
d01s ;1emnavcs utilii.ud~IS nos serviços intcmaciunais explorados pela 
l'mpresól llU emprcs:.ts aéreas Jcsigmtdas de uma ou outra Parte Con· 
tnll~illlc, mc:;mo que venham u ser utiliz:1das pelas aeronaves durante 
(I vóo sobre aqucle território. . . 

4. Os equipamentos normais de bordo, bem como o.s materuus 
c ['lfl)visiics ttue se encontram a bordCI das aeron.a~e~ de uma. Parte 
('ontrat:.lntc. não poderão ser cmbarcudos no terntorJO da outra Pa~
tc (\1ntn1ttmle sem o consentimento das suas autoridades aduanet
n1s. Ocllrn:ndu o d..:sctnburque, poderão ficar sob a custódia das au· 
toric.Jades :1té o seu rc:c'11burquc ou ~tté que sejam objeto de um termo 
de rc>pllll>t•hilidade (dcdaraçüo de alffmdega). 

Arligo V 

lh ~.:crtillcados de navcgubilidudc. as curtas de habilitação e as 
licc•wa> Cl\llCodidas ou validadas por uma das Parles Contralantes c 
oliiu.ln c111 vigor serão reconhecidos como válidos pela outra Parte 
CoiHr:.llantc par:.1 o lim de cxpluracào dos serviço~ c?nvt:nci~nados. 
(';.~d~l Parte Contratante se reservo.~, entretanto, o dm:1to de nu~ rcc(l· 
nheccr ~u 1uu vúlidus, ~.::om rcl:u;r1o :to sobrevôo do s~:u terrilóno, car .. 
tas c liccnç:.ts c0ncedidus a seus próprios nacionais pelu outra Part..: 
(\mlmtmJtc ou por um tcrccim Estado. 

ArliKO VI 

1. ·As leis c l'egulamcntus de uma Parte Contratante, relativos 
;, cntmda I! suida do.' seu território de a~ronavcs empregadas na nave .. 
ga~,:f!o uércu intt:rna::ionul. ou relativos à exploração e à navc_gaç~o 
das Jitus uc:ron;.1vcs durante sua permanência no mesmo territóriO, 
~cràll aplic<~dos íts ltcrlln:tvcs da empn:su ui:rca designada pela outra 
Parte Contratuntt:. ' 

~. AS leis c regulamentos de cada uma das Partes Cont~alant~s 
di~ciplinandu em st:u território u entrada c a saída de passu.gc~ros, ~n· 
{'llll:II.'ÔI!S c I.!Urga, tais C0\110 OS regulamentOS rcrcr~ntes à .tnl!graÇUO, 
:llfúndcga ~ (.jUarentcna, aplicar-sc-ão aos passagetros, trtpuluntes c:. 
curga trunsporwdos por aeronaves du emprcsu designada pcht outra 
Purtc.: Conlrat~mtc. 

Arllgo VII 

Num c.:spiritu de cslrcit:t coluboraçào. as uutorldudl.!s ncronáuti· 
cus das UIIIIS Partes Conlrul:lnles n1anlerào conllllOS 11 nm de 
~.::.\aminar 11s cmllli~,:ôcs de uplicuçUo dos princípio'i cstabcl~c~dos ~n 
presente 1\cnrllo c seu Anexo, c de vcrilicar se essus condtçoes suo 
ulicLJLI<Illus. 

Arlfgo VIII 

l. C:udu Parte ClHllratante poder1í promover consultas ctlm as 
uuturid:~dcs acrclmhllicus du outru Parte puru intcrprctuçiio. 
upti~.·a~;illl llll llHH.lilicuçiío do Anexo 1io presente Acordo ou se u 
lllltl'a Parte Cuntratantc tiver usmfo du fuculdadc previstu no artigo 
III. 

' 
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, Tais consultas dcvcruo ser iniciadas dentro do prato de 60 

(scsscnt:l) dias a contar da duta da notificuçilo do pedido respectivo. 
3. Quando as referidas autoridades aeronáuticas das Partes 

Contratantes cor.cordarem em modificar o Anexo ao.presente Acor· 
do, tais modificações entrarão cm vigor depois de confirmadas por 
trocu de notas, por via diplomática. 

Artigo IX 

I. No caso de uma divergência relativa 11 interpretação ou à 
aplicação do prc'Sente Acordo não ter podido ser resolvida conforme 
ns disposições do artigo VIII, seja entre as autoridades aeronáuticas, 
scju entre os Governos das Partes Contratantes será ela a pedido de 
uma das !'artes Contratantes, submetida a uma Comissão Mista. 

2. Tal Comissão será composta de três (3) membros: um 
designado por cada Parte Contratante, e o terceiro escolhido pelos 
dois primeiros, dentre os nacionais de um terceiro Estado. Esse 
último funcionará como Presidente. Se, num prLJ:Zo de dois meses a 
partir da proposta apresentada por um dos dois Governos para a 
reunião da Comissão Mista, os dois árbitros não tiverem sido 
designados, ou se após o decurso de um mês de sua designação não ti· 
verem eles concordado na escolha do Presidente, cada uma das 
Partes Contratantes poderá solicitar ao' presidente do Conselho da 
0(\CI que fuça as designações necessárias. 

3. Caso não seja passivei resolver o litígio amigavelmente, a 
Comissão decidirá a questão por maioria de' votos. Se as Partes 
Contratantes não decidirem de outro modo, a Comissão estabelecerá 
suas próprias normas de processo c o local onde se reunirá. 

4. As Partes Contratantes cnvidarão seus melhores esforços, 
dentro dos limites de seus poderes, para dar cumprimento ao parecer 
da Comissão escolhida. Cada Parte Contratante se rcsponsabiliziuá 
pelos gastos resultantes da atividade de seu representante, bem como 
pela metade dos outros gastos .. 

Artigo X 

I. Qualquer das Partes Contratantes pode, a todo tempo, no ti fi· · 
car 11 outra Parte Contratante seu desejo de rescindir este Acordo. A 
respectiva notificação será simultaneamente comunicada à Organiza· 
ção de Aviação Civil lnterr· 1cional. O presente Acordo deixará de 
vigorar 6 (seis) meses depois :ln data do recebimento da citada notifi· 
cação pela outra Parte Con ratantc, salvo se For retirada de comum 
acordo antes de expirar aqu<lc prazo. 

2. Se não for acusado o recebimento da notificação pela Parte 
Contratante a quem foi dirigida, cntcndcr-se-á recebida 14 (quator· 
zc) dias depois de o ter sido pela Organização da Aviação Civil 
I ntcrnacional. 

Artigo XI' 

e) a expressão "empresa aérea designada" significará.qualqucr 
empresa de transportes aéreos que uma das Partes Contratantes tiver 
escolhido para explorar os serviços convencionados c a cujo respeito 
tiver sido feita umu conlunícação, por escrito, às autoÍ'idndes nc· 
ronáuticas competentes da outra Parte Contratante, segundo o 
disposto no Artigo 11 do presente Acordo; 

d) as definições dos parágrafos a, b c d do Artigo 96 da Convcn· 
ção sobre Aviação Civil Internacional, firmada cm Chicago a 7 de 
dezembro de 1944, aplicar-sc-ão ao presente Acordo c seu Anexo. 

Artigo XIV 

As disposições'do presente Acordo c seu Anexo entrarão em 
vigor 30 (trinta) dias após a data cm que as duas Partes Contratantes 

·se notificarem o cumprimento de suas formalidades constitucionais 
respectivas. · 

As disposições do presente Acordo e de seu Anexo serão aplica· 
das provisoriamente pelas autoridades do Brasil c do Marrocos, nos 
limites das suas atribuições respectivas, a partir da data de sua 
assinátura. 

Feito cm Brasília, aos trinta dias do mês de abril de 1975, cm 
dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, sendo ambos os 
textos igualmcntc·autênticos. · 

Pelo Governo .da República Federativa do Brasil: Antõnlo F. 
Azeredo da Sll•elra. 

Pelo Governo de S. M. 'o Rei-do Marrocos: Alssa Benchekroun. 

ANEXO 

Seçio i 
O Governo da República Federativa do Brasil concede ao Go· 

verno de S. M. o Rei do Marrocos o direito de explorar por intcrmé· 
dio de uma ou mais empresas aéreas por este designadas, :.crviços 
aéreos nas rotas especificadas no Quadro 11 anexo. · 

Seção 11 

O Governo de S. M. o Rei do Marrocos concede ao Governo da 
Repúblicá FMcrativa do Brasil o direito àc explorar, por intermédio 
de uma ou mais empresas aéreas por este designadas, serviços aéreos 
nas rotas especificadas no Quadro I anexo. 

Seçio III 

A empresa ou empresas aéreas designadas por uma das Partes 
Contratantes, nos termos do Acordo c do presente Anexo, gozarão 
no território da outra Parte Contratante, sobre cada rota descrita no 
Quadro de Rotas adiante estabelecido, nci direito de sobrcvôo e de 
pousar para fins não comerciais em todos os aeroportos designados 
para tráfego internacional, bem como do direito de desembarcar c 
embarcar tráfico internacional de passageiros, cargas c malas postais 

Ao entrar em vigor uma convenção multilateral de aviação que nos pontos enumerados nos Quadros anexos. 
tiver sido ratificada pelas duas Partes Contratantes ou à qual as Seçio IV 
mesmas tenham aderido, o presente Acordo e seu Anexo deverão ser · a) A capacidade de transporte oferecida pelas empresas aéreas 
revistos de modo a que suas disposições se conciliem com as da referi· das duas Partes Contratantes deverá manter uma estreita relação 
da convenção, contanto que esta já esteja cm vig<>r. com u procura do trâfico. 

Artigo XII 

O presente Acordo c seu Anexo c suas eventuais modificações 
scrilo comunicadas à Organização de Aviação Civil Internacional 
para fins de registro. 

Artigo XIII 

Para fins de aplicação do presente Acordo c de seu Anexo: 
a) a expressão "autoridades acronâuticns" significarâ no caso 

da República Fcdcrutivu do Brnsil, o Ministro da Aeronáutica, e, no 
caso do Reino do Marrocos, o Ministério das Obras Públicas c 
Comunicações (Dircçi\o do Ar) ou, em ambos os casos, qualquer 
pessoa ou órgi\o que esteja autorizado a exercer as funções atuul· 
mente utribu(dns u estes Ministérios: 

b) o termo "território" terá o sentido que lhe d~ o Artigo 2 da 
1..'onvcnçi'lu snlm: AviuçUo Civil lntcrnucionul, conclu!du cm 
Chicago, 11 7 de dctcmhro de 1944; 

b) Um tratamento justo e equitativo deverá ser assegurado às 
empresas al:rcas designadas das duas Partes Contratantes para que 
possum gozar de iguais oportunidades na exploração dos serviços 
convencionados, 

e) As cmpresus ué:rcus designadas pelas Partes Contratantes 
devcrilo tomar em consideração, quando explorarem percursos 
comuns, os seus intcressc:s mútuos, n fim de não aretarem indevi
dnmcnte os respectivos scrviço's. 

d) Os scr~iços conveneionudos terilci por objetivo principal ofe· 
reccr uma cnpucidnde udcquudn à procuru de trálico entre o pais a 
que pertence a empresa c os países u que se destina o tráfico. · 

c) O direito de uma empresa aérea designnda de embarcar c 
desembarcar nos pontos c rotns especificados, trálico internacional 
com destino u ou proveniente de terceiros países será exercido em 
conformidade com os principies gerais do desenvolvimento ordena· 
do do transporte aóroo aceitos pelas duas l'nrtes Contrntuntes, de 
modo que n capncidnde scju adaptada: 
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I. à procura de tráfico entre o país de origem e os países de 

destino; 
2. às exigências de umn exploração económica dos serviços de 

longo curso; e 
3. à procurn de tráfico existente nas regiões atravessadas, 

respeitados os interesses dos serviços locais c regionais. 
Seçio V 

As Autc;ridades Aeronáuticas de cada uma das Partes 
Contratantes ou a empresa ou empresas aéreas designadas, forne
cerão às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante, a pedi
do desta, estatísticas contendo os dados necessários para determinar 
o volume e também a origem c o destino do tráfico nos serviços 
convencionados. 

Seçio VI 

I. As tarifas a serem cobradas pelas empresas aéreas designadas 
de uma Parte Contratante, para o transporte de passageiros e carga 
originados no território da outra Parte Contratante ou a ele destina
dos, deverão ser estabelecidas em níveis razoáveis, dando-se a devida 
consideração a todos os fatores relevantes, inclusive, custo de opera
ção, características de serviço, lucro razoável e tarifas de outras 
empresas aéreas. \ 

Z. As tarifas a que se refere o § I' desta Seçilo, juntamente com 
as taxas de comissão de agência aplicáveis, deverão, se possível, ser 
acordadas pelas empresas interessadas, designadas por ambas as 
Partes Contratantes, após consulta com as outras empresas aéreas 
que operem na totalidade ou cm parte da rota, devendo tal acordo 
ser feito, quando possível, através do mecanismo tarifário da 
Associação de Transporte Aéreo Internacional. 

3. As tarifas assim acordadas deverão ser submetidas à aprova
ção das Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes 30 
(trinta) dias, pelo menos, antes da data prevista para sua aplicação; 
em casos especiais, esse período poderá ser reduzido, se assim concor
darem as ditas autoridades. 

4. Se as empresas aéreas designadas não puderem concordar 
sobre qualquer dessas tarifas ou se, por outra razão qualquer, uma 
determinada tarifa não puder ser fixada na forma das disposições do 
§ 2• desta Scção, ou se, durante os primeiros 15 (quinze) dias ou 
período de 30 (trinta) dias a que se refere o item 3• desta Seção, 
qualquer das Partes Contratantes notificar à outra de sua desaprova
ção de qualquer tarifa acordada na forma das disposições do item 2• 
desta Scção, as autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes 
tratarão de determinar tal tarifa mediante acordo entre si. 

5. As tarifas estabelecidas na for,ma das disposições desta Seção 
permanecerão em vigor atê que novas tarifas sejam estabelecidas na 
forma dessas mesmas disposições. 

Seçilo VIJ 

Os horúrios deverão mdicar o tipo, modelo e configuração das 
aeronaves utilizadas, bem como a freqUência dos serviços e escalas. 
Esses horários deverão ser submetidos pelas empresas aéreas designa
das de cada Parte Contratante às autoridades aeronáuticas da outra 
Parte Contratante pelo menos 30 (trinta) dias, antes da data prevista 
para sua vigência. Tais horários deverão ser aprovados dentro do 
prazo acima indicado, a menos que envolvam alteração de escalas ou 
de capacidade cm desacordo com o que estâ especificado neste 
Anexo. 

Seção VIII 

1. As seguintes alterações nas rotas estabelecidas nilo 
dcpenderilo de prévio acordo entre ns Partes Con.tratantcs, basta~do 
a respectiva notiOcaçilo de uma a outru Autondade Aeronáutica, 
quando se tratar de: . . 

a) inclusão ou suprcssilo de pontos de escalas no temtóno da 
Parte Contratante que designa a empresa aérea; 

b) omissões de escalas no território de terceiros Pulses. 

2. A ulteraçilo das rotas convencionadas pela inclusilo de ponto 
de esc•Jia não previsto no Quadro de Rotas, fora do território da Par
te Contratante que designa a empresa aérea, fica sujeita a acordo 
prévio entre as nutoridades,aeronáuticns de ambas as Partes. 

QUADROS DE ROTAS 

Brasil 

Pontos no Brasil 
I ponto na África Ocidental efou 
I ponto nu África Central 
Casnblnncn ejou Rabnt 
Zurick efou 
Frankfurt ejou 
Copenhague 

Marrocos 

Pontos no Marrocos 
Dakar cfou I ponto nu África Central 
Rio de Janeiro ejou São Paulo 
Montevidéu c,tou 
Buenos Aires ejou 
Santiago do Chile 

PROTOCOLO DE ASSINATURA 

No curso das negociações aeronáuticas que terminaram hoJe 
com o estabelecimento do Acordo Aéreo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino do Marrocos, os Chefes das Dele
gações das duns Partes Contratantes mostraram-se de acordo com os 
seguintes pontos; 

I - Inicialmente, as empresas designadas de cada Parte Con
tratante têm o direito de explorar, nas rotas especificadas, um 
máximo de 3 (três) freqUências por semana, cm cada sentido. Todo 
aumento de capacidade ou de freqUência devcrã ser negociado pelas 
Autoridades Aeronáuticas respectivas. No entanto, as empresas 
designadas poderão estabelecer ajustes sobre os aumentos acima cita
dos, os quais elas deverão submeter às respectivas Autoridades 
Aeronáuticas. 

2- A despeito das disposições do Artigo III relativas ao empre
go de tripulantes estrangeiros, a empresa designada pelo Reino do 
Marrocos poderá utilizar tais tripulantes. Nesse caso, deverá ser 
submetida às Autoridades Aeronáuticas do Brasil a relação desses tri
pulantes. Tal relação mencionará: o nome, a nacionalidade, a 
funçilo, o tipo c o número da licença, assim como o órgilo que as ex
pediu. Estes tripulantes poderão exercer suas funções nas rotas espe
cificadas Jogo que as Autoridades Aeronáuticas do Brasil tenham 
comunicado sua aprovação, Os mesmos dispositivos serão aplicados 
aos tripulantes estrangeiros empregados pela empresa designada 
pelo Governo do Brasil. 

3 -- A transferência do excedente entre as receitas e as dcspesnb 
será feita de conformidade com as formalidades cambiais cm vigor 
no território de cada Parte Contratante, que conccderll as facilidades 
necessllrias pura tanto. 

( ils Comis.wit•.•· de Relações Exteriores e de Transportes, 
C'omJmicaçties • Obra.•· Ptíhlicas.l 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- O Expediente lido 
vui à publicuçno. (Pausa.) . 

Sobre u mcsu, comunicuçào que será lida pelo Sr. I •-Secretâno. 
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Brasilia, 19 de julho de 1975 que vêm aumentando as taxas de sub c desemprego aberto. Quantos 

milhões de brasileiros, sobretudo os que constituem mão-de-obra 
nüo especializada, niio vivem de simples •llcatet, quando não cm 
permanente desocupação? Ainda que se premiasse aos que não gos
tam de trabalhar, não hã dúvida que, mesmo assim,' seria preciso 

Ao Excelentíssimo Senhor 
.Magulhücs Pinto 
DD. !'residente do Senado Federal 
Presente 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar u Vossa Excelência, de acordo com 

o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausen· 
turei do Pais, a partir do dia 22 do corrente, cm viagem de carllter 
particular. 

Atenciosas Saudações,- Senador José Esteves. 

o SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) -A Presidência fica 
dente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. t•-Secretário. 
1:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1975 

"Dacalllop a ''vailllpm" como metnvnçlo pnal." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica revogado, parcialmente, o art. 59 do Decreto-lei 
n• 3.688, de 03-1041, que passa a ter a scguintercdaçilo: 

Art. 59. Provér à própria subsistência 
ocupação ilícita, 

Pena: prisão simples de I 5 dias a 3 meses. 

mediante 

Art. 2• Esta lei entra rã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio, 

Juatlfte~~çio 

Um dos· mais graves problemas nacionais é o do desemprego. 
Pesquisas realizadas pelo BID- BNB mostram que vai a 30% 

de nossa população ativa. O IBGE, ao divulgar os resultados pre· 
liminares do Censo de 70, aponta que naquele àno a taxd com tra· 
balho ia apenas a 44,8~. Informações do Departamento Nacional de· 
Mão-de-Obra (DNMO) do Centro de Recursos Humanos da Fun
dação Getúlio Vargas dâ conta de que houve uma diminuição na par· 
ticipação do pessoal ocupado no total da população em idade de tra· 
balhar, tendo cardo de 50,8%, cm 1940, para, exatamcnte, os 44,8%, 
em 1970. O próprio Plano Naciqnal de Desenvolvimento (PND) 
enviado pelo atual Governo ao Congresso, cm 1971, afirma cnfati· 
camcnte: 

"Os censos revelam ainda a. baixa e declinante taxa de 
atividadc económica da população brasileira' (ou seja, a par· 
cela da população exercendo atividade cconômica regulàr), a 
qual se situou cm 32,9%, 32,3% c 31,7%, respectivamente, cm 
1950; 1960 c 1970. 

Comparada com a taxa de cerca de 43% para o mundo, 
45% para a Europa, 40% para a Am~rica do Norte c mesmo 
35% para a África e América do Sul, aquele fndice mostra 
que o õnus recai sobre um terço da população brasileira, ao 
qual incumbe sustentar, economicamente, o esforço do desen
volvimento," 

Por outro .lado, calcula-se existir, cm Silo Paulo, cerca de 
1.800.000 desempregados. No Recife, 50% da população ~ formada 
de desempregados ou subempregados. 

Evidente, portanto, a desocupação forçada no Pais. A fusão c 
incorporação de empresas, o incentivo à modernização dos ~ctorcs 
tradicionais, a nossa industrialização com ênfase no fator capttal cm 
detrimento das empresas. mais absorvedoras de mão-de-obra, etc, 
vêm agravando cada vez mais esse problema. 

Numa situação como essa~ pcrigdso considcrar-sc,a vadiagem 
como contrav~nçilo penal. I'; o que estabelece o 'Decreto-lei n• 3.668, 
de 03·1 0·41, na parte inicial de seu art. 59, ao cominar pena de prisilo 
simples de 15 dias a 3 meses a quem se. entregar habitualmente à 
ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe 
115scgurc meios de subsistência. Tui prurido legal chega at~ a ser 

multiplicar muitas vezes a nossa at)lal oferta de cmp~cgo para absor· 
ver a lcgiüo dos que buscam labor para vencer dignamente na vida. 

Verdade que, rigorosamchtc falan~o, o ócio pressupõe a incxis· 
tência de raziio justificativa de i natividade, vinculando-se, mesmo, à 
mendicidade. Nu vida prâtica, no entanto, sabemos como dispositivo 
desse jaez pode ser utilizado contra os que não encontram trabalho, 
cm face da situação do mercado. Nilo raro ocorrem abusos policiais 
com base nessa disposição legal, a exemplo dos flagrantes da cha· 
madu va.U.aem lavrados contra antigos opcrllrios que, tendo aluado 
cm sindicatos, foram demitidos, por motivos pol!ticoa, . de seus 
empregos. Situação mais grave ainda porque se trata de "contravcn· 
ção inafiunçâvcl", o que deixa os pacientes ao arb!trio mainr da 
autoridade policial. 

Nada justifica, pois, a manutenção da referida disposição, sua 
revogação representando uma medida social de grande significação 
para u massa sofredora do Brasil. 

Esse o objctivo do presente projeto; 
Sála da~ Sessões, cm 11 de agosto·de 1975.- MllCOI Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO.LEI N• 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Leldu Cotltnynçan Pllllll 
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Art. 59. Entregar-se algu~m habitualmente à ociosidade, sendo 
vlilido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastan
tes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante 
ocupação il!cita: 

Pena- prisão simples, de quinze dias a tres meses. 

························································ ........................................................ 
························································ 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O projeto lido será 
publicado e despachado à comissão competente, (Pausa,) 

Sobre a mesa, projeto de resolução que scrâ lido pelo Sr. I•· 
Secretário. 

.; lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•4Z, DE 1975 

Dá nova redaçio ao art. 337 da Resoluçio n• 58, de 
1972 (Regulamento Administrativo do Senado Federal) 

O Senado Federal resolve: 

Art. t• Dê-se ao art. 337 da Resolução n• 58, de 1972, na parte 
cm <JUe dispõe sobre ulotaçiio dos Gabinetes dos Dirctorcs, a seguin· 
te rcduçào: 

"Art. 337 A lotação nos Gabinetes far-se-â com observância 
do disposto nos urtigos 52, n•s 40 e 41, 55 a 56, b e 57, J, números I e 
2, do Regimento Interno e obedecerá aosscguintcs limites: 

................. ··················· .................. . 
Gubinete dos Diretores de Secretaria e Subsecretaria. 
I Sccretúrio de Gabinete 
I Continuo 
I Motoristu 
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Justificação 

O projeto visu <I permitir, com u cobertu·ra rcgulamentar, o uso 
de curro oflciul de representação pelos Di retores de Subsecretaria do 
Senudo, u exemplo do que atualmente ocorre com os Diretores de 
Dcpurlumcnto. 

O curro oflciul ii disposição da ultu administração do Senado é 
umu prútica que vem de longa dutu. Inicialmente, era privativa, ·upe· 
'"" do Diretor·Geral, Vicc·Diretores·Gernis e Secret!trio·Gerul da 
~csu. 

i'ostcriormcnte, com o regime estabelecido no Regulamento 
Administrativo do Scnudo Federal, Resolução n• 58/72. a medida 
foi estendida aos Dirctores de Departamento, mas, aos poucos, mes· 
mo sem u devida alteração do Regulamento, foi sendo dilatada em fa· 
vor de algumas Subsecreturius, quer por motivos peculiares a cada 
unnt delas, quer, às vezes, em raziio do prestígio dos seus titulares. 
Ncssus condições, a Mesa Diretora que antecedeu a presente,. 
preoeupudu em dispcnsur tratamento igualitário aos servidores do 
mesmo nível hierárquico, contemplou a todus as Subsecretarias. 
Aliús, no próprio Senado, os serviços de portaria, segurança, telex,· 
m~dico, entre muitos outros, possuem diversas viaturas para o trans· 
porte de seus funcionários. No Poder Executivo Federal, vale salien· 
ta r. o carro aliciai s~:rve u diversos níveis de hierarquia funcional, in· 
clusive uos Srs. Assessores dos Ministérios. Isto na administração 
ccntraliwda. Na administruçiio descentralizada, a prática é 'ainda 
mais comum c tacrescidu de outras benesses que elevam em muito o 
padrão social c a representatividade dos seus quudros dirigentes. O 
mesmo acontece com u administração direta e indireta do Distrito 
Fedcrul, onde Dirctores de empresas públicas possuem residências 
funcionais que nadu flcum a dever às destinadas aos Senhores Minis· 
tros de Estudo. 

·Uma das raziies que serviu de respalde à instituição do princípio 
constitucional da paridude de tratamento entre os servidores dos 
três poderes foi a "situaçiio privilegiada" que desfrutavam os ser· 
vidores do Poder Legislativo. Hoje, u situação, analisada com 
profundidade, oferece um quudro inverso, os servidores do Legislati· 
vo i: que reclamam a igualdade de tratamento com os seus colegas do 
Executivo. 

Crt:mos qut: os argumentos alinhados, além da circunstância de 
jr u proposição ao encontro da decisão de 5·3·75, na qual a douta 
Comiss~·o Diretoru determinou ao Sr. Diretor-Geral que toma~se as 
providências cabíveis no sentido de "dar transporte aos demais 
Di retores da Casa, consubstanciando seu trabalho em proposta a ser 
submetida ao Presidente do Senudo Federal, inclusive alterando a 
lcgisluçllo específica, se necessário", justificam amplamente nossa 
iniciativa, pan• a qual solicitamos a atenção e o apoio de nossos 
eminentes pares. 

Saiu das Sessões, em li de agosto de 1975. - Oslres Teixeira -
Lulz Viana - VirgOio Távora - JoH Sarney - Dom!clo Gondlm -
José Llndoso - Mendes Canale - Alexandre Costa - ltal!vlo Coe
lho - Orlando Zancaner - Lulz Cavalcante - Lázaro Barboza -
Henrique de La Roeque - Eurico Rezende, 

LEG/SL,IÇÀO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 58, DE 1975 

..................... ' ... '' ' ....... '''.'' ...... ' .. ' .. '. 
Art. 337 - A lotuçilo nos Gabinetes far·se·!t com observância 

do disposto nos urtigas 52, n''s 40 c 41, 55, c, 56, b, e 5'/, j, números I 
c 2, do Regimento Interno c obedecerá ílos st:guintcs limites: 

Guhinete do Presidente 

Chefe de Gabinete 
Encurregado do Cerimonial da Presidência 
Sccrctúrio de Gubinete 

2 Subchefes de Gabinete 
4 Auxiliares de Gabinete 
J ContillUllS 
2 Motoristas 

Gabinetes dos Vicc-Presidentes c !•-Secretário 

Chefe de Gubinete 
Secrctitrio de Gubinete 

2 Auxiliares de Gabinete 
2 Contínuos 
2 M orotistus 

Gi!binctcs dus 21\ 31' c 4~J-Sccr,:"tárh?s 

Chefe de Gahinete 
Secretitrio de Gabinete 

2 Auxiliares de Gahinete 
I Continuo 
I Motorista 

Ga~inetes dos Suplentes de Secretário 

Secretário d~ Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 
Continuo 
Motorista 

Gabinete do Líder da Muioria 

Chefe de Guioinetc 
Sccretitrit> de Gabinete 

2 Subchefes de Gabinete 
4 Auxiliares d~ Gabinete 
2 Conlinuos 
2 Motoristus 

Gabinete do Líder du Minoria 

Chefe de Gabinete 
Secretário de Gabinete 
Subchefe de Gabinete 

.1 A uxiliarcs de Gabinete 
1 Cuntínuus 
2 Muturistas 

Gabinete dos V ice-Lideres e dos Presidentes 
das Comissões Permanentes 

Secretúrio de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 
Continuo 
Motorista 

Gabinetes dos Senudores 

Secretitrio de Gabinete 
Continuo 
MotOI'istu 

Gabinete do Diretor·Gcral 

Chefe de Gabinete 
Secretúrio de Gabinete 
Subchefe de Gabinete 

3 1\uxiliun:s de G;.tbinct• 
2 Continuus 
I Motorista 

Gabinete do Secretúrio·Geral da Mesa 

Sccrctúrio d~: Gabinc:tt.: 
2 1\uKili:tr~:.; U~: Gabinete 
I Continuo 
I Motorista 

Gabinete do Consultor Jurídico 

Sc!.!rc:túrlo 1.\c Guhinctc: 
1\uxiliar úc Gabinete 
(.'oatínut> 
Mutorista 
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Gubim:lcs dos Dircton:s du Assessoria, da Secrcturiu de 

i)ivulgaçiio c de Relações f'(lblic," c de Departmncnto 
I Sccrcli~rio de Gabinete 
I Continuo 
I Motori.liln 
§ i'' Além da lotaçüo lixada neste urtigo, o Gabinete poderá ter 

um mcc~nógruro designado, u requerimento do titular, pelo ]Y-Secrc
túrio. 

§ 2• f.: vedada, u qualquer título, a lotação em Gabinete além 
do limite estabelecido neste Regulamento, ressalvado o, disposto no 
arl. 52, item40, do Regimento Interno, 

§ 3'' O pessoal destinado à lotaçüo dos Gabinetes serú indicado 
pelos respectivos ti to lares, obedecidas as normas estabelecidas neste 
Regulamento. 

·················· ····································· 
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - O projeto serã 

publicudo e, cm seguida, licurá sobre a mcsu,-durantc três sessões, a 
lim de receber emendas, Findo esse prazo, serã despachado às com is- . 
sõcs competentes. (Pausa.) 

Sobre tt mt:su, oficio que vai ser lido pelo Sr. 19-Secret{trio, 

1:: lido o seguinte 

or. u•054/75-GLG 

A Sua Excelénciu o Senhor 
Sen"dor Mag"lhãcs Pinto 
Dignissimo Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

07 de agosto de 1975 

De conformidade com o artigo 65 do Regimento Interno, tenho 
a honra de indicar a Vossa Excelência, para preenchimento de vaga 
ocorrida na rcpresentaçiio da Aliança Renovadora Nacional, como 
membro efetivo da Comissiio de Economia, o nobre Senador Jessé 
Freire. 

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência 
os protestos de elevada estima c consideração. - Petrônlo Portella, 
Lidcr d" ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- De acordo com o 
expediente lido, o Senador Jessi: Freire possa a _integrar a Comissão 
de Economia. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Para receber os títulos de Cidadão Scrgipano e Cidadão Ara· 
cajuano, esteve em meu Estado na semana passada o conceituado ho· 
mcm de comunicação Walter Clark, Diretor-Gcral da Rede Globo 
de Televisão. 

A homenagem que os representantes do povo na Assembléia Le· 
gislativa de Sergipe c na Câmara de V creadores de Aracaju presta• 
rum a Walter Clark teve o sentido do reconhecimento à contribuição 
dada ao desenvolvimento scrgipano atraví:s da divulgação das suas 
reivindicações no campo económico e social pela Organização 
Globo. De fato, tem Walter Clark revelado especial interesse para 
com os os assuntos sergipnnos, sobretudo a partir do instante em qu.e 
se estabeleceu um intenso intercâmbio entre a Rede Globo de TeleVI· 
silo eu TV-Sergipe, Canal 4. 

Foi assim, com 0 sentimento da gratidão, que se prestou a justa 
homenagem qoe, de resto, alcança a quantos se dediquem 11 essa im
portante ntividade no campo da comunicação social. 

Durante u tempo "'l' que permaneceu cm Sergipe pôde Walter 
Clark, que se fez acompanhar do brilhante escritor c jornalista Oto 
Lnru Resende e do publicitürio Cólio Pereira, sentir o povo scrgipano 
nu sua unsiedadc de progresso e lnmbém o Estado nus suas imensus 
possibilidades no sctor cconõmico, notudumente no cnmpo mineral, 
E ccrtnmente ni\o deixou de tocar n suu sensibilidade o curinho dos 
s~r,~ipunos que o cercou durunt~: IL'do o tempo dn sua honrosn visita, 

Recolhemos, de no~<a parte, o ·grande interesse por ele revelado 
por tudo o que nos i: significativo. Visitando os campos petrolíferos, 
viu como Sergipe estü trabalhando para ajudar o País u vencer a 
Lerrlvel crise de energia. Também sentiu a nossa potencialidade de fu
turo produtor de potús.<io. E na visita a São Cristóvão, certamente 
cara à sua sensibilidade de homem inteligente c culto, conheceu um 
pouco do passado scrgipano c viu o grande acervo artlstico c cultura' 
daquela cidade-monumento que precisa ser vista para ser admirada 
de todo o povo brasileiro. 

Ao discursar na Assembléia Legislativa, Walter Clark disse que 
a homenagem lhe fortalecia a consciência de que "um serviço de in
teresse público, como. é a televisão, só tem sentido, realmente, 
quando mais e melhor se identifica com esse mesmo público". De 
fato, foi esse o sentido da homenagem: o de expressar a todos os que 
fazem a televisão, através de um dos seus mais ilustres integrantes, a 
certeza de que Sergipe c o Pais continuarüo tendo nesse notável c mo
derno meio de comunicaçüo um aliado na causa do desenvolvimento 
nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Honra-me V. Ex• com 
um upurte'! 

O SR. J.OURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
eminente Lidcr Senador Eurico Rczende. 

O Sr, Eurico Rezende (Espírito Santo)- Sr. Senador Lourival 
Haptista, a homenagem que V. Ex' presta a Walter Clark, inspirada 
na conccssiio de dúplice cidad'aniu honorãria, deve ser perlilhada 
pela Banca~a do Governo, nesta Casa, porque contemplamos na 
vida c no destino do ilustre homenageado várias facetas que devem 
motivar o exempln e a gratidão. Walter Clark, hoje um mago da 
comunicaçiio no Brasil, galgou todos os degraus da Rede Globo de 
Tclt:visüo, Começundo num plano profissional humílimo, com seu 
trabalho. seu talento e, sobretudo, com a sua admirável vocação, 
terminou por ser o mais importante colaborador do grupo liderado 
pelo jornalista Roberto Marinho. Walter Clark é, realmente, o 
lcilicciro da televisão, O fato de ter obtido tal sucesso cm sua vida 
profissional deve servir de exemplo às novas gerações, porque S. Sa, 
parece-me, não tem aindu cinqUenta anos de idade, e hoje é uma ins· 
tituiçiio, no parque mental deste Pais. t, ainda, uma homenagem de 
grutidào, pois Walter Clark concorreu decisivamente para um tra
balho ciclópico de integração nacional, através do Jornal Nacional, 
4ue se constitui hoje, neste Pais, num estado de alma. É um hãbito, 
se nüo mesmo quusc uma obrigação de todos nós, ouvir aquele noti· 
ciário imparcial, isento, profundo, analltico, de todos os fatos que 
dizem respeito ao País c ao mundo. Mas não é só isso. Walter Clark, 

. no cumprimento dos seus deveres profissionais, extrapola os limites 
do interesse imediato na Rede Globo de Telcvisüo, porque todos nós 
recebemos, periodicamente, publicações de responsabilidade de 
Walter Clark e sobre a paraninfia da Rede Globo de Televisão, for
necendo dados a respeito do desenvolvimento sócio-económico do 
Pais, isto i:, desempenhando, com essa divulgação, uma função cmi· 
nenlcmcnte pública. Dai por que a Bancada du Maioria se associa, 
sinccru c gostosamente, às homenagens que o povo de Arucaju c o 
povo de Sergipe, pela sua Cúmara Municipal e pela Assembléia 
Legish1Liva, prestaram a Walter Clark. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Sou muito grato a 
V. Ex', eminente Senador Eurico Rezcndc, por esse aparte, que 
muito enriquece o pronunciamento que faço. 

Walter Clark, hoje cidadão honorário de Sergipe, tem lã suas 
origens. Os tíllllos recebidos fortalecem essa vinculação e cnchem-
1\llS, u todos nó:-;, scrgipunos, de muita alegria, o que bem ficou 
dcmo11strudo pela presença das mais destacadas figuras dos meios 
P"lilicus c sociuis, lendo à frente o Governador José Rolcmbcrg 
Leite, nus utos rculizudos nn Assembléia Legislativa e nu Cúmuru de 
Vcn:udorcs llc Anu:uju. 

Mais se me impunhtl cst~ regi!titro, umn vez que ns justas home
nagens rculi1.ndus cm Arncnju possibilitaram 11 Walter Clark, de 
hJdus conhecido ncstt1 Casu, rcencontmr·se com us suus origens 
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familiares. E deste reencontro, estou certo, muitos benefícios hão de 
vir pura o Estudo, que nele terá mais um batalhador cm prol do 
desenvolvimento de Sergipe, I Muito bem! Palmas,) 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro) (Pela ordem,) - Sr. 
!'residente, cm nome da Liderança, s.olicito, nu forma do Regimento, 
seju concedida a palavra ao Scnador·Lcite Chaves, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves, por delegação da Liderança do 
MDB. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) (Pela Liderança do MDB, pro
nuncia o aeauhite diiCurao.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Minoria, por minha palavra, associa·•• às homenagens 
prestadas a O Globo, e o faz nil pessoa do Sr. Walter Clark, seu 
Dirctor. 

Sr. !'residente e Srs. Senadores, hoje está fazendo 148 unos que 
foram instituídos, no Brasil, os .cursos jurídicos. Exatamcntc a li de 
agosto de 1827, o Imperador baixava a lei, criando dois cursos de 
Ciéncias Jurídicas e Sociais, um na cidade de São Paulo c outro nu 
cidade de Olinda: 

"Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus c unânime 
aclamação dos povos, I mpcrador Constitucional c Defensor 
l'erpí:tuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos 
subditos que a assemblí:iu geral decretou, c nós queremos a 
lei seguinte: · 

Art. I• Crcar·sc·hiio dois cursos de scicncias jurídicas c 
sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda, c 
nellcs, no espaço de cinco annos, c cm nove cadeiras, se en
sinarão as matérias seguintes: 

I• ano: !>.Cadeira - Direito natural, publico, análise 
da Constituição do Império, direito das gentes c diplomacia," 

Na época, referendou a lei o Visconde de São Leopoldo, 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, que foi ilustre Par, um 
dos ilustres Senadores nesta Casa. S. Ex•, em suas memórias, 
assinalou aquele evento com esta passagem admirável: 

"Ao tempo deste meu ministcrio pertence o acto, que 
reputo o mais glorioso da minha carreira politica, e que pene· 
trou·mc do mais íntimo jubilo, que pode sentir o homem 
publico no desempenho de suas funções, Rcfiro·mc à instala· 
ção dos dois cursos juridicos de São Paulo e Olinda, canSa· 
grução definitiva da idca, que cu aventara na Assembleia 
Constituinte cm a sessão de 14 de junho." 

Só u partir desse instante, Sr, Presidente, entendemos nós que se 
passou a processar a efetiva independência do Brasil, Ela não se 
operou cm 1822. Ela se operou, de fato, quaQdo os nossos cstu· 
diosos, quando os homens que passaram a fazer leis, neste País, 
começaram a se formar em nossas faculdades, c não mais cm 
Coimbra. 

E hú tum bóm um fato interessante: mesmo depois da lndepen· 
déncia, o Direito Brasileiro, o Direito Privado Brasileiro, continuou 
a ter fonte nas Ordenações Filipinas portuguesas, Mesmo depois de 
revogadas, por mais de 50 unos, essas leis vigeram no País, 
inspiruram os nossos a tos jurídicos, disciplinaram a vida privada nu 
sociedade brnsilcim. 

Entretanto, a interpretação jú era nossa; a interpretação era de 
juristas brasileiros, cm razão do que, mesmo inexistindo como lei 
formal, as Ordenações Filipinas continuaram a dar suporte jurí· 
dico i1 estabilidade do Direito brasileiro, 

A rartir destas duns universidades, de S. Paulo e Olinda, os 
nossos homens co~ncçaram u crescer e a formar-se pura u naciona
lidade. E tncsm<Jo hoje, Sr, Presidente, o Direito continua as ser o 
esteio de toda c qualquer sociedade, Ainda que existam vendavais, 
ainda que outras forças, transitória ou permanentemente, cortem os 
liames do Direito, a Ciência não deiKarú de existir, porque o seu 
mundo é o du expectativa: o seu mundo é o do dever-ser; o seu 
mundo é o do futuro; seu mundo é o do será! 

Estamos vivendo uma data singular, no País, cm relação ao 
Direito. Nfio subcmos até que ponto os nossos homens, os nossos 
dirigentes, os nossos purlamenturcs, ajustam os seus atas às suas 
consciências. No passado, um homem que honrou esta Casa c o Pufs 
diziu, uccrcu de uma situação semelhante a esta, citando um jurista 
inglês, Burke: 

"Um CKército disciplinado é, de sua essência, perigoso à 
liberdade: um cxí:rcito indisciplinado é a ruína da sociedade", 

Comcntand'o e~<e trecho, dizia o ilustre jurisconsulto brasileiro: 

"O eKército que fez uma revolução, e por ela, e após· ela, 
saboreou o prazer divino da soberania, nunca mais se recon
ciliará com a submissão c a ordem. A sociedade, a cuja 
epiderme ele adere, viverá, daf em diante, inevitavelmente 
diluecradu pelo terrível corrosivo, Para edificação, tem o 
Brasil, cm sua própria Hist~ria, o exemplo clássico de 1831 c 
seu desfecho, O exí:rcito que aprendeu o Direito Público 
deixou de ser .exército: ou se desagrega, ou recusa a 
obedecer.·· 

Sr. Presidente, os parâmetros se assemelham, mas as situações 
não são rigorosamente iguais, Esta Casa, a despeito da capltls 
dlmlnutlo, das limitações, que esperamos transitórias, que sofre no 
seu direito c dever de logislar para o País, continua a acreditar que 
nos reencontraremos, quaisquer que sejam as circunstâncias, com os 
.fulcros, com os caminhos da liberdade e do pleno estado de direito, E 
as J'ontes forjadoras du legalidade, as fontes formadoras dos instru· 
mentais que servem uo estado de direito são as faculdades de Direito, 
J'undudas no País há cento c qUarenta e oito anos, no dia li de agosto 
dciS27. 

As fuculdudcs formam bacharéis. O bacharel é um homem que, 
não tendo conhecimento específico de nada, tem o conhecimento 
genérico da sociedade em que vive, O bacharel é homem apto a ser o 
juiz: u ser o promotor.: a ser o diplomata; a ser o delegado de polícíà; 
a :;er o empresário moderno; c a ser, dentre todas essas profissões, o 
advogado-· a mais difícil, a mais amargurante, a mais apaixonante 
c, por vezes, a menos rentável de todas! 

Nestes últimos anos, o advogado tem enfrentado sacrifícios 
Í1111iores do que cm anos anteriores, quando, no cumprimento de seu 
mister, cm obediência ao juramento de seu grau, defende injus· 
tiçudos. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, há três dias, apelou para 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no sentido de que 
se interfira para que diversos advogados do País, no exercício regular 
du suu profissão, não passem, por mais dias, com as suas liberdades 
suprcssas, nas cadeias do Pais. 

Quundo um homem í: preso; quando, mesmo tendo motivos 
pura a prisão, ele não encontra, na lei ou nos mecanismos legais, 
condições pura sua defesa, a sociedade perde um pouco de sua gran· 
dezu; os homens sol'rem limitação em seu direito; a coletividade se 
umesquinha um pouco. E, quando é o próprio advogado que, 
invocando a lei, sofre esses constrangimentos, o que niio dizer, Srs. 
Senadores'! 

Esta Casu, pelo ilustre Senador citado - Senador Visconde de 
São Leopoldo - está na origem; está na raiz da criação dos cursos 
juridicos. O Senado, ao longo do tempo, sempre foi uma grande 
C usa, neste Pu is, c u despc,ito das incompreensões internas c externas, 
temos cumprido o nosso dever. Aqui se encontram homens vindos de 
todas us profissões, já no amadurecer da vida, depois de sofrer todas 
ns tempestades n que um homem se expõe, E perguntamos: niio 
deveria esta Cnsn, nus situações difíceis, ser ouvida pelos escalões 
que. legul ou conscienciosumt:ntc, ou por razões históricas, chegaram 
u assumir o poder'/ Quem mais qualificado do que os ilustres 
Senadores com u:isento nesta· Cusu, ondt: se vêem diversos purlumen· 
tun:s de outras insulncius, de outrus Cnsus, ilustres Governadores, 
Ministros'! Nilo st:riu cstu Cusu u que deveria, nus horas mais dillccis, 
ucunsclhur o próprio Governo'/ Seriu nossn missão upenus a de dar 
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azo ta violência'! Serin nossa missüo apenas u de calar. quundo hú exterior, quero dizer u V. Ex• que a última notícia que ouvi sobre o 
<~ngústia t: uprcensr10 neste País'? Pufs, cm órgUos do exterior, foi acerca da corrupção aqui vigente. Há 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o Presidente da Ordem dos uma interrogação na folha 32 do Time, de 23 de junho, perguntando 
AJvogados do Brusil: é um grande jurista nacional que, hoje, apelo quem foi que recebeu o dinheiro, no Brasil, em decorrência de um oe-
para o Senhor Presidente da República, em favor de advogados ino· gócio feito em níveis internacionais. 
cc111cs, que apenas cometeram o crime de defender presos polflicos, 
culpados ou não, e estão sofrendo os vexames de uma realidade que 
paira foru dos parâmetros que justificam e inspiram u existência de 
um estado de direito. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V, Ex• me honra com 
um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná}- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo} - Agora se percebe, a 
cstn altura da sua conduta oratória, que V, Ex• não queria falar pro· 
priamenle sobre a auspiciosa fundação dos cursos juridicos no Pais: 
quis apenas recrutar, nu efemêride, a opor!unidade de enfocnr o 
apelo feito pelo boitonnler dos advogados brasileiros. Realmente, o 
l'residenle Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil fez essa ro-' 
gativa ao Senhor Presidente da República. Mas, não temos noticia 
de que haja sido praticado qualquer abuso em nome do Governo. Se 
houver detenções de advogados - como diz V, Ex•, repetindo o 
Presidente da Ordem - essas detenções, ou se verificaram cm 
virtude de mandado judicial regular, ou se verificaram por abuso de 
poder de polícia. Na primeira hipótese, i: ilegítima a interferência do 
Presidente da Ordem. Na segunda hipótese, o endereço. procurado 
não devia ser u Presidência da República, e sim a rotina de pedidos 
de providências, junto ao Poder Judiciârio, em cada Comarca ou em 
cada Estudo onde, porventura, se houvesse verificado as violações. 
V. Ex• diz também, no seu discurso, que o Brasil vive momentos de 
angústia e de apreensões. Data venla, i: uma conclusão deformada e 
pessimista a que chega V, Ex• O Brasil vive as suas horas altas de 
desenvolvimento econõmico, projetando, lá fora, uma imagem cati
vante de connança e de afirmação. O Brasil vive as horas altas de 
confronto com outros países onde a agitação nos campos e a buderna 
nas ruas i; umu constante: c essa constante não devemos querer para 
o nosso Pais. Dar porque, aproveitando a pretextada homenagem 
que V. Ex• presta à fundação dos cursos jor!dicos no País, desejo 
dizer que, realmente, o Governo brasileiro, velando pela paz da fami· 
lia brasileira c pela ordem pública, rende um tributo vigoroso e enul· 
tecedor ao Direito brasileiro. ' 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná} - Agradeço o aparte a 
V, Ex•, Senador Eurico Rezende, cabendo-me apenas assegurar-lhe 
que as prisões a que o Presidente da Ordem se refere niio são aquelas 
determinadas regularmente pelo juiz, no munus do seu exercício. 

O Sr. Eurico Rezende (Espiriro Santo)- Quais são, então? 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná} - São essas outras a que 
V, Ex• se refere, pois. do contrário, niio iria um jurista daquele escol 
fazer apeio tão dramático, nos termos em que o fez, ao digno Presi· 
dente da República, Se S. Ex• recorreu dirctamente ao Presidente da 
República c não ao Supremo, é porque a lei excepcional, a lei de ex· 
ceção lhe fecha o caminho, ou o de impelrar habeas corpus direta· 
mente, cm nome dos pacit:ntcs, ou vedando uos pacientes este direito 
de razi:-lo, porque o próprio AI-S estabeleco que os UlOS, mesmo 
udministrutivos, que cnvolvum segurança, ou a simples invocação de 
que eles se relacionam com a segurança, retiram do Poder Judiciário 
u competência pura decidir cm cusos desta nuturez~l. 

O Sr. Eurico Rczende (Espírílo Santo) - Permite V, Ex•'! 
(Assentimento do orador.} Nioo me consta que haja, neste Pais, "!"" 
guém preso pelo Al-5. V, Ex• estio abrindo uma frente interprelatlvu 
'lUC exibe uma novidade, um esturrecimenlo pura nós. Ni\o há 
prisões decretadas pelo Af-5. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná}- Suo os próprios abusos a 
que V, Ex• se referiu, prulicados sob a égide do uma legislação discri· 
minultíriu. 

Quunlo ao llUlro usrH:cto, de o Pufs viver num regime cx
:.:~.:p~iunnl, ou viver uma Lhll" épocus muis proncuus, rcconhc:cidu no 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo} - V. Ex• me permite? 
(Assentlmenco do orador.) E!SU questão de corrupção, V. Ex• há de 
convir que i: própria dos regimes capitalistas. O Governo niio pode 
up;ogar, em delinitivo, u corrupção, porque se pudesse suprimiria 
vários dispositivos do Código Penal. A própria existência do Es· 
t;otuto Penal, por si só, reconhece que há corrupção. Mas são 
corrupções setoriuis. Não há impunidade, Todos esses episódios de 
corrupç<1o ou de alegada corrupção estão sendo apurados, Agora, se 
essa rc:vistu ou este jornal, alienígena, a que V. Ex• se rereriu, falou 
cm corrupção no Brasil, deve tê-lo feito, não procurando acusar o 
Governo de alguma complacência, de qualquer omissão e, muito 
menos, -à que seria um absurdo - de cumplicidade. Agora, sei 
que, lú fora, lemo; vários brasileiros exilados que voltaram, com o es
tímulo da infeliz nota do Partido de V, Ex•, a organizar uma cam
panh;o de difamação, de injúria e de ~alúnia contra este País. Mas 
cssu campanhu, como as campanhas anteriores, terminará por cair 
cm cucos pelo chão da improcedência, O Governo está vigilante no 
combale à corrupção: u imprensa o prova, O Governo está vigilante 
no combate à subversão: u imprensa o demonstra diária e eloqUen
temente, Daí porque V, Ex•, que i:, realmente, um [cstejado jurista, 
estio perdendo excelente oportunidade de dar uma aula magistral a 
respeito da fundação das Faculdades de Direito de São Paulo e de 
Olinda. Mas, verincamos que o que V. Ex• deseja é trazer pura o 
cnaltccimcnlo csla.duta realmente importante para o País, para dela 
tirur conseqUóncias que deságuam numa exploração meramente poli
tica. V. Ex•, assim procedendo, está em di:bito para com u Nação. 

O Sr. Roberto Satumino (Rio de Janeiro} - O nobre orador 
permite um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná)- Logo depois de responder 
ao ilustre Senador Eurico Rezende, concederei o aparte a V. Ex• 

Nobre Senador Eurico Rezende, não era meu propósito ir pura 
este campo, mesmo porque não sou especialista em corrupção. Entre· 
tanto. não é npenas o Time que, em âmbito internacional, anunciou 
um rato muito suspeito aqui dentro. A própria Veja, que!: uma revis
ta n:speitável, tem publicado, em números repetidos- já por três ve
les - os cásos de corrupção ocorrentes, E sabe V. Ex• como ela 
publica, sob qual denominação? Publica sob u denominação seguin
te: "Brasil Moreno I: Brasil Moreno 2: Brasil Moreno 3. E não i: 
apcmos essa revista: O Estado de Slo Paulo de há três dias, tambi:m. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo} - Não estou negando, 
11xc:dénciu. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná}- V, Ex• está comprometen
Jo a própria Revolução! Se ela existiu pura combater também a cor· 
rupçtao, c a corrupção nunca norcsccu tanto como agora.,. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirito Santo}- Tudo est~ sendo alvo 
de investigação, Ex•! A própria Veja tem dado noticia do desen
volvimento dus investigações de caráter oOcial. O Governo eslú 
vigilante nu apuração das mais leves denúncias t:m torno de cor· 
rupçtlo. V, Ex• nilo faça essa injustiça ao País, não fuça essa injustiça 
ao Governo, poi!l nunca se: deu tamanha conta do combate à cor· 
rupçtlo do que no Governo atual. A imprensa está com todns as fran
quias. V, E~• mesmo cslú citando a Veja, mas pode citar todas, 
Inclusive o fulo de jornais estrangeiros estarem divulgando esses ~los 
de corrupçtlo c dizendo que o Governo estú vigilante, eslú procuran' 
do punir de acordo com n lei, ê umu atitude que engrandece o Pais 
Enttlu, cu pediria a V. Ex• voltasse ao tema impessoal do seu dis
curso: a exultação du implulllaçào dos Cursos J uridicos no País. 

O SR. LEITE CHAVES (l'uruná}- Afirmou V, Ex• que volta· 
rd, lllgo depois desta observm;iio. 

O Sr. Eurico Rezendc (Espirilo Sunto}- Deixe o varojo do pas· 
sionalismo l' volte para a grumlcLa do utucudo. 
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O SR. LEITE CHAVES (Paraná) - Exceli:nciu, u corrupção 

niio cstú sendo pruticadu u varejo. Um dos tribunais que mais estão 
trahalhando nc>le País ó o Tribunal de Contas da União, Concordo e 
ressalto <IUe a liberalim,üo oferecida ao Pais pelo Presidente da 
Rcpúhlica, pelo ilustre Presidente Gcisol, foi jú uma dus razões para 
que pudéssemos tomnr conhecimento desses futos e alertar, a quem 
de direito, para a onda que ia num crescendo enorme, A maior 
repressão contra a corrupção í: a liberdade. Silo aquelas possibilida
des que levum o homem a denunci:í-Ju. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- V, Ex• me permite um npar
h:, nuhrc Scnudor'! 

O SR. LEITE CHAVES (Puraná)- Com muito prazer, Sena
dor .larbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Desde o início do discurso de 
V. E.x•. pretendia pedir-lhe um aparte. Esperava, naturalmente, que 
V. E.x• desdobrasse o seu pensamento c fizesse uma ligação entre a 
citação que fez no início do seu discurso, e o discurso de V, Ex• 
propri:.amcntc dito. Generosamente, V. Ex• concede-me o aparte. 
Inicialmente, gosturia de dizer que pertenci ao Governo do Presiden
te Médici, com 111uita honra pura mim, e repeliria, não apenas 
cnwdonalmcntc, mas racionalmcOtc, toda c qualquer tentativa de 
se pretender pintar o Governo do Presidente Mí:dici como um govcr
"'' corrupto,- que não permitiu, pela liberdade de imprensa ou pela 
li herdade de crítica, que essa corrupção viesse à tona. Também, em

1 
que me pese ter que discordar do meu ilustre Colega de Bancada 
niio acredito que a corrupção seja própria dos regimes capitalistas. A• 
~.:orrupçtto í: prôpriu do gênero humano, c em todos os regimes ela se 
tem dcclarudo, com maior ou menor intensidade. Se tivermos opor
tunidade, mais tarde, de aqui debater as ocasiões ern que o Presiden
te Mêdici, pessoalmente, tomou posição contrária à corrupção, ain
d:t residual, neste País, mesmo concebendo cu que a liberdade de' 
l.!rilicu ajuda a conter a corrupção mais facilmente, mesmo conceben
do cu esta conclusão como verdadeira, afirmo e reafirmo que duran
te o Governo de Sua Excoléncia a corrupção foi combatida ao nível 
m:'tximo de cornbutc que todos os Governos revolucionúrios têm 
dcdic:tdo. Portanto, não seria cabível ouvir de V, Ex• que está haven
do corrupçno neste Puís como nunca "Nunca" ui i: muito perigoso, 
!Iii fases dcsgraç:td:ts da História que provam que a corrupção foi 
muito mais efctivu c mais bem sucedida num passado próximo do 
que no momento presente. Minha pergunta: na hora em que V. Ex• 
citou o Visconde de São Leopoldo c, se não me engano, fez, à mar
gem, uma hcla exp!ic;1çiio das Ordenações Filipinas, V, Ex• serviu
se de escritor ingli:s para uma citação- que, me parece, por seu tur
no, :'t['HH.ic cm 'JUt: se dizia que ··um exército disciplinado é um perigo 
par:~ a naçi1o". Uoswria que V, Ex• me desse, por favor, o desdobra
tn~.:ntn desse ra.:nsmncnto. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná)- Não foi citação do ilustre 
Visconde de Siio Leopoldo. Foi do nosso insigne Rui Barbosa. A fra· 
se é: "Um exército disciplinado é, de sua essência, perigoso à liberda
de: um c.xército indisciplinado é u ruína da sociedade", A frase não 
tem conotnçüo .•• 

O Sr. Jorbos Passarinho (Pará)- Foi o que aguardei: a conota
~Uo com o sr.:u discurso. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná)- Era nosso propósito, se 
nito tivc~~c h:tvido u honrosa interferência do ilustre Líder, fazer uma 
cnnut:t~;iw cntr~.: um estudo de dirr.:ito c umn disciplinu militar que cu 
as~cgum v:tliosu c imprescindível. 

O Sr. Jarbos Possorlnho (Pari!)- Entre o estudo de direito c .. , 

O SR. LEITE CHAVES (P:tranil)- E a disciplina de um órguo 
militar. 

O Sr. Jarbos l'assorlnho (Pari!)- V. Ex• a indu chcgar(IIÍI'? 

O SR. LEITE CHAVES (l'amnil)- Sem que haja umu discipli-
11:1 milit:~r,tamhí:m nüo c:.;istc um estado de direito. 

O Sr. Jurbas Passurlnho (Purl1)- Aguardarei. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- V. Ex• me permite, 
nobre Senador? , 

O SR. LEITE CHAVES (Paranâ) -'Gostaria, antes, de res
ponder ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Senador Jarbas Passarinho, não sou advogado para defender o 
regime do Presidente Médici, mesmo porque pouco conheço dele, Os 
jornais pouco noticiavam, a não ser os aspectos faustosos, os 
aspectos positivos que todo o Pais conhece. Também não sou pro
motor para acusâ-lo. Apenas diria que o Tribunal de Contas 
rejeitou, de maneira muito ostensiva, as contas que se referem à ad
ministração setorial de um pcrlodo governamental do ilustre Pre
sidente Médici, Refiro-me às contas do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, fato amplamente noticiado no Pais, 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (Paranâ)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ)- Creio que o exemplo é. exala
mente contra V. Ex• Se V. Ex• pretende fazer a conotação para o 
grande público brasileiro entre o que ocorreu no Tribunal de Contas 
da União c uma ilação de desonestidade, está pecando por excesso. 
Os próprios Ministros do Tribunal de Contas da União que julgaram 
o feito declararam que não 'entravam no mérito do problema de 
honestidade no julgamento que faziam. Referiam-se, apenas, a 
irregularidades fáticas, a irregularidades formais, c dispomos desse 
julgamento para debater com V. Ex• à hora cm que for oportuno. 
Não se trata, ali, dos, bilhões de cruzeiros que foram envolvidos, no 
momento em que se analisaram aquelas contas- e apenas as do Pre· 
sidcntc Médici, como V. Ex• aludiu- mas as contas desde 1965 até 
o presente, portanto, desde o Governo do Presidente' Castcllo Bran
co, ~om algumas obras que foram deferidas antes de 1964 c pros
seguidas depois, Enfim, envolve uma gama de administradores ·e 
diversos Presidentes da República, Em meio a esse montante 
volumoso de dinheiro. o que ocorreu foi apenas a verificação de ir
regularidades consideradas, como tal, de natureza formal. Não hã 
menor conclusão, no julgamentc dos feitos, que se relacione com a 
idéia de desonestidade. Este é um ponto. Relativamente ao outro 
aspecto - como vejo que V. Ex• talvez esteja no fim do seu discur
so, porque a luzj:í o estâ advertindo -lastimo que a sua citação ve
nha mesmo de um gênio brasileiro, A mim me parece que nenhum 
ex.ército disciplinado pode pôr a sociedade cm risco, a menos que ele 
seJa um exército de janízaros, o que não acontece na República bra
sileira. 

O SR. LEITE CHAVES (Paranâ)- Não, remeto V. Ex• direta
mente ao autor citado, 

No que diz respeito ao Tribunal de Contas da União um de 
seus Ministros disse: ''não encontramos corrupção, por~ue não 
procuramos. Ficamos, apenas, na preliminar formal". 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, nas administrações inatacâ
veis, ~üo.i: maior a grnvidade do crime de forma do que a do crime de 
subst~nc1a. E tanto é verdade que, na Lei de Responsabilidade de 
Prefe1tos, estes niio são mais castigados ou menos castigados porque 
co":'cterum um crime de fundo, e não um crime de forma. Basta 
mUltas ~ezes .um d~svio, uma inaplicaçiio de uma norma para que se 
caracter~ze a 1legahdade, Longe de mim o propósito de discutir, nesta 
op?rtum~adc, aspectos da administrnçi1o passada, mesmo porque 
serm mot1vo de estudo mais aprofundado. A matéria de hoje era ou
tra, 

O S~ •. Jorbas Passarinho (Pará) - Se V, Ex• me permite o 
aparte, dma que V. Ex• foi muito cluro quundo disse que esse cru 
u.m. dos exemplos du corrupção reinante no momento presente bru
SIIe~ro, .E este, evidentemente, niio é o seu melhor exemplo, Se V, Ex• 
se refemse, por exemplo, uo cuso do INAN, que aconteceu durante o 
período do P~esidente Médici, comprovado que houve, pelo menos, 
umu desonestidade clurumente demonstrada cm termos de propugan
du, que pode ter beneficiado umu porção de pessoas, este seria exem
plo, Mus, rclutivnmente no DNER, o exemplo de V, Ex• não 1: 0 me
lhor, emhorutulve7. sejn o muis gostoso, 
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O SR. LEITE CHAVES (Paraná) - Não tenho paladar para 

cada·cxemplo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará) - Paladar não é só o dos mes· 
•ros da cozinha francesa, que importamos. Há também no sentido 
.• ctafórico do termo. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná)- Citei a Veja, onde os casos 
,ão mais diversilicados possíveis. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Não me parece que Veja seja 
um órgão do Tribunal de Contas da União ou Diário Oficial da 
União. Veja é, evidentemente, órgão de divulgação do pensamento, 
com idéias próprias. V. Ex• cita muito as revistas Veja e Time, quan· 
do traz um respaldo para suas leituras do exterior. V. Ex•, então, dê 
outros exemplos, de órgãos oficiais. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) - Conco,rdo que Veja seja 
uma revista autônoma, de pensamento próprio. As três reportagens, 
em que Veja arrolou diversos casos atentatórios da moralidade pú· 
blica brasileira, devem ser respeitadas, porquanto ela dá mais do que 
indícios: dá nomes, dá origens e dá valor. Lá, V. Ex• terá amplo 
material para esclarecer a posição do Governo em relação àqueles fa. 
tos, que não são levantados por mim. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- V. Ex• permite um complemento ao 
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho? (Assentimento do ora· 
dor). 

A própria penalidade imposta pelo DNER, de multa de tantos 
salários mínimos ao seu diretor, prova que o fato foi de irregularida
de, e não da gravidade que V. Ex• alega, porque, então, era caso de 
se remeter para a Justiça, a lim de que os responsáveis fossem 
punidos mais seriamente. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná)- Mas trata-se ali de crimes 
formais. Não há uma apreciação de fundo, de substância, tanto que é 
irrelevante que uma pena seja de cinco cruzeiros ou de SO cruzeiros. 
Não í: a gradação da pena que estabelece o pressuposto da responsa
bilidade ou da culpabilidade. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro) - Apenas para que 
não passasse a oportunidade de refutar ou, atê mesmo, repelir a 
ulirmução, a insinuação do ilustre Senador que ocupa a Liderança 
do Governo, quando S. Ex• procurou vincular a iniciativa de alguma 
campunha difamatória no exterior a alguma iniciativa do nosso Parti· 
do, do MDB. Estu vinculação, realmente, não existe, por mais tênue 
c por mais levequeseja. O MDB não só não dâ qualquer apoio como 
até mesmo, cm diversas oportunidades, tem repelido campanhas e 
iniciutivm~ dessa natureza. O pronunciamento de V, Ex•, nobre Sena
dor Leite Chavcs,lembrundo o aniversário da instituição dos Cursos 
de Direito, é muito oportuno e tne traz à memória um fato: há ISO 
anos, cxutumcntc cm 1825, era instituído na Inglaterra, nu Universi
dade de Oxford, o primeiro Curso de Economia Política em todo o 
munuo. Na aula inaugural desse Curso, um professor, de cujo nome, 
lumcntavclmcnh:, niio me recordo, dcclarnvu que u nova Ciência -
no seu cntcnd~:r - teria, com toda certeza, lugar de mais alto 
dcstuquc dentre us Ciéncius Morais, Buscava-se esse professor nu 
convicçiio de que a busca da riqueza cru para u humanidade a grande 
fonte de aperfeiçoamento moral. Este era, também, o ponto de vista 
dos primeiros l'ormuladores da Economia Clássica, como Adam 
Smith c Stuart Mill. Infelizmente, no decorrer do desenvolvimento 
úo sish:mu capitalista, o pressuposto de: que huviu uma ordenuçUo 
muntl por trits dtts leis do livre funcionamento de mercado não foi 
contirmmfo. Referindo-me, hú poucos dias, u certo afrouxamento 
dus 11rincirios lllOruis, que cumpre n nós revitulizú-los e retomar 
t1qllclu visão iniciul dos primeiros economistas, não me reportuvu 
upcnas aos fatos da corrupçilo. A corrupçilo existe em qualquer regi· 
me, nilo upenas no cupiliÍlistu, mus, também, no comunista c no 
suduiista. O combutc à corrupção pelo menos i: muito dificultudo 
pda falta de inl\mmtçilo, pelu f>~lta de divulgação, pelu censura de 
irnprcnsu, etc. A razão de del'cndcrmos a UbcrulizaçUo da Imprensa é 
l!xatumcnlc comhlllcr a corrupçUo c levur à vulorizuçào dos princl-

pios morais. Mas, também existe a outra face da corrupção que é a 
distorção na aplicação dos dinheiros públicos em relação ao interesse 
público, isto é, a não coincidência perfeita ou mais perfeita' possível 
du uplicuçilo dos dinheiros arrecadados pelo Estado cm relação ao 
conjunto de prioridades estabelecidas pelo próprio interesse da 
maioria. Normulmcntc esta aplicação se faz nu medida em que as de· 
mant.his políticus se munifcstam livremente:, isto é, se faz nos 
regimes livremente democráticos, onde o Parlamento que representa 
o povo é yucm decide sobre, polo menos, cm linhas gerais, a aplica· 
cito dos dinheiros públicos. Dar, porque, para se retomur a valori· 
t.uciio dos princípios morais de que falavam os primeiros economis
tas, é fundamental - osta talvez seja a principal razão pela qual o 
M DB defende a liberdade de Imprensa - à democracia reprcsentati· 
vu, t.:m toda' 01 sua plenitude, que huja cxatamcntc: esta coincidéncia, 
isto é, a condiçiio necessária para que o homem, que alinal í: o objeti· 
vo último de toda a ação pública, de toda a ução governamental, seja 
rc.:almcntc respeitado, é ne~cssúrio a revalorização de todos os princí
pios c.:m valores morais da nossa civilização. Mas, acho que: í: muito 
justa, é muito oportuna a lembrança, o registro que V. Ex• faz da 
instituição dos Cursos Jurídicos. Eu aproveitei apenas para lembrar, 
também, cstu outra efeméride, o Sesquicentenãrio da fundação do 
primeiro curso de economia política que foi instituido no mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Wil!iOn Gonçalves) (Fazendo !iOar a 
campainha.)- Quero lembrar que jâ se prolonga hã mais de dez mi· 
nu tos o tcmro concedido ao nobre orador. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- O orador permite um 
aparte'! Apenas para enfocar rapidamente. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) - Gostaria de registrar a 
resposta ao aparte do ilustre Senador Roberto Saturnino, que 
enriquece minha modesta oração. 

Realmente S. Ex• trouxe à baila, à colação, um ponto interessan· 
te: o hom~:m só cresce no Direito quando cresce, também, em .outras 
:ttividadcs hum<tnas. E a Economia é uma valiosa Ciência auxiliar 

. do Direito. Os romanos caíram em Direito quando deixaram de 
~:voluir cm outros seto.es. De maneira que S. Ex• tem ruzão neste 
sentido. 

O Sr. Paulo GuerrQ (Pernambuco)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) -Quanto ao aparte do ilus
tre Líder do Partido do Governo, temos a dizer que tocamos no 
assunto de Advogados, porque não existe Direito onde niio existe 
liberdade. A liberdade é a mutériu-prima do Direito, e o dia de hoje, 
também, é '1 Dia do Advag~ldo". 

Se, no "Dia do Advogado", aqui no Senado não tivéssemos 
condições de endossar um apelo do Presidente daquela Organização 
tto Presidente da República, em favor dos Advogados presos, 
cvidcnh:mcntc o nosso disc\Jrso poderia ter qualquer outra conota
c,;tm.j;unais u de vivificar o Dirdto c a Liberdade:. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo)- Estú V. Ex• provando 
cum isso que cstumos num regime de liberdade. 

O ·SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahos) (Fazendo !iOar a 
campalnho.)- A Presidência hunenta reiterur uo orndor que conclua 
o seu discurso, inclusive, porque o tempo destinado ao Expediente já 
scc:sgotou. 

Ao nobre Senador Eurico Rezende será passivei fular depois, 
cumu Líder. A Hora do Expediente j:l está conclulda e o nobre 
nrm.lm jú ullrupussou cm quinzt minutos seu tempo, o que compro
va que n Prc.:si<.l~ncia tem sido tolcruntc nesse sentido. 

O SR. LEITE CHAVES (Puraná)- Sr. Presidente, agradeço a 
V. E.x~ c vou t~:rminur. Lnmcnto, upcnus, nüo tenha podido dur à 
miniHI on1c,;rlo u c.:ncorpamento que devia ter, cntrclí.mto, clu sui 
mais rohust~:cidu c enriquecida com os upurtes com que fui honrado. 

Sr. l'rcsidcntc, dentro de breves dius, huvcrcmos.dc receber, tum· 
hém, aqui, u Código Civil c outra legislação codilicuda. 

Um Código Civil i: feito pura durur anos, ni\o pode ser votudo 
de.: al'ogadillw. Podc111os ler Constituições, como temos tido 1 uo gos· 



- 132-
fo do ano, ao gosto do mês, mus nilo um Código Civil ao gosto de nundcirantes, começou às 18 ~or?s c durou duns horas: .. 
cmla dia. Assim. gostaria de terminar esta minha oração, ainda no . O Comandunte do 11 Excr~tt? ubordou ns conqutstns soct?ts d~ 
campo juridic<>, pedindo a atenção da Casa paru n tarefa mais Governo,~ acordo nucl_car br?~tlctro-ule.milo c o avanço da um~erst· 
importante que lhe cstú sendo confiuda, nestes últimos anos, que é a dadc, l'ar.tmdo do enstno mthta.'• o dtscurso do Gener~~ f01. um 
vtltacào do CóUigo Civil,jfl em trtimite no Congresso Nacional. v1olento h.~t:lo contra os comunistas, que ele chama de fasc1stas 

O Código anterior vigcu desde 1917, quando deixara!" de vigo- vcrmolhos . . . . . . 
"" no p,,;s as Ordenações Filipinas, c irú até a entrada cm vigor do - 1:: crnado o conceato que exastc de dtreatn e esquerda. Muatos 
OtlVU Códign. 

As mutnçõcs sociais, humanas c económicas do mundo foram 
·~.:nurmcs, c o Puís está carecendo de uma codilicaçUo, para 
disciplinar a vida privada, que represente o momento econõmico, 
jurídi~o c social do instantc cm que vivemos. 

Mui to obrigado. Sr. Presadcnte. (Multo bem! Palmos.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves- José Sarney- Pctrônio Portcllu- Jessé Freire 
-Dom ido Gondim- Augusto Franco- Dirceu Cardoso- João 
Calmon - Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capa nem a- Mendes Canalc- Lenoir Vargas. 

O SR. EURICO REZENOE (Espírito Santo)- Sr. Presidente, 
peço a pu lavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador 
Eurico Rczende, logo em seguida à Ordem do Dia o Presidente 
concederú a V. Ex• a paluvru. 

Concluído o período do Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 308, de 
1975, do Senhor Senador Fausto Castelo-Branco, solicitando 
a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do pronuncia
mento do General Ednardo D'Avila Mcilo, Comandante do 
11 Exército, por ocasião da nula i,naugural do 17• Ciclo de 
Estudos du Associação dos Diplomados na Escola Superior 
de Guerra (ADESG), publicudo no Jornal do Brasil, no dia 
19 de julho de 1975. 

Em Vl'ltacào o requcrim~:nt('t. 
Os Srs. Senadores que o aprovum queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Estia aprovado. 
Scrú fdta u transcricUo solicitada. 

EDNARDO DIZ QUE ESTRUTURA 
DO EXtRCITO f: DEMOCRÁTICA 

Siao l'<~ulo - O Conmndantc do 11 Exército, General Ednurdo 
1)',.\vil<~ Mcll''· disse ontem, nesta Cupitnl, que "o Exército não preci
sa de ret:cbcr liçUcs de democracia de ninguém. Es~a instituição, a 
ttUI! pl!rh:nço. a 4uc dl!\·o tudo c a que dedico todo amor, tem umu 
cstrutura dcmncnhica c, atravéli de seu ensino, procura formar na
cit>nalistas ... 

- ·t\ dcmucracia brusildra deve ter um modelo próprio, cnl~udo 
crn cncrlmcia com nossa formação histórica e Acogrãficu. Ela será 
unu1 :trrna UI.! Ucl'csa contra os demagogos, pscudo·arautos du Ji. 
h~.:rdadc, que sf10 saudosistas que querem persistir nos erros do pussu
J" (quando o Brasil seguiu umu trilha do rrucussos e lutas ostóreis), 
pnr inlcresscs pcssouis ou da subvcrsUo intcrnucional. A Revolução 
rnut.luu a l'ut.:l!, o concdto, deste País. Traçou rumos novoli, de 
esperança, trahalho c urllcm -· ulirmou, 

Dlrcltu c csqucrdu 

J·:O .. sc prununciurncnto foi feito na aula inuugural do 179 Ciclo de 
htudllS Uu AssllcioH.;.iw dos Diplornudos nu Escolu Superior de 
(iucrra (AI)JoSG) rara Ulll pêablico de nproximudumcntc mil 
rc~~O:t.'i, cntrt.: (IS l[Utlis o GllVCfllUllor Puulo Egydio Martins c 4HO 
.:stu!-!i•"1rius da A DESCI, dcsta Capitul, de Cumpinus, Ribeirão Prelo 
c Bauru. i\ solenidade l'oi rcalizatlu no auditório do Palúcio dos 

pensam que o fascismo c o nazismo cstUo à direito, o comunismo cstâ 
ia esquerda e a democracia está no centro. Em primeiro lugar, a 
democracia nada tem a ver com os regimes autoritários. Em segundo 
lugar, esses regimes autoritários nào são untipodas como se divulga. 
A colocução de fascistas e nazistas de um lado e comunistas c 
socialistas de outro atende aos interesses dos próprios comunistas 
uma vez que, desde a Segunda Grunde Guerra Mundial, os fascistas 
c os nuzistas foram completumente desmoralizados. Comunistas têm 
mais u vt.ir com fascistas, de quem inclusive foram aliados antes da 
invasão da União Soviética por Hitler, do que com os socialistas. 
Eles usam essa palavra mnis para serem simpáticos aos jovens -
clissc. 

Deu no 

Segundo o Comandante do 11 Exército, "o Brasil é um desafio. 
Temos prohlcrmts. E muitos. Mus problemas existem em todos os 
países do mundo. Acontece que, em grunde parte desses paiscs, hã 
urcnas os problemas e não há soluciies, Aqui, temos soluções c não 
no\ raltam potcnciulidudos", 

- O progresso do Brasil é um fato. O Brasil í: um País que não 
precisa de tutelus. Precisu apenas que seus filhos tenham os mesmos 
sentimentos do grande herói nacional que disse: "Se todos quiserem, 
poderemos construir uma grande pátria", O Brasil é um País 
continental, geograficamente diversificado. A serra do Mar impediu 
a penetração da população, que se nxou no litoral. A Amazônia 
continua sendo um mistério. Nossa geologia foi madrasta em miné
rios energéticos. Recebemos poucos imigrantes, tm relação, por 
exemplo aos Estados Unidos. Nossa universidado surgiu apenas 
neste século. No entunto, os dudos da década de 40 cm comparação 
uos de hoje são motivos de otimismo. 

Acordo nudear 

- O acordo nuclear brasileiro-alemão foi uma afirmação na· 
cional de soberunia. Precisamos cstur atentos c unidos, observando 
as rençõcs ao o1cordo, uma fase decisiva para nossa vida. Tenho 
acompanhado cssus rcuçõos que querem levantar suspeições. Certo 
dia, ouvi de um cientista paulistu, que prefiro não nominur, e ele 
definiu: hú dois grupos que agem contra o ucordo, o dos invejosos e 
mcdiucres, que estilo acostumados à pãsmaceira e temem a 
concorrência dos jovens brilhuntcs que vão aparecer graças à tecnolo
gia nuclcur c o Jus ativos c do mú-fé, que preferem a ideologia no lu
~ar do sabor- disse o Gene na!. 

Agrcssilo psicológica 

RcpctinJu '"'" aurmaçõcs feitas na igreja Batista de Vila 
Mariana. '' General Ednardo D'Ãvila Mollo rofcriu-sc à luta 
l''icolú~ica permanontc que o Exército Brasileiro tem de manter 
cunlru u ~1grcssào psicológic~l dos "fascistas vermelhos". 

- (; preciso rortaleccr-sc a dcmocraciu pura lutar contra essa 
u~n:ssiln c l'or11H1r elites paru a luta. Essu formação de elites exige 
prul'undos estudos para conhecer o inimigo, coragem para enfrentá
tu c malícia porque eles s:lll ~.·:1pJzcs uté mesmo de botiS utitudes, A 
democruciu n:w dispõe de Lnn fotrol ~wc u ilumine. O democrutu olha 
pura os pés I! vi: os pt:LJuenos buracos,. ... , poças de ógua e se esquece 
de olhar para longe, rara o horizonte. o problcmn dn democracia no 
mundo moderno é 11 ausência de !!deres- u!irmou. 

Conquistas soelnls 

s~gundo o ComancJunte do 11 Exército, os comunistns agem cm 
tlliUS frentes; "EII!s denigr~rn u imagem do Brasil no exterior c 
truhalham internamente. infillrando·sc sulilmcnte c conseguindo clu:· 
gar uté 1111.:smo uos ullos csculões. Suu lulu psicológica demonstra 
:1pt.:11as 11s erros c mi defeitos du dcrnocruciu braliildru. As vantagens 
IIÜO ap:lri.!CI.'Ill", 
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- Vou relacionar ulgumas medidas do Governo que provum o 

interesse da Revolução pelo campo social e pelo homem brnsileiro. A 
criuçiio do Ministí:rio du Prcvidí:nciu Social, a doação de bolsas 
escolares pura nlhos de operários, u realização de cursos para forma
ção de mào-dc-obra, a aposentadoria pura inválidos c septuagená
rios. as facilidades para a aquisição de moradia própria do BNH, a 
uposentudoriu para o trabalhador rurul, a distribuição gratuita de 
mcdícumcnlos, u criação do sistema nacional de saúde, os sulãrios· 
maternidade, o programa de controle do cúncer c a contagem 
rcciprocu de tempo pura aposentadoria, por exemplo - disse o 
Gcncrul Ednurdo D'Ávilu Mello. 

O comando 

Nu primeira parte de sua aula inaugural, o General referiu-se 
exclusivamente ao ensino nus Forças Armadas. Concluiu afirmando 
que "hoje, mais do que antes, os chefes atingem os comandos não 
pela força, mas pela capacidade. O militar tem de estudar a vida intei
ra. A importãncia desse estudo é o conhecimento da guerra revolu
cionária e o fortalecimento da democracia. O mundo dcmocr:ítico é 
desprcpurado c pode ser abalado por pequenos grupos fanatizados 
de rohõs, porque a grande maioria age como o proprietário de 
uparlumcnto que n~o part.icipa das reuniões de condomínio, sempre 
esperando 4uc o vizinho defenda seus interesses''. 
· - Essa maioria muitas vezes participa de atividades 
aparentemente boas c lógicas, mas, que, no fundo, reOctem apenas as 
jogudas dos comunistas. Chamamos a isso de orquestração, em lar· 
no de slogans, palavras de ordem, etc. O General Ednardo citou, na 
aulu, Muo Tsé-Tung, Lenine e Kruchev. ~ 

Ele ainda destacou o trabalho da nova universidade brasileira, 
mencionando os cientistas da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) c das Universidades Federais da Paraíba e do Piauí. 

Paulo E&ydlo 

1\ solenidade foi encerrada pelo Governador Paulo Egydio 
Martins, que disse: "Nós nos voltamos pura nós mesmos, vamos bus
cur tm nossas raizes o modelo que vai levar o Pais a seu objcti.vo 
vital, que é a integração total. Esse é um motivo para marcharmos fi r· 
mes, porque o Brasil nu'? pode parar", 

O Governador citou o historiador inglês Arnold Toynbee, 
:-;cgundo o qual .. as grandes nações se conhecc::m pela história das 
grandes adversidades c pela capacidade de vencer os grandes 
obstúculos". Para o Sr. Paulo Egydio Martins, "o destino de uma 
grânde Naçiio tem de ser um grande destino". 

A solenidade compareceram ainda o Comandante do IV 
Comando Aéreo Regional, Brigadeiro Roberto Carrão de Andrade, 
c o Comandante da 11 Regional Militar, General Ariel Paca da 
Fonseca. Foram oradores o Tenente-Brigadeiro Nélson Wanderley, 
Presidente da 1\DESG, e o Coronel Castro Pinto, Delegado da 
/\DESG cm São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item l: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 309, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, du Mensagem do 
Ilxcelentissimo Senhor Presidente du República, General Er
nesto Geisel, transmitida através do Senhor Ministro Ar· 
mundo Falcilo, por ocasião da promulgaçilo du Constiluiçilo 
do novo Estudo do Rio de Junriro, c publicada no JornQI do 
Brasil, de 24 de julho de 1975. 

Em votuçi\o o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
;cntados. (Puusu.) 

Estll aprovado. 

Scrillcitu a transcrição solicitndu. 

"MENSAGEM DE GEJSEL 

"Senhor Presidente, 
Senhores Deputados: 

Cabe-me a incumbência honrosa, que me foi atribuída pelo 
Senhor Presidente Ernesto Geisel, de transmitir à Assembléia do 
Estado do Rio de Janeiro u mensagem que, por motivo da promulga
cão, hoje, da Constituição, dirige, por intermí:dio de Vossas Excelên· 
ci:~is, "''povo desta unidade da Federação. fi a seguinte a mensagem 
do Senhor !'residente du Repúblic:~: 

"Como Chefe da Nação, congratulo-me com o povo do Estado 
do Rio de Janeiro pela promulgaçiio da Constituição que vai reger os 
destinos dessa Unidade Federadu. Cumpriu-se etapa essencial no 
procosso de fusão, estabelecida na Lei Complementur de julho do 
ano passado. O novo Estado do Rio de Janeiro, pelas suas virtua
lidades, representa apoio decisivo ao progresso harmônico da 
Federação brasileira c se destina a promover, com o desenvolvi
mento económico e social, a melhoria da qualidade da vida e a conse
qUente elev"cào dos pudrões de bcm-estar de sua populução. 

Contam-se cariocas c fluminenses entre as populações mais 
capacitadas c laboriosas do Pais c podemos alimentar a certeza de 
que, conduzidos por governantes dedicados e probos, têm condições 
para tornar as potencialidades de hoje nas realidades de amanhã. 

Por· isso mesmo, o ato de promulgação da Constituição do 
Estado, ao invê:s de diminuir, aumenta a responsabilidade de 
quantos, pelo voto popular, integram, doravante, o que será a 
Assembléia Legislativa. Coube-lhes traçar as linhas mestras da com
posição e do funcionamento dos Poderes do Estado. Agora, 
passarão a tratar da rotina da administração, legislando para que o 
Executivo e o Judiciârio possam bem desempenhar us funções que 
lhes competem. Mais do que antes, far-se-á sentir as solicitações do 
beneficio politico e até naturais inclinações pessoais. a que é preciso, 
sempre tm quuisquer circunstâncias, sobrepor o interesse coletivo, a 
boa aplicação dos recursos que o contribuinte estadual entrega para 
o erário c o aliançamenlo, no espírito público,. das instituições que 
nos regem c que queremos aprimoradas. 

Não se dará esse aprimoramento, nem poderão as instituições 
resistir aos e~bates do mundo moderno, se não se contar com a 
rigorosa e consciente fidelidade daqueles a quem o povo, pela sua 
conliança, entregou a gestão da coisa pública, A·conduta da Assem
blí:ia Constituinte, nu feitura da Lei Maior do Estado, induz o 
persuasão de que essa confiança será merecida, 

De fato, nos momentos em que foi preciso distinguir, 
escoimando a matéria constitucional do que não lhe era compatível, 
nem pela natureza, nem pelo objcto, mostraram-se os seus membros 
sensíveis aos apelos que se fizeram cm nome do bem comum. Essa i: a 
espécie de atitude que anima a trabalhar pelo aperfeiçoamento da 
vida pública e impõe, a cada um de nós, empenhar-se na austeridade 
da conduta pessoal, sem o que jamais se alcançará para o nosso povo 
a prática corrente e eficaz do aut0ggvcrno. Se i: certo que se exerce" 
ele através de representantes eleitos, não o é menos que do relo 
comportamento destes, de sua impessoalidade c honradez de 
propósitos, decorrerão a respeitabilidade c o prestigio das institui· 
çõcs de governo c de udministracão do País. 

A tarefa de fazer renascer a província numincnse entra ugoru cm 
nova fase. Elaboradas as normas que regerão a utividadc de seus 
Poderes, cube u cada um destes dedicar-se a promover o interesse 
público c o bem geral. Para esse fim, tem esse Estudo contudo e con
tinuará 11 cont"r, até que u obra comum se complete, com o apoio do 
Govcrn0 Fcuerul. Ele o dú, por sem dúvida, tendo cm vista o bem 
dcss" Unid"de du Federuçuo e dos que u habitam. Mas o faz: 
sobretudo, visando uo interesse nacional, que impõe, nessa llrca de 
nosso imenso espaço territorial, se constitua Unidade forte pela eco· 
nomia, forte pela tranquilidade social e pela sabedoria politica. 

Dc.vc o Estado do Rio de Juneiro constituir-se cm exemplo. (; 
pred<:sttnudo u essn obrigação pelu sensibilidade nucionul de sua 
gente, udquiridu no longo lupso de tempo em que ubrigou a Capital 
du Repúblicu, e pela ucolhidu fruternu e sen> distinções que dispensn 
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n todos os que no Rio constituem o seu segundo lar, Isso o torna Em votncilo o projeto, sem prejuízo da emenda. 
capul de sentir c tmduzir os anseios de todos os brusilciros, relevante Os Srs. Senudores que o aprovam queiram permanecer 
pnpel político, cujn extcrioriznçiio, porém, depende de que os seus scntudos. (Pausa.) 
homens públicos se ponhnm it nltura dos que, no passado, deram Estio aprovado. 
conceito c influência;) província fluminense, bem servindo à Nação. 

O Pnís estio voltndo para o que se passa no Rio de Janeiro, 
ninguém se devendo fazer ilusões, porém, de que é ugora que se inicia 
o tr:obutho mais difícil c mais iorduo. Exige ele harmoniu de esforços 
entre os Poderes do Estado, unidos pelo só propósito de renovar as 
suas cidades c as zonas rurais, de recuperar u sua agricultura e 
impulsionar o seu progresso industriul, de zelar pela conservação de 
seu pi.llrimónio natural - inclusive no que tem de rara beleza - e 
pela súbia utilizaçiio de seu espaço geográfico, segundo a vocação 
espcciul de cada zona. Somentt: um povo que já tenha atingido a grau 
avançado de civilização c de cultura, que busque o próprio aperfei· 
çoamcnto c escolha os mais capazes no seu seio para as funções de 
repn:scnt:u.;nn r.: governo, pode aspirar a missão desse porte. 
Falando como brasileiro, confio em que os fluminenses e cariocas o 
farão. E, neste momento, renovoMihes o meu compromisso de tudo 
empenhar, de meu trabalho pessoal e do prestígio de meu cargo, para 
que assim o seja. 

A Revoluçào de Março, com a tusão dos nntigos Estados da 
Gu:onabara e Rio de Janeiro, deu solução hú decênios almejada para 
um problema que não era simplesmente regional, mas de cunho 
nitidamente nacional. 

Estou convencido de que a Revolução acertou, e disso prova 
cloqllcnh.: l'llram :.t aceitação e a adesão notórias das populuções dos 
dois :tntigos Estados rt iniciativa unilicadora. 

O Altíssimo inspire sempre os homens públicos do Estado do 
Rio de Juneiro, para que sirvam ao povo com discernimento, espírito 
público c patriotismo." 

llrasítia. cm 2J de julho de I 975.- Ernesto Gelsel." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 322, de 
I 975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a reli· 
rada, em carúter definitivo, do 'Projeto de Lei do Senado 
n~ 121, de 1974, de sua autoria, que autoriza, cm casos exccp .. 
cionui.< e havendo motivnçiio ponderável, a alteração do 
patronímico da mulher solteira, desquitado ou viúva, sem 
prejuízo dos apelidos de família, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

scnwdos. (Pausa.) 
Estú aprovado. 
A Presidência farll cumprir u deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cümaru 
n<' 19, de 1975 (n' 1.470·8/73, na Casa de origem), que esta· 
belece pruzo <)s entidades públicas e particulares pura forne· 
cerem nos beneliciários, comprovantes de rendimentos, pura 
fins de Imposto de Renda, tendo 

I'ARI:Ct:RES, sob nos 245 c 246, de 1975, dus Co· 
missões: 

- de Economia, f:JVorúvel ao projeto, com u emenda que 
apresenta de n• I ·CE; c 

- de Finanças, liovorúvcl no projeto e à emenda du 
Comissnn de Economi:t. 

Em discussii~ o projeto c n cmcndn. 
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da pulavru, 

encerrarei u discussüo. (Pnuso.) 
Estú cnccrradu. 

10 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 19, DE 1975 
(N<' 1.470·8/73, naCasadcorigcm) 

Estabelece prazo às entidades públicas e particulares para 
fornecerem aos beneficiários, comprovantes de rendimentos, 
para tins de Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt, I' As pessoas físicas e, bem assim, as pessoas jurídicas de 

direito público ou privado que estão obrigadas a fornecer aos contri· 
buintes do Imposto de Renda documentos necessários a instruir 
declarações de rendimentos, deverão fazê-lo, impreterivelmente, ató 
o dia vinte (20) do mês de janeiro de cada exercício. 

Purilgrufo único. Inclui-se comprovante de retenção de 
Imposto de Renda na fonte, no disposto neste artigo. 

Art, 2• As infrações apuradas pela fiscalização serão punidas 
com multas fixadas pelo art. 448 do Regulamento pura a Cobrança e 
Fiscalização do Imposto de Renda vigente. 

Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogndas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação a 
cmendt~. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Está nprovnda. 
A matéria irú ü Comissão de Redução. 

10 a seguinte a emenda aprovada, 

Emenda n• I-CE 

O art. t• do Projeto de Lei da Câmara n• 19/75 passa a ter a se· 
guinte redução: 

"Art. t• As pessoas físicas ou as jurídicas de direito 
público ou privado, que estão obrigadas a fornecer aos contri· 
huintcs do Imposto de Renda documentos necessários a ins .. 
truir declamções de rendimento, deverão fazê-to, impreteri· 
velmcntc, )O (trinta) dias antes da, data-limite lixada pela 
Secretaria d• Receita Federal do Ministério da Fazenda para 
a entrega de declaração de rendimentos dos contribuintes 
com imposto a pagar c com direito n restituição." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra no nobre Senador Eurico Rezende, que fala· 
rú cm nome da Liderança da ARENA. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) (Em nome da 
Liderança da ARENA pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente: 

Perdida pelo Sr, Senador Leite Chaves a excelente vantagem e 
oportunidade de falar impessoalmente a respeito da fundação dos 
cursos jurídicos no Puls,julguei·me no dever de ocupar a tribuna, em 
explicuçiio pessoal, tendo em vista o enfoque de dois ângulos que fi. 
curam a descoberto, nu polémica aqui travada, 

O meu eminente colega de Bancada, Senador Jarbus Passarinho, 
com a posterior solidariedade do ilustre Senador Roberto Saturnino, 
utrihuiu u mim u ul'irmutivu no sentido de que u corruçilo C: somente 
inerente aos regimes cupitnllstns. Eu. cm absoluto. nüo disse isso. Co· 
mo o Sr. Senador Leite Chaves estava focalizando alegadas cor· 
ruçõcs em um pnis capitulistn, como é o nosso. limit~i .. mc u dizer que 
aquelas prloticns dclituosns siio favorecidas pela própria naturezÍl do 
regime cconõmico, 
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Mas, com isso, nào eKclui a cKistcncia de corruçào, também, nos 

países comunistas ou socialistas. lô: que, no regime capitalista, há 
mais possibilidade de se identificarem a corruçilo c os seus autores, 
cm virtude do mecanismo do contraditârio c, sobretudo, da liberda· 
de de imprensa. 

Quanto 11 afirmativa do Sr, Senador Roberto Saturnino, rcpclin· 
do aquilo que chamou de insinuação- mas digo, agora, que foi uma 
afirmativa, e quoa nota do MDB estimulou o noticiário contra o 
Brasil lá fora - S. EK•, com isso, desmente o próprio Presidente 
Ulysses Guimarães. O Chefe nacional do MDB, naquele documento 
desrespeitoso, jocoso, injurioso, difamatório, foi quem estimulou a 
volta, ao mercado, de retaliações contra o nosso Pais lã fora. A nota 
não procurou apenas incompatihílizar a opinião pública nacional 
contra o Governo do Presidente Ernesto Geisel, tirando aquelas con· 
clusões estupufúrdias, injustas e até: delituosas, comparando o Chefe 
do Governo üqueles homens que praticaram crimes contra u 
humanidade. O Presidente do MDB dirigiu-se também 11 opinião 
pública estrangeira, procurando mobilizar a imprensa alienígena, 
procurando mobilizar a opinião pública de outros países para uma 
tarefa, um trabalho de intromissão indébita nos negócios deste País. 
Aqui está um trecho da nota do M DB, objeto da fratura de memó· 
riu, possivelmente, do ilustre Senador pelo Estudo do Rio de Janeiro. 
Depois de esgotar a contumélia contra o Governo e contra o Senhor 
Presiaente da República, depois de uma série de afirmativas contra a 
própria dignidade do Governo, a nota do MDB diz o seguinte: 

.. A Oposição, mais uma vez, comparece perante a opi
nião pública nacional e estrangeira para afirmar com nitidez 
e sem subterfúgios," 

E cita as reivindicações do MDB. 
Não me parece, Sr. Presidente, prâtica de bom patrioti<mo, não 

me: purc~.:e manobra de boa honradez, não me parece demonstração 
de apreço ao Pais convocar a opinião pública estrangeira para se 
.. ;olid:triz:tr com um documento, com uma atitude, que ofende atra· 
vés - repito - da injúria, da calúnia c da difamação, não só o 
Presidente da República, mas o nosso próprio País, 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Daí por que, 
Sr. !'residente, niio me equivoquei quando disse que as últimas atitu· 
des do Movimento Democrático Brasileiro, cuja cúpula acaba de fu. 
1.cr umu concessão desastrosa aos radicais do Partido, não cometi 
nenhum equivoco porque me baseei no próprio gesto do Presidente 
Nacional do M DB, convocando u intromissão indébita da crítica 
cstrungciru sobre negócios internos deste País. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro) -V. Ex• me concedt 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- Ouço V. Ex•, 
se o Presidente conceder, porque me parece que, em explicação pcs· 
soai, o Regimento não permite aparte. De minha parte, V. Ex• pode· 
rã intervir. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Desejo esclarecer 
aos nobres Senadores que concedi a palavra ao ilustre Senador Euri· 
co Rczende pura falar pela Liderança. De maneira que, se V. Ex• 
concordar, pode conceder o aparte no nobre Senador. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- V, Ex•, comes· 
sa interpretação, me agrada. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro) - De fato, nobre 
Senador Eurico Rezende, o pronunciamento de V, Ex• é muito mais 
um discurso político, cm nome do Pnrtido do Governo, do que pro· 
priumcntc umu explicuçl\o pessoal. Sendo ussim, nào quero deixar 
pussur us ulirmucões de V, Ex• sem o reparo veemente du Oposição. 
11 intcrprctuçüu que V, Ex• di\, é subjctivu c os udjetivos que coloca 
nu nuln du Presidente do meu Pnrtido süo inteirnmcnte pcssonis, de 

V, Ex•, c, evidentemente, nào têm o apoio, o respaldo c a concordân
cia, por mais leve que seja, de nenhum de nós, representantes do 
M DB. Ao contrúrio, cm manifestação unünilile, todos nós, da 
Bancada, hipotecamos solidariedade uo pensamento expresso e 
explicito nu nota do Presidente do Partido. Quanto às repercussões 
que a nota possa ter tido no exterior, embora ache que seja cedo, tan· 
to cu quanto V. Ex• não temos informações ou noticias dessa 
repercussão. Tenho paru mim, com absoluta certeza, que ela só po· 
dcrú ser fuvurúvcl cm relação ao bom funcionamento das instituições 
nu Brasil, porque, em todo pais democrático, manifestações dessa 
natureza, notas com tear realmente opocisionista, com a virilidade 
que a Oposição deve ter perante o Governo, sem submissão, com o 
tratamento digno que foi dado a S. Ex• o Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, a repercussão só pode ser favorável, em termos de imagem do 
funcionamento das instituições democráticas do Brasil. Não vejo 
como V. Ex• pode ligar a nota do Presidente do Partido a uma pos· 
sivel campanha de difamação que venha a ser reacendida a partir 
dela. Muito pelo contrário, o que a nota vem dar é argumento a 
todos aqueles que, no exterior, defendem que as instituições demo· 
ciáticas, no País, tiveram realmente um avanço com a instauração do 
Governo que presentemente preside o País. Assim, quero deixar bem 
expresso e explicito o pensamento da Oposição: em primeiro lugar, 
não concordamos com a adjctivação que v. Êx• dá 11 nota do 
Deputado Ulysses Guimarães e, cm segundo lugar, achamos que a rc· 
percussão no exterior- se for tão grande como V, Ex• quer indicar 
-, só poderá ser enormemente ravorável à imagem das instituições 
democrúticas do Brasil. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- Sr. Presidente, 
o Sr. Roberto Saturnino falou, mas não disse. Mas conceua venta, 
<urgiu com uma heresia em termos de beneficio ao Pais, Acha S. Ex• 
<(liC a contumi:lia, o conjunto de ofensas, a manipulação do desrcs· 
peito à liguru do Senhor Presidente da República - tudo isso 
colocado no merendo internacional é altamente benéfico ao País; isto 
é, lixo brasileiro no mercado internacional i: propaganda para o nos· 
so regime. S. Ex•, no seu aparte, não teria como esconder a verdade. 
O M DB praticou um delito de linguagem, conscientemente. E se a 
unanimidade do Partido, depois, solidarizou-se com a nota oficial, 
esse delito. então, passou a ser plúrimo - o que mais se lamenta 
ainda -as dimensões atingidas por aquele apoio c por aquela solida· 
riedade. 

Sr. Presidente, vou repetir: a nota oficial do MDB convoca a 
mcn~rao da opinião pública estrangeira! A niio ser q~e houvesse uma 
insensatez generalizada- não acredito que haja, na honrada Oposi· 
ção, unanimidade cm torno dessa nota! A unanimidade foi mora· 
mente formal; a unanimidade nasceu do constrangimento de não 
aprovar, porque posso dar o testemunho, Sr. Presidente, nesta e na· 
qucla Casa, da existência de grande número de Senadores e 
Deputados do MDB que niio concordaram com essa nota maléfica à 
dignidade do Governo c prejudicial aos interesses do Pais, lá fora. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio do Janeiro) - Permite V, Ex• um 
upurte'! 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- Foi, repito, um 
aroio que surgiu do constrangimento, para se dar falsa demonstra· 
çi1o de unanimidade, de unidade, Sr. Presidente, porque não acredito 
<jllc llldo " M DB perfilho, se solidarize com essa orquestração de 
tantos impropérios, de tanta difamação, de tanta calúnia o de tanta 
injúria. não só contra o Presidente da República mus, sobretudo, 
contru estl! P~1ís. 

ÜU\'O V. E,, o 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- Nobre Senador, u 
nuticia sobre o comportamento da Bancada do MDB a respeito des· 
tu nota, ostou c"Crto de que tenho muito mais credencial puru dá·la do 
que V. Ex•, pelo !'ato de ter cu comparecido us reuniões o do estar 
aqui na Liderança, interpretando o pensamento du Bancada. Com tu· 
dull que V, Ex• diz c udjctiva cm relação'\ nota- "lixo do Brasil", 
"impropérios no Presidente, Us instituições" - evidentemente nilo 
·~Lmcurdumus, A interpretuçi\o é de V, Ex•. Achumos que, muito 
lm1gc de St:r "li.xo brasileiro", u notu si111plcsmcntc munifestu umu 
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divcrgênci~a cm rcluçiio la renúncia, digamos ussirn, do projeto de di:t~ 
ll:nsfto, na·partc pOlitica, no recuo anunciado pelo Presidente du Re~ 
pública, 1111111 inconformidade e uma reufirmnçno dos desejos de n 
Oposiç~o ver restabelecido, cm suu i.ntegrulidudc, o estado de direito. 
É (.l I.JUc vemos nn nota. Nüo vimos naturalmente pela óptica com 
que V. EK• prctcnlc ubordlt-la c mostrá-la à. opinião pública. Mas, 
vultamos a ulirmnr que manifestações desta natureza só podem 
cngmnl.lcccr o fluís no exterior, nu medida cm que é uma demonstra~ 
çito dt.:·oposit;iio legitima, que ocorre em todos os países democrá~ 
ticos du mundo. Reulmente, o Presidente do Partido deu um cxem .. 
pio ~c inconformidude com os rumos por que pretende o Governo 
lcvur o País paru o cumpo institucional. ~uma manifestação legítimu 
"Iuc, lon!:J:c de dctuÍ'I'ar ou destruir a imagem do Brasil no estrangeiro 
sô pode c:nriquccê-la, engrandecê~la. 

O SR. EÜRICO REZENDE (Espírito Santo)- Sr. Presidente, 
nfto.hit mais o que discutir: o Sr. Senador Roberto Saturnino udotn n 
tese ~c 4uc é unw atitude legítima, sensata, de que r: de defender os 
inll.:rcs.~t:s do PiiÍS convocnr a opinião pública estrangeira para com 
uq uiloq uc se passa cm nossa tcnu. 

Eu nih> subiu, Sr. Presidente. que esse item constava de outro 
Uocumcnto, t:!iisc realmente imporlante, isento, impessoal, em 
rcsmno, a tese du intromissão de opinião pública estrangeira nos 
nt:gôcios inlcrnos do Pais não está apenas, pelo que nos diz o Sr. 
Senadur Roherto Saturnino, na nota oficial do Presidente Ulysses 
Guinl:t.ri"tes, mas no próprio programa ~o MDB. Fato profunda
mente lamcntitvel, Sr. Presidente! (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) -: Concedo a 
P"l:t.vra :t.o nobre Senador Otair Beckcr. · 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) (Pronuncia o seguinte 
· dlscursD.) -,Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Prohlenuts diversos da aviação civil cm nosso País vieram à 
tona. não faz muito, no decorrer do intenso debate travado na 
imprcns:t. cm torno da venda e aquisição da Cruzeiro do Sul. O 
episódio serviu para evidenciar uma situação crítica em nossa 
avi111;flo civil, para a qual hào de estar atentas as autoridades gover
ntlmc:nt~ais u que o problema está afeto e, de forma muito especial, o 
ilustre Ministro d:t. Aeronáutica. A questão é de tal relevância, para 
um Puís de nossa extensrto territorial, que é evidente que a .ela está 
aLento tumhém o eminente Presidente Ernesto Geisel. 

O episódio envolveu as quatro grandes empresas de nossa 
:~.viaç:io civil -Cruzeiro do Sul, Vasp, Vnrig e Transbrasil- c teve 
Uiscussào apaixonada. Não foram poucas as vozes que vieram a pú
hlico para lnstimar e até condenar :t. solução que, no final, viria a ser 
o dcsl'ccho do caso: a compra da Cruzeiro do Sul pela Varig. 

Nüo temos elementos pura julgar a questão, bem como seu lim. 
Acrcditumos que o Governo não admitiria que se concluísse uma 
opmt~ftn que fosse ~:t.nosa u altos interesses do Puís. De outro lado, 
nuo temos o propósito de fal:t.r sobre essa aquisição, nem mesmo de 
uludir a possível crise no sctor du uviação civil, 

Nosso objetivo é bem mais limitudô c singelo, mas de nilo 
n1cnor irnpürt~incia. 

Sr. Presidente, í: imprescindível que a fusão da Cruzeiro do Sul 
eom a Vurig nfto redunde cm dano ou prejuízo para o Pais. Esta a 
prcocupaçfio que vimos cxternar desta tribuna, num apelo. às auto
ridades. 

I~ que, upós a fusão daquelas duns empresas, a Varig pôs à vene 
da upurelhos que tnuntinha em pleno funcionamento c que serviam 
""interior brasileiro, cobrindo linhas domésticas que, por dcficiên· 
ciu uc infru-cstrutura, nilo podem ser atendidas pelos modernos 
aparelhos ajato, com grande capacidade de transporte. 

E surgiu gruvc umeuçu pura o Estudo de Suntu Catarina, tradu
zida nu ununciadu paralisuçilo dos vôos que liguvam Joinvilc aos 
grund~s centros do Pais, inclusive it capital do meu Estudo. Essa, 
uma amc.acu que niio pode tornur~sc reulidude, tão nociva resultaria 
ta Sanlu Cutminu t.: tiO Brusil! 

Joinvilc, com uma populuçuo uproximadumcnte de 200 mil hubi
lltntc.,. é u cidade-líder, sob o ponto-de-vista sócio-econômico, de 
impurtuntc região caturincnse. Dct~m 28% du produção industrial 

do Estado c foi, recentemente, apontado como o 139 municlpio den
lre os 500 mais industrializados do Puls, pela revista Dirigente 
Industrial. ~ o centro geo~económico de todo o norte·nordcste de 
Santa Catarina, que congrcgu numerosos municípios industriali
l:tdus~ caracterizados por grande e veloz desenvolvimento. Ou maior 
,jgnilicm;üu é, ussi01, paru aquela cidade e todo o Estado de Santa 

· ":uturina u sua lig~ação por viu aérea com os grandes centros, como 
Horianópolis, Curitiba, Siio Paulo·e Porto Alegre. A significação 
cconômicu disso í: evidente. E reforçada por poderosas razões de intc
graçlao nacional. 

A PETROBRÃS está instalando em Silo Francisco do Sul, 
naqucht região, o terminal marítimo para o oleoduto que servirá à fu
tura Rennuria de Araucáriu, fato de signilicução e no qual acrescen
tamos aquele de ser o Aeroporto de Cubatão a alternativa primeira 
puru pousas de cmcrgénciu do Aeroporto de Curitiba. Estã ele, hoje, 
intcgrudo nu INFRAERO, que nele realizou agora obras caras, co
mo construção de uma estação de força c de um armazém alfnn
dcgúrio. A incorporação do Aeroporto de Cubatão, como essas 
obras, há de ter obedecido a razões de natureza técnica. Como não 
bastasse, não faz muito, foi incluído cm estudo realizado pelo Minis
tério da Aeronáutica, sobre sistema de proteção ao vôo, visandO a 
~atar, inicialmente, 28 aeroportos brasileiros de aparelhamento de 
prevenção e combate a sinistros, com a aplicação de recursos, somen
te neste ano, da ordem de 22 milhões de cruzeiros! Estes fatos, men
ci mudos ao acaso, não deixam margem a qualquer dúvida quanto à 
signilicação daquele Aeroporto, nãó apenas cm termos regionais 
como nacionais. Coisa scmelh~ntc se dâ no tocante ao Aeroporto de 
N:avcgantes, também em Santa Catarina, ambos atê aqui com notá· 
vcl alloxo de passageiros. 

Súbito, vem a notícia da supressão dos vôos até então a cargo da 
Varig. Esta empresa coloca à venda c se desfaz dos aparelhos que 
utilizava nesses percursos. Não serâ dilicil aos nobres Senadores 
av:t.liarcm o grau de preocupações que tal noticia trouxe no povo ca
turincnse, 

A gravidade do problema fez com que as autoridades c povo se 
movimentassem, à busca de esclarecimentos e na defesa dos mais 
ultos c legítimos interesses de ampla, populosa e empreendedora re
giito cuturinense. O ilustre Prefeito de Joinvile, a Associação Co
mercial c Industrial de Joinvile, a Associação Comercial e Industrial 
de Jaruguú do Sul, a Associação Comercial c Industrial de São Ben
to ~o Sul e a C:imaru dos Vereadores de Joinvile destacaram-se nessa 
patriótica luta, dirigindo-se à INFRAERO, à dircção do DAC, à 
presidência da Varig- recorrendo a todas as instâncias, no cumpri· 

· mento do dever de defender os interesses da região c do Estado. 

De toda a movimentação cm torno do cnso, obteve-se muitu 
explicação, vieram muitos dndos. No ·final, nenhuma segurança 
quanto à continuação dos vôos que hoje vão ou partem de Jonvilc. 
De tudo isso r: lícito - mais que isso, nccessârio - deduzir pela 
procedência das notícias de que esses vãos serão suprimidos, a des
peito de todo o mal que disso decorrerá para umn região merecedora 
da atenção e do amparo oficiais. Vôos caracti:rizndos, reitero, por 
notâvcl afluxo de passageiros, os aviões sempre lotados! 

O SR. ITALIVIO COLEHO (Mato Grosso)- Permite V. Ex• 
U1ll ~tpartc'! 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) - Pois nilo, com 
muito prnzcr. 

O Sr.ltalivlo Coelho(Mnto Grosso)- V. Ex• tem toda a razão 
quando se manifesta preocupado com a nbsorçilo da tradicional c 
querida Cruzeiro do Sul por essa grande companhia nacional, fruto 
do esforço daquela equipe de funcionârios bem liderados por 
Rubens Berta e, atualmentc, pelo atunl Presidente da VARIO. Seja 
como for, essa fusão nos preocupou cm Mato Grosso dirctamcntc, 
eis que, das untigas companhias que serviam aquele distante Estado 
do Oeste brasileiro,- a Real c n Pnnuir, de snudosn memória,- nos 
rcstuvu a Cruzeiro do Sul, condutora daquelas cinco cstrclus simbó
licas nu curcucu c nu curlingu dos aviões, hoje a jato, ligando nilo só 
todo o interior de Muto Grosso com os centros populosos, 
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'd .... d''. - 137 - d'fl d h . m ustnms, comerctats c a mmtstrnttvos da União, como também lna mtss vc que em nome a progresso se vcn a a pnvar o 
com n República da Balivia. Agora, surge o problema da absorção 
da Cruzeiro da Sul que, durante algum pcriada, oscilava entre a 
VARlG c a VASP, Evidentemente, sua duas empresas de grandes ser· 
viços prestados à colctividade c à N açila, mas particularmente nós, 
aqui, nos preocupávamos com a gigantismo de uma das empresas, 
provocando a desequilíbrio, nu balança, entre as diversas empresas 
da aeronáutica civil, Bem sabemos, é verdade, que existe- segundo 
u imprensa - entendimentos entre a VASP e a TRANSBRASlL, 
Compartilho com V, Ex• das preocupações dessa fusão, Manifesto 
tumbém o deseja de que a fusão não implique em danos como esses 
que V. Ex• aponta, na iminência de se verificar, cm Joinvilc, c em 
outras áreas da seu grande Estada de Santa Catarina, Lá, cm Mata 
Grassa, esse problema de pequena densidade de trãfcgo ou de passa· 
gciros estâ sendo resolvido com aviões nacionais - o Bandeirantes, 
que, há algum témpo, prestava serviços às cidades de menor trllfega 
aéreo,.no interior de São Paulo- hoje, ultrapassaram o Ria Paraná 
e estão levando, não importa par que empresa, estão levando a 
conforta da comunicação rápida e diâria entre algumas cidades de 
Mato Gros.<o com outras mais populosas, aqui, destas .âreas. Estou 
de plena acordo. Aproveito ainda, para lembrar que V. Ex• está 
falando na oportunidade em que se comemora o "Dia· da Aviação", 
conforme se verificou através de nata do eminente Ministra da 
Aeronáutica' que, mais uma vez, falando em nome das interesses 
brasileiras e até da nossa orgulha e civismo, reitera a título de "Pai 
da Aviação" a Santas Dumont. Muita obrigada, estou solidário com 
V. Ex• . ' 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) - Senador ltalívia 
Coelho, primeira, quero agradecer· lhe pela aparte c, sobretudo, pelo 
registra do "Dia da Aviação", Enriquece o. meu pronunciamento a 
participação de V, Ex•, porquanto, a par de testemunhar nossas 
preocupações com relação a Santa Catarina, transporta o problema 
para outras Unidades da Federação. Sinto-me feliz porque não 
estou aqui tão-somente a reclamar por um problema que diga res
peito a Santa Catarina ou a uma região de Santa Catarina. 

Vejo que, com esse pronunciamento c com a incorporação 
oportuna de V. Ex•, daremos, quiçá, uma modesta colaboração para 
solução dos võos interioranos em nossa País. Muito obrigada, nobre 
Sc.:nador, · 

Prossigo, Sr, Presidente: 

· A dircção da V ARIG respondeu com presteza c atenção às 
ponderações e solicitações de esclarecimentos que lhe foram diri· 
gidas pelas autoridades de Joinvile. Mas, das informações prestadas 
por l!ssa empresa, não se extrai motivo algum para tranqUilidade do 
povo catarincnsc. Mui ta ao contrArio. Nilo se nega c não se afirma, 
mas lku claro que os vüos cessarão, abrindo-se uma langinqua pcrs· 
pectiva de seu restabelecimento, para quando a INFRAERO 
estender as pistas do Aeroporto de Cubatão, permitindo a ater· 
rissagcm de grandes jatos, 

A VARlG alude a necessidades de modernização de frota, a 
razões de natureza econômica, etc, Mas nenhuma palavra de 
tr.anqUilidade juntou u suas informa~õcs, De certa forma, transfere 
responsabilidades para a lNFRAERO e, cm última análise, o Gover· 
na Federal. 

Sr, Presidente, cm assunta como o que ora abordamos, não i: 
licita falar exclusivamente cm razões de ordem econômica ou ti:c· 
nica, pais cm torno da aviação civil há muita mais que isso. Caso 
contrário, inteiramente injustiOcilvcl seria a concessão, à custa da 
Tesouro, de su bstanciosns subvenções às empresas aéreas! 

Nem se pode admitira procedência ·integral du alegação de 
modernização de frota, uma vez que aparelhos cama os movidos a 
turboi:licc silo ubunduntcmente utilizados mesmo cm pulses os 
mais uvunçados, E mesmo que assim não fosse, a sua modernização 
haveria que se submeter aos interesses nacionais, que hão de ser pos· 
tas sempre ucimu daqueles meramente comerciais de empresas que 
gozum de enorme ujudu Federal, num pais ainda em esforça de auto· 
reulizuçãa! 

interior brasileiro de ligações aéreas permanentes, como ara ameaça 
se dar no meu Estada. lnaceitávcl que a pretexto de economia se 
venha a privar regiões como aquela de que Joinvillc ó centra gco· 
cconômico de ligações aéreas ato aqui tão bem sucedidas! 

As empresas aéreas são concessionárias c têm, assim, 
inequívoco c fundamental interesse público. Modernização, 
economia e outros objctivos semelhantes terão que estar, sempre, 
subordinados no interesse maior da pais, Gigantescos esforças c 
sacrifícios silo feitos pelo Governo para a integração do nosso tcrritó· 
rio, cm prol das populações interioranas. Scrâ admissivel que contri· 
buição alguma se exija de empresas que se dcsincumbcm de um 
serviço de claro interesse público c que desfrutam de tão grande 
ajuda cconõmico-financcira por parte do Governa? 

Sr .. Presidente, a ameaça não paira apenas sobre Joinvillc, ou 
Navegantes, Hoje, são essas cidades que estão ameaçadas c serão 
3tingidas. Mas após elas, muitas outras virão a ser igualmente sacrifi· 
cadas, caso prevaleçam as infundadas ·alegações que levariam à 
supressão dos vãos que ora servem àquelas duas localidades 
catarinenscs. Está cm questão, é evidente, a politica nacional no 
tocundc à uviac;ão civil! · 

Não tenha dúvidas de que a lNFRAERO continuará c comple· 
tará as obras iniciadas no Aeroporto de Cubatilo. Confio que muito 
em breve aquele aeroporto, coma o de Navegantes, cstarâ apta ao 
pouso c decolagem de grandes jatas, ~a que deduzo das informações 
que me vieram, como é conclusão fácil, face nosso progresso intensa. 
E a mcru criação da INFRAERO nos permite assim pensar, pais 
veio ela pura dar-nos o mais depressa possível a estrutura indispcnsâ· 
vcl à extensão, melhoria e segurança davôo! 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais)- Ouvindo V, Ex• com a 
maior atenção, apenas solicitei o aparte para aplaudir seu pronuncia· 
mento e lembrar, por exemplo, o casa de minha cidade, a segunda do 
Estado de Minas Gerais, que até hoje luta para ter uma linha aérea, 
A resposta tem sido sempre essa que V. Ex• acaba de definir: o inte· 
rcssc comercial das companhias. A Prefeitura de Juiz de Fora fez um 
grande investimento, para operar o seu campo- campo asfaltada, 
com mil c trezentos metros de pista, com cerca de vinte c cinco 
metros de largura- e até ~oje não conseguiu sequer o apoio da Go· 
verno pura que aquela cidade, pólo de desenvolvimento do Estada de 
Minas Gerais, consiga uma liriha aérea, razão pela qual junta a 
minha voz ao pronuncia,mcnto de V. Ex•, nesta tarde. 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina) - Sua intervenção, 
cm todos os meus pronunciamentos, sempre me é muito honrosa, 
Sc11ador Itamar Franco, especialmente por ser V, Ex• de Minas Ge· 
rais, terra do nosso querido patrono. V, Ex• dâ mais um testemunha 
de que o problema é de ordem nacional. Muito obrigado, 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Assim, estou confiante de que muita brevemente Joinville c 

Navegantes disporão de aeroportos capazes de receberem grandes ja· 
tos. Como sei que se tornará realidade a instalação, cm Rainha, de 
um grande e moderno aeroporto regional, já previsto e estudado 
rc,los órgãos competentes do Governo Federal c que constitui uma 
ncccssidude nucionul. 

. M us, d~ imedi.uto, o necessãrio, imprescindível mesma, ó que 
SeJam mantidos os vôos que unem Jainvillc e Navegantes - e, 
portanto, Santa Catarina - uos grandes centos do Pais, Essa uma 
nccc."idude cconômica, dada a excepcional importância daquelas 
duus cidudcs cuturincnscs. 

Este um assunto que r,eputo por demais importante para a meu 
Estudo c não o poderia esgotar neste rápido pronunciamento, cm 
q~e abordo upenus alguns de seus aspectos. E o faço para afirmar 
mmha cspcruncu e minha confiança cm que a VARlG ni\o levará a 
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termo u ameaça que puiru sobre Joinville e Navegantes, bem como relegados monumentos, arquivos c instituições integrantes do patri· 
que o Ministério da Aeronáutica estará atento à preservação de intc· mônio cultural do Pais, 
rcsscs consideráveis c os mais justos, que não poderiam ser Na discriminação cfctunda, em cada unidade da Federação 
postergados de forma tilo sumfllin c simples! (Muito bem! Palmas,) brasileira, acha-se incluído o Museu sobralensc, cujos pertences fo

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pula· 
vra ao nobre Senador Paulo Guerra. (Pauu.) 

S. E.<• não cslá presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Ceará) (Pronuncia o seaulnte 
discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Uma das mais populosas cidades do interior do Cearâ, Sobral, 
possuindo mais de cem mil habitantes, tem-se constituído cm pólo de 
irradiação cultural da zona norte do Estudo. 

Sede de uma das mais antigas dioceses, com vários colégios 
oficiais e particulares, inclusive uma universidade- a Universidade 
Vale do Acaraú -, Sobral desponta, igualmente, como centro de 
apreciável desenvolvimento industrial, com um distrito cspecrtico em 
via de implantação. 

Três emissoras de rãdio ali funcionam ininterruptamente, já há 
alguns anos, mantendo aquela área territorial - integrada por quase 
tr~s dc~enus de municípios- a par das ocorrtncias que se verincam 
em todo o Mundo. 

Os canais de televisão, graças a torres repetidoras estratcgi· 
camente instaladas, penetram com excelente imagem, fazendo com 
que os sobralcnscs desfrutem dos beneficias decorrentes de tão 
poderoso veículo de comunicação de massa. 

Dispondo, assim, de tantos instrumentos de difusão cultural, 
aquola comuna destaca-se pelo fato de vir mantendo um teatro, o 
"São João", agora elogiavclmentc remodelado, c um museu, 
instituído por inspiração do saudoso Antistite, Dom José Tu· 
pinambá da Frota, homem dotado de cxtraordinãrias virtudes, a 
quem tanto devem a Igreja c a comunidade cearense pelo que pôde 
realizar cm muitos anos de santo e bcnfazejo pastoreio, 

Em 1928, o Bispo Conde de Sobral deu os passos primeiros para 
a instalacilo do museu, dirigindo-se aos vigários das vârias paróquias 
que compunham a área jurisdicional da Diocese, encare· 
cendo·lhcs a colaboração de reunir objctos sacros, de comprovado 
valor histórico, 

Algum tempo depois, do Piauí e do Maranhão chegavam 
tambóm adesões espontâneas de sacerdotes c leigos, conscicntizados 
da significação e do relevo de tão meritória iniciativa. 

Em maio último, tive oportunidade de visitar, uma vez mais, o 
Museu Diocesano de Sobrai, cm companhia de seu atual Dirctor, 
Monsenhor Sabino Guimarães Loiola, que vive instantes de 
apreensão c angústia, sobretudo pela absoluta carência de recursos 
com que se tem defrontado para manter a importante obra. 

Foi-me oferecido o ensejo de constatar o valioso acervo do 
Museu, constante de cinco mil peças, todas elas devidamente tom· 
badas e catalogadas. 

Na sua maioria, a. ;•ças são confecções do artesanato nordcsti· 
no em ouro, prata, bronze, cobre, latão, cristal, porcelana, opalina c 
alabastro. 

Ressalte-se que o Museu de Sobral divide-se cm duas seçõcs 
distintas: a de Artes Sacras, com imagens cm marfim, madeira, barro 
cozido, pedra-sabão, na sua grande maioria com origem nos séculos 
17, 18 e 19; e a de Cerâmica, com louça francesa, inglesa, austrlaca, 
japonesa e chinesa, além, obviamente, da brasileira, 

Por outro, mencione-se que baixelas, lustres, moedas e selos 
compõem tumbi:m o precioso putrimônio, quase sempre obtido atra· 
vês de legados e doações. 

Embora inclufdo "entre os três maiores do Pais, o Museu de 
~obrai niio tem, infelizmente, contudo com a ajuda permanente dos 
Poderes Públicos, n ponto de 1.600 peças encontrarem-se no porilo 
do vetusto cdiffcio, i\ espera de que sejam conclufdos os trabalhos de 
umpliuçilo de suas dependências, 

Ontem mesmo, umplt1 pesquisa l'oi divulgada pelo Jornal doBra· 
sll, com u análise percuciente do abandono c do descaso n que foram 

ram estimados cm mais de dez milhões de cruzeiros. 
E, nu circunstanciada reportagem, consta n informação de que o 

Dirctor do Museu Diocesano dccidirn·sç pela sustação de seu fun· 
cionamcnto, pois nem sequer as irrisórias verbas municipais estão 
sendo pagas. 

Não é admissivel, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que o Ministó· 
'rio da Educação e Cultura c o próprio Governo do Estado deixem 
de conjugar esforços pura preservar aquele magnifico cometimento, 
idealizado pela lúcida visão de um Príncipe da Igreja c mantido gra· 
ças à solidariedade de seus abnegados seguidores. 

Que sejam destinados ao Museu os recursos necessários à conti· 
nuidadc de seus elevados objctivos! 

Por falta de dotações razoáveis, com destinação especifica, não 
ó possível que venha a encerrar as suas atividadcs um empreendimen
to de imensurável sentido cultural, 

No registro feito desta tribuna- a mais alta da hierarquia lcgis· 
lat.iva - vai consignado apelo veemente em favor do patrimõnio 
artístico c cultural da Nação c; de forma particular, do Museu 
Diocesano de Sobral, na esperança de que os selares governamentais 
competentes despertem para a necessidade de ampará-lo, destinando· 
lhe meios que assegurem, sem qualquer descontinuidade, o cumpri: 
menta exalo de suas nobilitantcs finalidades, (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçalvH) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revido do orador.) - Sr, Presidente, Srs. 
Senadores: 

Acho que deve ficar nos Anuis desta Casa o registro de dois 
l'atus auspiciosos ocorridos no fim da semana passada. Auspiciosos, 
digo, em relação aos destinos, ao futuro da América Latina c, cm par· 
ticular, do nosso Pais, nela inserido. 

Reliro·me, em primeiro lugar, às declarações do Presidente 
Carlos Andri:s Perez, da Venezuela, que, na Bolívia, procurou dcsfa· 
zer ludo quanto pudesse haver de negativo na imagem do Brasil pc· 
runle os seus irmãos da América Latina, afirmando que, de fato, o 
Brasil era um grande pais, cujo desenvolvimento interessa ao 
desenvolvimento de todos os países da América Latina c, também, 
um grande pais sem nenhuma preocupação de hegemonia, sem nc· 
nhuma intenção de exercício de a tos de imperialismo. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, partindo de quem parte, de 
um homem da autoridade do Presidente da Venezuela, esta dccla· 
ruçilo ó, realmente, importante e vem dissipar todas as dúvidas que 
pudesse haver, dúvidas essas levantadas por interpretações falsas, 
estranhas aos interesses latino-americanos e que, lamentavelmente, 
por algum tempo, andaram sendo espalhadas c divulgadas na im· 
prensa da Amórica Latina. 

Outro fato, Sr, Presidente, é o diálogo havido entre Sua Excclên· 
cia o Senhor Presidente Ernesto Gcisel c o novo Embaixador da Ar· 
gcntina, Sr. Angel Robledo. Nilo perdeu a oportunidade o Senhor 
Presidente Geisel e declarou- que tudo o que havia ou pudesse ser 
interpretado como divergência entre Brasil c Argentina eram mera
mente urtilicinis, fomentudus, estimuludns por interesses estranhos 
aos verdadeiros e legitimas interesses da Amórica Latina como um 
lodo 

Ora, Sr. Presidente, suo palavras e declarações como essas que 
devem servir de dirctril c de rumo aos caminhos do desenvolvimento 
econõmico e das relações entre os pulses da Amórica Latina. O que 
vemos, sobretudo, í: um interesse comum, é um destino comum de 
lodos os pulses que constituem esta irmandade, 

Houve tempo ~m 'que ulguns- aqui mesmo no Brasil- prctcn· 
dcrum del'cnder 11 idéia de que o desenvolvimento brasileiro poderia 
ser buscado por cuminhos inteiramente independentes dos seus 
irmãos da Ami:ricu Lutina, como se lhes devêssemos voltar as costas 
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c hus~.:ur, diretumcntc, com o relacionamento com as grandes po .. 
téndus, os cuminhos descnvolvimcntistas, 

Erro grave, Sr. Presidente. Erro grave que, felizmente, agora, 
vai sendo corrigido, não só pelas autoridades brasileiras, pelo Go· 
vcrno hn1sileiro mas, também, pelos governos dos demais pulses da 
Américu Lutinu. 

El'ctivnmente, cm nosso entender, somente por intermédio da 
união de interesses, da conjugaçilo dos programas de dcscnvol· 
vimcnlo comuns podcr-se-ú chegar à emancipação cconômii:a com
pleta du América Latina e uo seu fortalecimento polftico, perante 0 
quadro das nações do mundo de hoje. 

Acho, entretanto, que o chamado Sistema Económico da Améri
ca Latina- o SELA- rccentemimtc instituído, com pleno apoio do 
Brusil, está a merecer uma explanação mais detalhada, nesta Casa. 
lnl'clizmente, não tenho informações, nem credencial para fazê·lo, 
mas acho que o Sr. Ministro Azcredo.da Silveira, que se dispõe a 
comparecer ao Senado c u dar informações a respeito de vârios 
assuntos, entre os quais o Acordo Nuclear com a .Alemanha, bem po· 
deria tamhém abrir mais 'um capítulo nus suas explanações, para di· 
ler ulgo sobre o que se pretende, quais os objetivos c quais os cami· 
nhns de desenvolvimento do Sistema Econômico da. América Latina, 
ao qual o Brusil se nliou recentemente. Acho que é um tema da 
maior import(mcia, sendo, como é, um item relevante pará o desen .. 
vulvimento dos países latino .. americunos, como um todo. 

O Sr. Mauro Benevfdes (Cear<\)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Com 
muito pruzer. 

O Sr. Mauro Benevldes (Ceará) - Desejo prestar esclareci· 
menlo a V. Ex• de que o convite dirigido ao Ministro Azcrcdo da Si!· 
vcira, pela Comissão de Relações Exteriores, foi no sentido de que 
S. Ex• r,,cssc uma apreciação generalizada cm torno da polftica ex
terna do País. Naturalmente, no momento cm que foi formulado o 
convite, o assunto mais cm voga era, cxalamcnlc, o Acordo Nuclear 
com a Alemanha. Mas, regimentalmente, S. Ex• podcrâ ser intcr· 
peludo sobre outros assuntos, já que o convite foi assim em carâtcr 
genérico. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Agradeço 
a informação de V. Ex• c volto a dizer que esse lema, o que é real· 
mente o SELA, o que pretende, quais são seus objctivos, tem sido 
pouco divulgado e discutido neste País. E, a meu ver, esta falta de di· 
vulgaçào não corresponde à importância que esse organismo pode 
ter no desenvolvimento da América Latina, 

Aqui nca, Sr. Presidente, o registro desses fatos, que considero 
altamente auspiciosos, e o convite u S. Ex• o Sr. Ministro Azcredo 
da Silveiru, para que possa, pessoalmente ou através das Lideranças 
do Govcrn~ nu Cusa, trazer ao Senado c à Nação uma explicação 
muis detulhada do que se pretende com a criação c com o desenvolvi
mento deste novo organismo da América Latino. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vratto nobre Senudor Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná) (Pronuncia o seaulnte dr .. 
~urso,) - Sr. Presidente c Srs. Senadores, no final da semana 
pussudu tivemos a oportunidade de apresentar um projeto, já cm tra· 
mitaçüo nesta Custt, que assegura ao lavrador o direito de pagar 
linunciumcnlo ugrícolu com o próprio produto, isto é, através de 
uma açào de consignação cm pagamento da cousa apenhada ou 
linnnciatla, 

Esse projeto, Sr, Presidente, resulta de uma longa experiência 
vivida por mim no Paraná como advogado do Banco do Brasil, 
constutnndo a realidade dura que sempre me pareceu injusta para o 
lavrador. Os preços mini mos no Pais, a despeito do interesse ou do 
empenho de alguns órgilos do Governo, não conseguem funcionttr, 
nàu têm l'uncionudo sutisfutoriumcntc. E vêcm~se por ocusiiio das sa· 
l'rus, lttvradores os muis diversos, sobretudo de porte médio c peque
no, serem ohrigudos u vender uquclus sufrus por preços abaixo dos 

mínimos, a fim de fugirem ao efeito de execuções, a fim de atenderem 
u compromissos. 

O projeto nos parece lustrcado cm boa dose de juridicidadc, 
porque o próprio Código de Processo Civil, hoje, já assegura a 
consignação em pagamento também da coisa. E se tivemos oportu·· 
nidudc de, uli:m da parte substantiva, acrcsccnlar·lhc uma parte 
udjetivu, uma norma processual, foi apenas para diferenciá-la, um 
pouco, du açào de consignação prevista no Código aluai, que não se 
amoldaria bem à consignatória do produto agrícola, onde só se pode 
exigir como motivo de recusa do credor que ou a quantidade ou a 
quulidudc não sutisfuçam. Nestes casos, assegura-se, ainda, ao de .. 
vedo r, o direito de fazer sua substituição cm dez dias. 

Neste momento, Sr. Presidente, lenho a honra de encaminhar 
outro projeto à ·Mesa do Senado. f:. um projeto mais restrito. 
Entretanto, i: de âmbito nacio"al. Tem, também, o interesse de alcan· 
çar nacionalmente o lavrador. Através desse projeto, nós nos pro
pomos a obter desta Casa uma aprovação que implique na modifica· 
çào do endosso, dada à nota promissória rura!. 

Queremos retirar a natureza cambiâria deste endosso, a fim de 
que ele seja uma mera cessão civil. Explico, Sr. Presidente! Muitas 
vc1.cs. o luvrudor vende o produto c ao invés de receber o dinheiro, o 
rugumcnto, d9 comprador, recebe uma nota promissória. E essa 
no lu 'promissória é descontada no banco. 

No 'entanto, quando ocorre a falência do comprador, do 
emitente da promissória, ou mesmo uma concordata, o lavrador se 
vé nu contingência de pagar novamente a promissória. E quando vai 
pagar'! Depois que não tem mais o produto, depois que a entregou ao 
prilprio comprador. Já depois que perdeu, inclusive, os juros de· 
correntes do desconto. 

O projeto tem a seguinte ementa: 

"Acrescenta parágrafo único ao arl. 60 do Decreto-lei 
n<• 167, de 14 de agosto de 1967, para retirar ao endosso dado 
i1 nota promissória rural o carátcr cambiário, reduzindo .. o à 
simples cessão civil, sem efeito regressivo contra o emitente." 

Sr. l'rcsidcnte, este projeto é de extrema justiça. Creio que esta 
<.:asa, que nunca negou seu apoio a projetas justos c humanos, não o 
negarll u este, que visa a beneficiar o lavrador, um dos homens que 
aluam no campo mais marginalizado da atividadc cconômica, que é 
" da produçiio, sobretudo a produção de cereais. Muito obrigado, 
Sr. !'residente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de 
V. Ex• será encaminhado no Expediente da próxima sessão 
ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Nilo hã mais ora· 
dores inscritos. (Pausa.) 

Lemhro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional estâ con· 
voeado pura uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, 
nu Plcni~rio da Cúniara dos Deputados, destinada à leitura das Mcn· 
sagens Presidenciais nos 54 e SS/75-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. 

Designo pura a próxima u seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 310, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando u transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da Mensagem do Excclcnlfssimo Senhor Prcsi· 
dente da República, General Ernesto Gcisel, anunciando as medidas 
tomadas cm reunino do Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
pura, alender aos prejulzos sócio·econômicos das regiões ufctadns 
pelos recentes distúrbios climáticos, e publbda no "Jornal do 
Brusil", em 24 de julho de 1975. 



-140-
-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento, n• 311, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitundo a transcrição, nos Anais 
do Scmtdo Federal, da Ordem do Dia buixadn pelo Ministério da 
Murinhu, rcvcrcnciundo os marinheiros mortos durante o segundo 
"onilito mundial, c publicada no Jornal do Brasil, em 20 do julho de 
197$. 

-3-

Discussão, cr~ turno únko, do Substitutivo da Câmara ao Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 14, de 1972 (N• 872 - C/72, na Câmara 
dos Deputados), do Sr. Senador Josó Lindoso, que altera a Lei n• 
5.762, de 14 de dezembro de 1971, que transforma o Banco Nacional 
du Hubituçii<l (BNH) cm empresa pública, tendo 

Pareceres, sob n•s 92 e·93, de 1975, das Comissões 

-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
thldc; c 

-de Legfsfaçiio Social, favorável. 

-4-

.Matérla a oer Declaradal'rejudlcada 

Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1974, de autoria do Sr. Se
nador Ruy Carneiro, que altera a Legislação du Previdência Social e 
d;i outra!; providências. ' 

O SR. PRESIDENTE (WII110n Gonçai•n) - Está encerrada a 
stssUo. 

( Levanra·.<e o ses.ràoàs /6 horas e 35 minutos i 



I 
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100• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 12 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA.DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Fausto Castelo
Branco - Helvldio Nunes- Petrónio Portella - Mauro Bcncvides 
- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Do
mlcio Gondim- Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Arnon de Mcllo 
- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilvan 
Rocha - Lourival Bapt(sta - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso -· Eurico Rczcnde - Amaral Peixoto - Roberto Satur
nino - Danton Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Capancma
Itamar Franco- Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Lãzaro 
Barboza - Osircs Teixeira- ltallvio Coelho - Mendes Canalc -
Saldanha Dcizi - Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão -
Evelãsio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr 
- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (M111lhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro abcrtn u sessão 

Não hã Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - A' Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, de
terminou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 82, de 
1974, de autoria do Sr. Senador José LindosÕ, que "acrescenta 
parágrafo ao art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho", por 
ter recebido parecer contrãrio, quanto ao mérito, da comissão a que 
foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que scrâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l24, DE 1975 

Acrescenta paráarafo único ao art. 60 do Decreto-lei n• 
167, de14-l-67, para retirar ao endosso dado a Nota Promlsaó
rla Rural o caráter camblirlo, reduzindo-o a simples cessilo 
civil sem efeito rearesslvo contra o endossante. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrescente-se uo art. 60 do Decreto-lei n• 167, de 
14-2-67, que dispõe sobre os lltulos de crédito rurul, um parilgrufo 
únicu com u rcduçilo seguinte: 

Purâgrafo único. O endosso lançado à Nota Promissória Rural 
constitui mern cessüo civil nüo ucurretundo nenhum efeito vinculu· 
tório pura o endossante. 

Art. 2• Estu Lei entrará cm vigor na data de sua pubilcação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Jusd!icaçio 

A NPR foi criada para facilitar a comercialização do produto 
agropecuário. 

O lavrador realiza a venda a prazo, recebendo do adquirente 
uma nota promissória que logo cm seguida é descontada na rede 
bancória. 

Entretanto, quando o adquirente cai cm insolvência, tendo sua 
falência ou concordata dccrctadàs, os lavradores - na maioria 
mêdios c pequenos - se vêem na contingência de resgatar o titulo, 
isto já depois de entregue o produto c após terem sofrido o ónus do 
desconto bancário. 

A maneira de que se dispõe para evitar riscos tão injustos c 
também tõn constantes é proceder-se à descaracterização do endosso 
na NPR que passará a representar mera transferência do titulo. 

O lavrador ao descontá-lo se desvinculará da responsabilidade 
do seu pagamento, obrigação que caberá exclusivamente ao emitente. 

Com essa providência somente o comerciante idóneo, cujo con· 
ceita bancário seja suficiente para comportar sozinho o ónus do dcs· 
conto bancário, contará com clientes que aceitem suas promissórias. 

A medida pleiteada dispõe de respaldo jurídico sendo ainda 
indiscutivel o seu alcance social. 

Por esse motivo espera que os ilustres Pares dispensem ao 
presente projeto o apoio necessário a que ele se converta cm Lei. 

Sala das Sessões, cm 12 de agosto de 1975.- Leite Chaves. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

DECRETO·LEI N• 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dispõe 110bre os títulos de crEdito rural. 

··································· .................... . 
Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória 

rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito 
cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para 
assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas. 

(Às Comls.•ões de Constltulç8o e Justiça, de Agricult~ra, 
de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O projeto lido serú 
puhlicndo e remetido às comissões compcten tes. 

Hú orudores inscritos. 
Concedo u pulnvru ao nobre Senador Alc~andre Costa, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Marunhilo) (Pronuncia o se• 
gulntc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"A decisilo de ulllmar a mudança du Capitul do Pais para 
o Plunulto Centrul uprofundou u controvérsia, infelizmente 



ainda não de todo esclarecida, a respeito da propriedade das 
terras situadas dentro do denominado Quadrilãtero Cruls. E, 
se foi a mudança da capital que trouxe mais uma vez à baila o 
problema, é este mesmo o mais sério fator de retardamento 
da definitiva consolidação de Brasflia como centro das gran
des decisões nacionais. 

Falta, sem dúvida alguma, o necessário embasamento 
econômico à capital do País, somente passivei pelo incentivo 
e consolidação da atividadc produtiva na ârca do Distrito Fe
deral, ainda dificultada pela incerteza no que se refere à pro
priedade das terras na região. 

Os problemas do Distrito Federal são inúmeros, 
inerentes, a maioria, à dimensão que tomou, acima de qual
quer previsão, a capital do Pais. No entanto, Brasllia é das 
capitais brasileiras de custo de vida mais elevado. Carente.de 
produção de gêneros de primeira necessidade, é obrigada a 
importar de outros centros, c o seu relativo isolamento, 
somente superado por estradas de rodagem, adiciona o custo 
de transporte a todas as mercadorias, as mais simples que se· 
jam. E quando, como ocorreu recentemente, ocorre a r:lcva
ção vertiginosa do custo de transporte, a precariedade da pro
dução própria, localizada na ârca do Distrito Federal, ê sen
tida bem mais diretamcnte. 

Na seqUência do racioclnio uma das soluções para o Dis
trito Federal seria o aproveitamento continuado da sua zona 
rural, com o que se obviaria a diminuição do custo de trans
porte, ao mesmo tempo em que muitos dos capitais formados 
na área encontrariam ocupação rcntâvcl c igualmente o 
excesso de miio-de-obra atual c previsto para alguns anos 
teria emprego. 

Permanece, porém, como pano de funuo do problema, a 
questão da propriedade das terras do Distrito Federal. Os 
que se apegam à Constituição de 1891 c a interpretam de mo
do restrito, concluem pela posse da União, apenas, esque
cidos que o próprio texto garante o direito à propriedade 
legalmente comprovãvel. Neste ponto surge outra controvér
sia, esta a respeito dos títulos de domlnío, questão que gira 
em torno do registro paroquial, obrigatório pela Lei n• 601, 
de 18 de setembro de 1850, portanto ncccssãrio, mas não 
suficiente, segundo o Decreto n• 1.318, de 30 de janeiro de 
1854, porquanto as declarações não conferiam direito algum 
aos possuidores. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal cm 1966 
adotou entendimento pelo qual as terras situadas no Distrito 
Federal eram da propriedade da União, tendo cm vista o dis
posto na Constituição de I 891. Em função disso ficaram 
proibidas as prcnotaçõcs nos cartórios de registras de imó
veis e o posterior registro dos títulos das terras, na ârca re
servada ao Distrito Federal. Jurisprudência posterior do Tri
bunal de Justiça do Distrito F~dcral adotou ponto de vista 
diverso, baseado na interpretaçiio de que a Constituição de 
1891 niio pretendeu nem era passivei pretender o confisco de 
terras particulares. Estava aceita, assim, a existência de terras 
particulares na área do Distrito Federal. 

A 14 de junhu de 1974 o Desembargador Milton 
Sebastião Barbosa endereçou ao Ministro da Justiça, Arman
do Falcão, oficio no qual a Presidência do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal propôs "estabelecer contactos com 
os órgãos administrativos c jurldicos interessados na esfera 
da Pública Administração, visando dar ao relevante assunto 
definitiva solução, eliminando problema que de hã muito 
vem prejudicando - pela ausência de critério uniforme - o 
desenvolvimento da Capital da República". 

A Çomissilo então proposta, formada por representan
tes da Procuradoria Geral da República, da Procuradoria 
Geral dil ~a,enda Nacional, da Procuradoria Gerul do Go
verno do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, da TERRACAP, do INCRA e du Comissilo do Dis
trito 1:ederal du Senado, deveria resolver o litlgio sobre us 
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terrus particulares, e mais, apresentar projeto de lei comple
mentar ou interpretativa, conforme noticia jornallstica (Cor
relo Brazlllense, 15 de junho de 1974). 

O assunto foi decidido cm reunião do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal, a 13 de agosto de 1974, cm que, por 
unanimidade, passou-se a reconhecer a legitimidade do 
domlnio privado das terras do Distrito Federal, A cxceção 
dus terrus jí1 desapropriadas pelo Governo de Goiás, antes da 
mudança da Capital. e doadas. à União. 

Exposição de Motivos do Governo do Distrito Federal, 
de maio dc.l969, dirigida ao Presidente da República, dizia o 
seguinte: 

"O Distrito Federal compõe-se de 5.814 quilõmctros 
quadrados, correspondentes a 119.408 alqueires geométricos, 
dos quais a· NOVACAP desapropriou, mediante pagamento 
de indonização aos antigos proprietários, de 1956 até hoje, o 
lotai de 6~.645 alqueires geométricos." 

Portanto, 57,5 por cento das terras' do Distrito Federal jâ foram 
desapropriadas pelo Poder Público. A diferença, que resta a desapro
priar, corresponde a 42,5 por cento do total da ãrca do Distrito Fe
deral. 

A medida de permitir a escrituração dos titulas cm Registro de 
Imóveis é um passo significativo, desde que ao mesmo tempo está 
aberta a possibilidade de desapropriar as terras ainda cm mãos de 
particulares dentro da ãrca do Quadrilâtcro Cruls. 

Em julho de 1974 o Sindicato Rural de Brasllia encaminhou ao 
Secretário de Agricultura do Distrito Federal documento em que 
adverte para o fato de que o "capital, associado à tecnologia e know
how ê, presentemente, aplicado com cautela c timidez cm Brasília, 
como conseqUência dircta da insegurança do empresário rural, na 
atual conjuntura fundiária c dominial do Distrito Federal". O me
morial critica o sistema de arrendamento agrlcola cm vigor, 
concluindo por solicitar medidas no sentido de atrair capitais de ou
tras unidades da Federação c impedir a evasão de recursos locais. 

O Sr. Lbaro Barboza (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - Com muita 
satisfação, nobre Senador. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás)- Eminente Senador Alexandre 
Costa, folgo cm ver V. Ex•, nesta tarde, abordar, no Senado, proble
ma da maior importância - o da legalização das terras do Distrito 
Federal. E jã percebo, pelo desenrolar do seu discurso, que V. Ex• 
tem ponto de vista diverso do de meu conterrâneo de Goiás, Senador 
Benedito Ferreira. Estou com V. Ex• Entendo que urge dar solução 
pronta c eficaz de modo a levar tranqUilidade a centenas c centenas 
de famllias que aqui se constitulram, na região do Planalto. Homens 
que nasceram, cresceram e morreram lavrando as terras do Planalto, 
que herdaram de pais e avós c que hoje, entretanto, se vêem cm 
situação dificil até para movimentar créditos bancários, dada a enor
me dúvida que se levantou quanto à legitimidade dos titulas de domí
nio. e pena que o eminente Senador Benedito Ferreira aqui não este
ja; S. Ex• sustenta a tese de que as terras do Quadrilâtcro silo devo
lutas. Nós esposamos ponto de vista diverso, mesmo porque, antes 
da vigência do Código Civil, cabia o usucapiilo, também, sobre as 
terras públicas c esta é região habitada hã mais de 200 anos. Estamos 
colctando dados a respeito da questão para, também como V. Ex•, 
fazer aqui uma abordagem profunda do caso c pleitear do Governo 
pronta c eficaz solução para tilo grave problema. Quero, portanto, 
nobre Senador, solidarizar-me· com V. Ex• no brilhante 
pronunciamento que faz. Aliâs, cabe, aqui, uma rctificaçilo: o nobre 
Senador Benedito Ferreira cstú presente, fazendo parte da Mesa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Agradeço o apar
te do nobre Scnudor Lázaro Barboza. Meu objctivo no 
pronunciamento que faço hoje i\ Casa i:, justamente, tentar conseguir 
que o Governo do Distrito Federal fale, diga alguma coisa sobre 
problema tilo sério como este, da propriedade do Distrito Federal. 
No decorrer do meu discurso, V, Ex• verá que desejo coluborar 
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inclusive apontando o caminho certo para que o Governo possa agir 
e dar solução imediata a problema tão importante, 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Nilo tenho dúvida; V, Ex• 
auando faz uma abordagem é porque sabe cxatamcritc o que quer c, 
além de mostrar onde estão as falhas, aponta as soluções, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Muito obrigado, 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - V, Ex• me permite uma li· 
gcira observação? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Preciso acompanhar o descn· 
volvimento do discurso de V, Ex• para melhor perceber o seu raciocí· 
nio. O fato é que, inadvertidamente, até pecando contra o Rcgimcn· 
to, cu participava da Mesa, eventualmente ocupando uma cadeira va
ga, c, deploravelmente, sequer acompanhei o aparte de S. Ex• o 
Senador lâzaro Barboza. Tratando-se, porém, de matéria a que sou 
afeiçoado e na qual tive oportunidade de aprofundar-me, rogo a 
V, Ex• que, a determinado pcriodo do discurso, quando V. Ex• o cn· 
tender oportuno, me permita dele participar. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Muito obrigado 
pelo aparte de V, Ex• 

Cabe, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à vista' das 
necessidades de produção na área, tendo presente o, interesse dos 
investidores pela região, criar as condições para o desenvolvimento 
do sctor agrícola do Distrito Federal, uma vez que Brasília, e acima 
de tudo, a população que demanda a capital, considerando aqui os 
compulsoriamente transferidos, não pode sofrer pela demora em ser 
resolvida a pendência a respeito das terras cm que está situada a 
Capital da República. 

Se somente agora um passo decisivo foi dado, no sentido de per· 
mitir o registro cm cartório de imóveis das terras particulares, 
reconhecida por unanimidade de votos do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal a legitimidade do dominio privado sobre as terras 
não,dcsapropriadas, cabe completá-lo, !;: certo que a medida a seguir 
com'prcende uma nova lei de desapropriação por interesse social, 
para permitir à região continuar o seu processo de crescimento. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Nobre Senador Alexandre 
Costa, hã uma colocação realmente estranha nesse pronunciamento 
do Tribunal de Justiça, porque ele se insurge em total arrepio à 
instância superior. Em 1968, o Tribunal Federal de Recursos,julgan· 
do ação em que se postulava a desapropriação de terras, aqui no Dis· 
trilo Federal decidiu, cm acórdão unânime, pelo dcscabimcnto da 
ação, vez que -concluiu o parecer c o voto c, conseqUentemente, a 
decisão - as terras pertenciam à União, por força do art, 3• da 
Constituição de 1891. A matéria, como vi: V. Ex•, é controvertida. 
Em 1968, o Tribunal Federal de Recursos, decidindo sobre o 
assunto, havia lançado como que uma pá de cal sobre ele, Em ver
dade, no estudo que fomos levados a fazer na Comissão do Distrito 
Federal, por força de um sem-número de acórdãos c decisões das 
Cümurus superiores de Justiça, chegamos, também à conclusão de 
que essa terra nunca saiu do dominio da União. Logo, elu não é 
sequer objeto de preocupação do Governo do Distrito Federal -
embora podendo si:-lo nu ordem jurldicu- porque a terra continua 
da Uniuo; elu sempre foi u Corou c, posteriormente, du Unii\o, por 
força do 11rt. 3• du Constituição de 1891, Logo, o apelo de V, Ex• 
tem cabimento, é procedente, pura que se defina jurldicnmcntc u 
coisa c se decid11, de uma vez por todas, essa pendência. Mus, no 
caso, o endereço certo será sem dúvida o INCRA, porque ele é que 
responde pcl11s terras devolutlls pertencentes à União. Muito 
obrigado u V. t!x•. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• 

Na verdade, Senador Benedito Ferreira, há duas decisões do tri
bunal, uma reconhecendo a propriedade particular, outra não ro .. 
conhecendo a propriedade particular, Vem V. Ex• e díz que as terras 
pertencem à União. O tempo passa, não existe sequer um metro 
quadrado de terras dentro do Distrito Federal que não possua 
donos. !;: a Justiça que manda se registrem os titulas de propriedade 
As dificuldades crescem em Brasilia. 

Não sei, Sr, Presidente, Srs. Senadores até onde Brasília serâ 
prejudicada no futuro, pela ausência de ação das autoridades no 
sentido de dar solução ao problema das terras do Distrito Federal. 

O Sr. Benedito Ferreira {Goiãs) - Permite V. Ex• mais uma 
ligeira observação? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- !;: só para dar uma ilustração, 
no discurso de V. Ex• Esse problema, realmente, jâ se arrasta hã 
muito tempo. No meu Estado tenho sofrido severas incompreensões 
por parte de coestaduanos, c até mesmo de correligionários, porque 
tenho ~ustentado aqui, por um dever de consciência c até mesmo de 
coerência, ser esse domínio pertencente à União. Lamentavelmente, 
porém, a raiz desse problema da grilagem de terra no Distrito 
Federal tem seu fulcro no artigo 150 da Constituição Estadual do 
meu Estado, quando o constituinte, meu conterrâneo, legislando 
arbitrariamente sobre matéria de Direito Civil - logo, inconstitu· 
cionalmentc- renunciava ao dominio de terras públicas, em Goiâs, 
que estivessem cm poder de particulares, com documentos datados 
até 1888. Veja V, Ex• o paradoxo. Houve uma confusão, grosseira 
confusão, por parte do constituinte porque, na verdade, o Brasil 
passou a regime republicano cm 1889 mas só em 189i, no art. 64 da 
primeira Constituição republicana foi que as terras devolutas, 
existentes no dominio das antigas provincias, passaram ao dominio 
dos novos Estados. Logo, o constituinte de Goiás, naquela pressa 
injustificada e imoral de renunciar ao dominio de coisas públicas, rc· 
nunciou a um dominio que o Estado de Goiás ainda não tinha, 
porque só cm 1891 foi que esse domínio passou ao Poder estadual. 
Logo, veja V, Ex•, como o assunto é grave, e vem de longe, A esteira 
da grilagem em Goiás, que tem desgraçado Goiâs, como desgraça 
Brasília, tem seu fulcro, repito na rcdação desse art, 150, com o que o 
Governo do Estado, quando da implantação da nova capital, no 
caso Brasilia, viu-se compelido, por, força da redução do artigo, a 
desapropriar aquilo que nunca foí de ninguém senilo da União. Daí 
porque fizemos aquela monografia tivemos a veleidade de dar-lhe 
publicidade e tantas e tantas vezes temos insistido no assunto; mas, 
com o espírito que move V, Ex•. de dar solução ao problema, por
que, na verdade, aqueles que detém a terra e que a fazem produzir de· 
vem ter, senão o regime de domínio pleno, o de dominio útil, através 
de uma entiteusc, de maneira tal, que possa exercer o seu labor com 
tranqUilidade, Estou de pleno acordo com V. Ex•, neste aspecto, mas 
continuo arrostando a impopularidade no meu Estado, mas, por um 
dever de consciência, reiterando o Quadrilátero Cruls; os cartões de 
1.400 quilómetros quadrados continuam, ainda, em dominio pleno 
da União, a niio ser que se possa alegar prescrição aquisitiva, sob a 
alegação de que a União estava ausente do seu território, Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Obrigado pelo 
aparte de V. Ex• Vou continuar, dizendo que deste modo, Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores, é passivei prever a tendência a respeito do 
movimento imobiliário do Distrito Federal, num sentido de frear 
igualmente a especulação no sctor, agravada por diversos fatores, 
seja 11 falta de 11lternativa para o emprego dos capitais excedentes, 
juntamente com a rigidez da oferta de terras, diante da insegurança 
rcprcscntudn pclu indefinição quanto uo problema. 

No cnt11nto, 11 proposta relativa à desapropriação esburru na es· 
cassez de recursos da parte do Governo do Distrito Federal. Para in· 
deniz11r os rem11ncscentes 42,5 por cento {aproximad11mcntc ai· 
queil·cs geométricos) em mãos particulares ttos preços elevados ntuul· 
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mente vigorantes, n despesa do Governo do Distrito Fcdcrntl: diffcil 
de precisar num primeiro lance, mas inegavelmente superar!\, em 
muito, a receita prevista em qualquer dos 6ltimos orçamentos para a 
Capital do Pais, 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiâs) - Permite·me nobre Senador 
Alexandre Costa, com a sua habitual cordialidade, um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Com muita hon· 
r a, nobre Senador, 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiãs) - Firo, até: um pouco, a norma 
parlamentar para dar niio um contra-aparte no Senador Benedito 
Ferreira, mas um aviso e um esclarecimento ao meu nobre con· 
terrâneo. Discordo frontalmente do eminente Senador, quando 
coloca na mesma bacia, com grilciros, todos os proprictârios de 
terras na ãrea do Distrito Federal. Discordo, não pelo prazer de criar 
polémica com S. Ex•, mas porque, hã mais de duzentos anos, toda 
esta v~sta ãrea é ocupada. Antes da vigência do CódigO' Civil, repito, 
cabia também usucapião sobre as terras públicas. Pode-se dizer que 
niio houve sentença de usucapiilo antes da vigência do Código Civil, 
mas acontece que o que faz gerar a legitimação da propriedade, no 
caso especifico do usucapião, não é a sentença judicial; a sentençaju-· 
dicial é meramente declaratória de um direito adqUirido através do 
tempo. Quero dizer ao eminente colega de representação, Senador 
Benedito Ferreira, que, nos. próximos dias, deverei fazer, no Senado, 
um pronunciamento abordando este momentoso assunto. Então, 
S. Ex•. que inclusive escreveu monogralia a respeito, e eu, teremos o 
prazer e a oportunidade de terçarmos armas aqui, discutirmos e, na
turalmente, clarearmos os pontos obscuros de tão controvertido pro
blema. Muito obrigado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Agradeço, nobre 
Senador. Como vê, eu aqui não discuto o direito de propriedade; pro
curo solução para as terras de Brasilia ou para a ârea que, quando da 
fundação da Capital, foi desapropriada e denominou-se Quadrilá
tero Cruls. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiâs)- E, por isso, continuo louvando 
o comportamento de V. Ex• e o objetivo pronunciamento que faz. 

OSR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Mas um aspecto 
não podemos deixar de lado, qual seja o de que estas propriedades, 
estejam ou não na posse de seus donos centenârios, foram enorme· 
mente valorizadas pela mudança da capital. Estas propriedades, em 
resumo, hoje apresentam valores elevados em função de Brasília, Se, 
pura desapropriâ·las for necessârio paralisar o processo de cres· 
cimento da cidade, muito embora esta medida de desapropriação 
seja importante para o mesmo objetivo, estamos diante de um para
doxo, que requer uma solução exeqüivel e que não represente, d.,. 
nenhum modo, sacrificio à cidade, 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Senador Alexandre Costa, 
estou tumultando o discurso de V. Ex•, mas tal a colocação dada 
pelu Senador Utzaro Burboza, que peço u V, Ex• um pouco de pn· 
ciência e tolerância para comigo, permitindo-me rnais um instante! 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Goii\s)- Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiâs) - Em primeiro lugar, precisa· 
mos colocar a coisa com seriedade, Não coloco em bacia, nem em va
la comum, aqueles que detêm o dominio das terras no Distrito Fe· 
dera! com os grileiros, vez que a grilagem de terras no Brasil, 
desgraçadamente, por culpa do Judiciârio - ê uma acusaçuo grave, 
mas vou justificá-la - vem em desrespeito ao Direito positivo 
brasileiro, a partir da Lei n1• 601, de 1854, ou melhor, de 1850, mas 
regulamentada em 1854; porque no art, Io, da Lei n' 601, se diz, 
textualmente: 

"Fica proibida u aquisição de terras públicus por outro 
tipo que não de compra." 

Logo, nilo poderiu jamais prevalecer, a partir de 1854, u prescri· 
çuo extintivu como rormu 11 prescrição aquisitivu, pura foro de udqui· 

rir-se o dominio de terras públicas no Brasil. Além do mais, não te· 
mos noticias, nem sequer, dàs Ordenações Filipinas, no Direito 
brasileiro, senão no artigo, Livro IV, Titulo LIV, que fala de prcscri· 
cão extintiva. No Direito positivo brasileiro, jamais legislou-se crinn· 
do·a prescrição aquisitiva. Dai por que muito me admira que um ba· 
charci- e cu sou leigo- como S. Ex•, um advogado militante, ve
nha dizer, senão por tradição, senão com base no Direito subsidiârio 
- no caso Direito Romano - que os no~sos tribunais adotarnm, no 
Brasil, a prescrição aquisitiva. Porque, cm verdade, jamais, no Bra· 
sil, foi permitido, aos nossos judicndorcs, o decreto do usucnpião 
com base no Direito Positivo. E mais: no caso não houve o direito 
adquirido, não houve base juridica c legal para decretar-se o usuca
pião nesta área, como invocou S. Ex•; a Constituição de 1891, no 
art, 3o, Título I, diz: 

"fica pertencendo à União, no Planalto Central do Bra· 
sil, 14.400 km'." 

Ora, esse "fica pertencendo" quer dizer que continua pertencen
do, esta parte não dou, desta parte preciso. "E só no art. 64, esse mes· 
mo constituinte, passa ao dominio dos Estados, então criados, as ter· 
ras devolutas porventura c~istentes nas suas conformações geográfi· 
cas. Logo, não hã como discutir. Se o constituinte disse: .. fica 
pertencendo", não há mais o que discutir, pois revogou qualquer 
direito anterior ao adquirido. Mas de outro lado, isso ocorre, como 
cu disse, a partir de 1854, a proibição textuul do direito positivo: 
"fica proibida u aquisição de terras públicas por outro titulo que não 
o de compra," Vê V. Ex•, então, que quando aqui se invoca o domi· 
nio dessas terras, cm total arrepio à legislação e à Constituição, fa· 
lem-no com base no famigerado Registro Paroquial, contra o qual 
hú unut esteira de decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo da 
sua total imprestabilidade como titulo de dominio. Muito obrigado n 
V. Ex•, nobre Senador Alexandre Costa, c peço escusas pela demora 
do aparte. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - Agradeço a 
V, Ex•. nobre Senador Benedito Ferreira. · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem sombra de dúvida, houve 
um enriquecimento sem causa dos proprietários de terras do local 
escolhido para sede da Capital da República. 

O Sr. Heitor Dias (Bahia) - Permite V, Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR: ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Com muito pra· 
zer, Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (Bahia)- Esse problema não é novo no Sena· 
do Federal; o assunto jâ vem sendo trazido n debate c', inclusive, foi 
objeto de análise, de estudos da própria Comissão do Distrito Fe· 
dera!, quando Presidente o Senador Cattetc Pinheiro. A Comissão 
- da qual eu também fazia parte- tomou conhecimento dos traba· 
lhos então apresentados, dentre estes, um da lavra do nobre Senador 
Benedito Ferreira, Mas, inegavelmente, V. Ex• trata o assunto sob 
outra faceta c, enquanto uns estão a discutir n respeito do dominio 
dessas terras, V, Ex•, segundo depreendo, cuida da distribuição, do 
nllldll de alienação. V. Ex• não está cuidando do dominio delas. 
Sobre este assunto relativo no dominio, o trabalho da Comissão do 
Distrito Federal foi encaminhado, por deliberação da própria Cernis· 
são, ao Governo F.cdernl, como subsidio para que ele tomasse as me· 
didas concernentes à mntêrin. Mas, de qualquer modo, hã de se 
reconhecer que o tema ê sempre ntunl e de que V, Ex• cuidn com 
proficiência. Quero cumpriment6-lo n respeito. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Marunhüo) - Muito grato, 
nobre Senador, 

Eu dizia que houve, sem sombra de dúvida, Sr, Presidente, Srs: 
Senadores, um enriquecimento sem causa dos proprietários de tcrrus 
do locnl escolhido para se~e du capitul du República. Um dos modo• 
legais de estubclecer justiça, impedindo que uns poucos scjnm bene· 
nciórios de obrus públicas, é por intermédio da contribuição de 
melhoriu, que objetivu, conforme conceituamos em discurso pro· 
ferido u 17 de junho de t97t, no Senudo Federal, a "recuperação dus 
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valorizações proporcionadas pelas obras públicas ao património dos 
p;~rti~.:uhlrcs", 

E 11 construção de Brasllia, sobretudo, representou um 
acréscimo de muitos mil por cento ao património de particulares. 

O testemunho do Senador Benedito Ferreira, em Relatório 
intitulmlu "L:studos sobre a dominialidade de terras do Distrito 
Federal", apresentado diante da Comissão de mesmo nome do Sena
do Federal, é significativo, quando se rerere a esta região como um 
deserto. lõ assim que cnractcrizu esta área o Senador por Goiâs: 

.. Esta zona era então, realmente, o vazio de campos e 
cerrado5 que só de longe em longe apresentava pequenos 
tratos de terra ocupados por moradores ou posseiros que 
viviam, sabe Deus como, cm ranchos ou casebres primários, 
tendo cm volta insignificante plantação de mandioca, 
enriquecida apenas, na época das chuvas, por pequenas plan· 
tações de milho e reijão." 

A valorização das terras dentro do Quadrilátero Cruls, bem 
como nu s~a área de inOuênciu di reta e indireta, decorreu da constru
ção de Brasília, não há como negar. 

Sabemos que a Emenda Constitucional n• I, de 17 de outubro 
de 1969, instituiu além de impostos, da competência da União, Esta· 
dos, Distrito Federal e Municípios, taxas e contribuiçüo de melhoria. 
Esta, assim ficou conceituada: 

Contribuiçüo de melhoria - arrecadada dos proprie
t~ios de imóveis valorizados por obras públicas, que terá 
como limite total a despesa realizada e como limite individual 
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado (Art. I M, 11 ). 

Não é o momento de discutir a doutrina relativa à contribuiçüo 
de melhoria, o que o fizemos em 1971, nem tampouco retornar às di
ficuldades da sua aplicação na área do Distrito Federal, onde, 
;1pcnus ~imbulicamcntc, consta da Receita prevista para o ano de 
1975, desde que pura uma arrecadação prevista em CrS ... 
1.471.K 13.UUO,Oil, o tributo representa apenas CrS 1.000,00. 

O importante é situar, no pre~ente momento, a necessidade de 
desapropriar as áreas ainda pertencentes a particulares no Distrito 
Federal. E não só, vista da escassez de recursos para socorrer a 
medida, não é demais lembrar a contribuição de melhoria. 

lõ inegável que os imóveis situados nu área roram favorecidos 
com a construção da Capital da República no local finalmente es
colhido. Assim, antes de desapropriá-los, o poder público poderia 
cobrar a contribuição de melhoria, o que não ocorreu. Para se ter 
uma idéia de quanto roram valorizados, basta dizer que com base na 
legislação do Estado de Goiás as desapropriações roram feitas à base 
de Cr$ 800,00 o alqueire geométrico, que o Senador Benedito 
Ferreira, em seu relatório que anteriormente citamos, considerou 
mais do que generoso, frente aos preços correntes na região, mas, 
logo a seguir, com o advento da NOVACAP, a indenização passou a 
ser de Cr$ 12.000,00 por alqueire. Ocorre dizer que a lei estudual 
goiana cru de I• de maio de 1955, e tinha o número 1.071, enquanto a 
lei que criou a NOVACAP é de 19 de setembro de 1956, e recebeu o 
número de 2.874. 

Na situaçilo atual seria de toda a razão a cobrança, onde 
coubesse, de contribuição de melhoria, tendo cm vista que a Cons· 
tituição a institui c continua em vigor o Decreto-lei 195, de 24 de reve
reiro de 1967, que estabelece cm seu artigo I• como rato gerador do 
tributo "o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas bene· 
ficiadtls di reta ou indirettlmentc por obras públicas". 

Que muitas dus propriedades nindu não desapropriadas estão 
sendo fnvi.m!cidas. c uindu o scràu, por obrus públicus, nu úreu do 
Distrito Federal, eis a razão para o lançamento du contribuiçiio de 
mclhorio. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este mcu discurso - como já 
disse u V. Ex•s- tr.m por objetivo principululertar o Governo do 
Distrito Fcdcrnl que, no meu modo de ver, por intermédio de seu 
Secretório da Fu~cndu, dorme diante de um problcmu crucial, 
scriíssimo, Bus tu dizer u V. Ex•s que o serviço de âgua do Distrito 

Federal, que tem como base principal a Barragem de São 
Bartolomeu, encontra, no momento, grandes dificuldades pura reali
zar aquela obra, uma vez que todos os arredores onde ela será edifi
cada são pertencentes a particulares, que cobram milhares e milhares 
de cruzeiros por alqueire, para que dali possam sair. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiús)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Houve, até, no
bre Sr. Senador Lázaro Barboza, quem, possuindo apenas o título de 
usurrutuúrio, não podendo lotear a área, porque o Governo do 
Distrito Ferteral nüo permitia fazê-lo, lançasse mão do condomínio, 
c, ao que se ;ab<, os c~ndóminos siio homens influentes nos quais as 
autoridades esbarram pura r"alizar a obra tilo desejada e tão necessá
,ria para Brasilia. Este condomínio, ao que estou inrormado, é na 
propriedade de usufrutuário, denominada, aqui no Distrito Federal, 
10Taboquinha". 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- Indubitavelmente, nobre Senu
'lor, é uma pn:tcnsiio d!..'Scn.bidn. Concordo com V. Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhiio) - lô certo que o 
Decreto n• 82, de 26 de dezembro de 1966, que "regula o sistema 
tributário do Distrito Federal", é ambíguo no capítulo referente à 
contribuição de melhoria, pois, mesmo apresentando uma redação 
que em nuda direre, a princípio, de outros textos legais, acrescenta ao 
final uma ressalva nos seguintes termos: 

''Sendo defeso oncr:.1r os proprietários de imóveis com 
Clll.!':lrgos rundamcntais du construção da. Capital" (Art. 126). 

lõ evidente que em qualquer tempo, hoje ou no futuro, a menor 
das obras públicas pode ser considerada, se nos limites do Distrito 
Federal, de construçio da Capital. Isto coloca uma questão. Se todas 
as obras públicas, na área do Distrito Federal, são de construçio da 
Capital, na verdade, em nenhum caso cabe a cobrança da contribui· 
ção de melhoria, até mesmo race aos melhoramentos listados no 
Decreto n• 82, de 1966, como sejam: 

"I - Abertura ou alargamento de vias e logradouros 
públicos, inclusive, estradas, pontes t: viadutos; 

li - Nivcl~1111ento, rctilicuçno, puvimentação, imper .. 
mc;lhiliJ.:u.;iln uu ilumim1ção de vias c logradouros públicos; 

III - Calçadasc meio-fio: 
IV- Instalação de esgotos pluviais e sanitários; 
V - Protecão contra inundações, saneamento em geral, 

Ur~.:n:ag~:ns, rctilictu;iio c r~.:gularizaçào de curso de água; 
VI - Canalização de água potável e instalação de rede 

elétrica; 
Vil- Aterros e obras de embelezamento em geral; 
VIII -Serviços gerais de urbanizaçllo e ajardinamento; 
IX- Quais4ucr outras obrns públicas de que decorra 

vuluri1.nçi"io imohiliúriu," 
No que respeita aos encargos fundamentais, o Decreto-lei n• 

195, de 1967, ainda em vigor, no seu artigo quarto limita a contribui
ção de melhoria ao custo da obra, computadas as despesas de estu
dos, projetas, fiscalização, desapropriações, administração, execu
ção e financiamento, inclusive, prêmios de reembolso e outras de 
praxe em financiamento ou empréstimos, mantida a expressão 
monetllriu utualizada na época do lançamento mediante aplicação de 
coeficientes de corrcção monetária. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Antes que V. Ex• conclua o 
discurso, permita-me uma ligeira observação? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Mnrunhão) - Coni muito 
pruzcr, 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Senador Alexandre Costa, o 
que move V. Ex•, quando diz que o Governo do Distrito Federal 
"dorme", é umu advertênciu dc um correligionário sincero que quer 
·lembrur noutro correligionário que está no Executivo que ele cuide, 
com mais diligência, em ruvor dos interesses públicos, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Mnmnhào)- Nobre Senador 
Btncdito Fcrn:irn, cu digo ''dorme" .. , 



O Sr. Bcncdho Ferreira (Goiús)- Compreendi a situação, no
bre Senador. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão) - ... porque o Go
verno do Distrito Federal, pelo seu Secretãrio da Fazenda, sempre 
{tvido pura aumentar impostos, esquece que a Constituição c a Lei 
têm o remédio contra extorsões de proprietários no caso de 
desapropriações: í: a contribuição de melhoria. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiils) - Concordo com V, Ex• 
Permita que me alongue mais um pouco, para que cu possa dar o 
instrumental que V. Ex• persegue. Eu mesmo sou autor de um 
projeto de lei que tramita nesta Casa, passando da União para o Go
verno do Distrito Federal o domínio das terras da ãrea dos 5 mil c 
800 quilómetros qu•drados que são ocupados pelo Distrito Federal, 
vez que essas terras ainda não saíram do domínio da União, Logo, o 
Governo do Distrito Federal não tem, senão por força de leis 
inconstitucionais, o domínio de uma parte dessas terras, c que, na 
verdade, por decisões dos nossos Tribunais Superiores e du própria 
Constituição. ainda continuam de propriedade da União, Portanto, 
só o Governo da União pode legislar c tributar qualquer matéria, 
mesmo sobre contribuições de melhoria sobre essas terras. O Gover
no do Distrito Federal está impotente, amarrado, porque, cm ver
dade, ele não tem o domínio constitucional sobre a área de terras que 
ocupa. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Agradeço o apar
te de V. Ex•. Ou o Governo do Distrito Federal, ou o Governo Fe
deral, alguí:m descuida, porque, a cada dia, se agrava o problema, 
sendo este de solução imediata e urgente para o desonvolvimcnto da 
Capital Federal. 

A conceituaçüo dos encargos fundamentais é sobremodo dificil, 
tendo cm vista que se torna uma brecha no entendimento da contri
buição de melhoria. Esta compreende a· valorização do imóvel, de
corrente de uma obra pública, ou mais de uma, sendo o seu custo 
total rateado pelas propriedades colocadas na ãrea de influência -
direta ou indircta - do melhoramento executado. O custo é total, 
cm todas as fases compreendidas pela obra pública, desde os estudos 
até a execução, conforme o Decreto-lei n• 195, de 1967. 

Doutra parte í: de dificil delimitação também o que se deva en· 
tender por construção de Capital. A abertura de uma estrada, na ãrea 
do Distrito Federal, pode ser considerada como tal, portanto isenta 
da contribuição de melhoria, mas listada no Decreto n• 82, de 1966, 
do Governo brasiliense. 

Na verdade, se propomos a discussão da legislação do Distrito 
Federal, objetivamos de fato colocar em consideração a forma pela 
qual o Governo do Distrito Federal deverá desapropriar as pro· 
priedades ainda pertencentes a particulares na sua ârea. Evidente que 
o vulto das indcnizações supera a capacidade do Distrito Federal, 
ainda dependente de recursos federais para cobrir as suas despesas, 
daí acreditarmos que a re:cita tributária de Brasília deva receber um 
reforço da contribuição de melhoria. Esta deve ser cobrada dos 
imóveis que deverão ser desapropriados, porquanto foram valori
zados cm função da determinação da mudança da capital, e mais 
ainda, nestes últimos unos de pendência, Brasilia sendo consolidada 
gradativttmcntc, obtiveram vantagens evidentes, por força da valori
zação ncelcrnda. 

Diante disso, o Poder Público deve estabelecer as formas de 
arrccadur a contribuição de melhoria dos imóveis a desapropiar, a 
fim de, num segundo movimento, dispondo de parte dos recursos, 
poder executar as desapropriações. 

il certo que a contribuição de melhoria, para ser exigida ao con
tribuinte, demanda todo um processamento prévio, Mus é exata· 
mente bto que desejamos que seja feito, de vez que o art. 5•, pará
grafo único do Decreto-lei n• 195, de 1967, permite a cobrança da 
contribuiçíio de melhoria por obras públicas cm exccuçuo, cons· 
wntcs de projetos ainda níio conclufdos. 

Sr. Presidente. Srs. Scnndon:s, dizem os estudiosos c os en· 
t,ndidos que a dificuldade para cobrança da contribuiçl\o de melho-
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ria, como contrapartida do Estado, pelas obras que realiza cm 
beneficio da comunidade, está que: 

"Resulta da impossibilidade de avaliações perfeitas, 
tanto mais quanto se precisa conhecer dois valores: o anterior 
c o posterior à comprovação do beneficio recebido." 

O cálculo das valorizações é o que mais impressiona. 
É o que cu dizia há quatro anos, aqui, falando sobre contribui

:crw de melhorias: 

"Contudo, este nilo é o único elemento a suscitar o con
tributo de nossa inteligência, 
· As grandes cidades do Brasil não conseguiram extrair 
proventos da contribuição de melhoria. 

Que dizer então das demais células municipais de nossa 
, Pátria, se a adoção do tributo ficar vinculada a uma rlgida pa
dronização, exigente de rigores técnicos inacesslvcis aos or

lgttnismus comunais mais simples?" 

O mérito da indagação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe ao 
i eminente homem público, ex-Senador Carvalho Pinto, para quem, 

". , , repisando, a sedução das doutrinas e o anseio pela 
.mais perfeita justiça têm levado os legisladores, muitas vezes, 
a esquecer a precariedade das condições sociais c administra
tivas cm que suas belas criações jurídicas terão de viver. 

O pretexto da generalização instantânea do tributo c o 
cuidado com o perfcccionismo das fórmulas respondem pelo 
timbre estacionário da contribuição de melhoria. Além 
desses fatores, dcstartc, também se me afigura como 
obstáculo a remover o despreparo da máquina burocrática." 

O SR. PRESIDENTE (Ma11alhies Pinto) (Fazendo soar a cam
painha.) -·Comunico ao nobre Senador Alexandre Costa que seu 
tempo cstil esgotado. Solicito que S. Ex• conclua o discurso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão)- Sr. Presidente, 
vou concluir. 

O Sr. Aliomar Baleeiro quedou-se na cxtração de critérios que 
bem poderiam nortear o Governo. 

O grande jurisconsulto, que honra a Presidência da nossa Su
prema Corte, dedica um capítulo à técnica que deve presidir as exi
gências de cobrança da contribuição de melhoria. Remeto os in
ttcressados à leitura da sua Introdução à Ciência das Finanças e à Poli-
! tlca Fiscal. . , , 
: Assim sendo, Sr. Presidente, sabemos que muitas das proprie· 
Idades a dcsupropriar c bastante valorizadas na área do Distrito Fe
l dcrttl estão compreendidas nu área de influência de muitos dos pro· 
ljctus cm execaçüo na Capital da República brasileira. Cabe lançá-los 
i''"'"' contribuintes do tributo de melhoria, cotrio forma de reforçar 
I a receita do Distrito redoral c como medida de justiça distributiva, 
1 pur4uamo receberam benefícios acumulados, como sejam u constru
. ~;:'to da Capital no Planalto Central e a sua consolidação que se vai 
; fUt.l!11dU, 

Braslliu custou ao povo brndleiro suor e lâgrimas. Mas ela ai 
está majestosa c adulta aos 15 ann.;, desafiando os incr~dulos. . 

Que todo este sacrifício se revertesse cm beneficio de todos, 
·estaria justificado e cumprido o objctivu oa intenção dos que a.idcali
zaram. 

Acreditar que a ambição de uns pouc,,. - a maioria deles que 
nem nela acreditavam - se locupletem 11travts de astronômicos 
lucros imobiliãrios, do seu sucesso e de tud~ aquilo que ela pmpor· 
cionou cm valorização cm loda a ltrca do Distrito Federal, não será 
possível, o que me lcvn à convicção de que medidas cn~r~icas ha· 
vcr:'to de ser tomadas pelos Governos, Federal c llstuduul, tendo à 
frente o Sccrctúrio da Fazenda do Distrito Federal, pura que niio se 
frustrem cspcrunçns tão novas c tão sofridas. 

Eru o quotinhn a dizer, Sr. Presidente. (Multo bom! Palmas.) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Josí: Guiomurd- José Esteves- José Sarncy- Jcssé Freire
Milton Cabral- Marcos Freire- Heitor Dias- João Calmon
Vasconcelos Torres - Benjamim Faruh - Franco Montoro -
Orestes Quércia- Orlando Zancancr, 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccretário. 

(:; lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•llS, DE 197S 

D' nova redaçio ao§ 1• do art. 381 da Consolldaçilo das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Dé-sc ao§ I• do art. 381 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Dccreto·lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943, a seguinte redação: 

"§ 1• Para os fins deste artigo os salários serão aÚesci· 
dos duma percentagem adicional de 20% (vinte por cento), no 
mínimo, elevada para 30% (trinta por cento) quando s~ tratar 
de mulher em estado de gravidez, comprovado mediante 
atestado médico." 

Arl. 2• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Justllleaçio 

A legislação trabalhista brasileira estabeleceu várias normas 
proletoras da maternidade, assegurando à mulher grávida o direito 
de permanecer no trabalho, declarando, de modo expresso, não 
constituir justa causa para despedida a gravidez da empregada. Pro i· 
be, ainda nossa legislação, o trabalho da mulher grávida no período 
de quatro semanas antes e oito semanas depois do parto. 

Eretivamente, é não apenas justo como absolutamente 
indispensável que a mulher tenha sempre seu trabalho tutelado por 
lcgi~luçiio que a proteja, tendo em vista as condições físicas que lhe 
são peculiares, particularmente durante o pcriodo de gravidez, 
ocasião cm que surgem indisposições fisicas de toda ordem. 

Pois bem, em race do contexto social brasileiro, .a mulher, 
mesmo grávida, é muita vez compelida a trabalhar até cm período 
noturno, pura assegurar condições minímas de subsistência, ou 
mesmo sobrevivência. 

Dessa rorma, temos para nós que o trabalho noturno da mulher 
grávida deverá ser compensado com, no mlnimo, adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o salário contratual, tendo em vista o 
extraordinário esrorço fisico por ela realizado nessa rase, bem como 
os gastos que (: obrigada a razcr com medicamentos c assistência 
médica. 

Nessa conrormidudc, submetemos a medida preconizada, 
consubstanciada na proposição cm tela, à apreciação de nossos no· 
bres pares, esperando que, por configurar providência de inteira 
justiça social, mereça aprovação. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N•S.4Sl, DE I•DE MAIO DE 1943 
(Aprova a Consollda,io da• Leis do Trabalho) 

····· ............................................... . 
Art. 3M I. O trabalho noturno das mulheres tcrll sal li rio supe· 

rio r ao diurno, 
§ I<• l'uru os fins deste urtigo, os salllrios serão acrescidos 

duma percentagem adicional de 20% {vinte por cento) no mlnimo. 
§ 2• Cudu hora do pcrlodo no turno de trabalho das mulheres 

tcrú cinqUenta e dois minutos e trinta segundos. 

( it.•· Comis.w)es dt• Collst/tulçtio e Justiça <' de Legis/açiJo 
,\'odui.J 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O projeto será pu· 
blicudo c.rcmetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l•·Secrctúrio. 

I! lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1975 

Requeremos urgência, nos termos do ar!. 371, alinca B, do Re· · 
gimento, pura o Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975, de autoria 
do Senhor Senador f'ranco Montoro, que amplia o número de mcm· 
bros dos Diretórios Nacionais dos Partidos PoUticos. 

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Este requerimento 
<crú votado após u Ordem do Diu, na rorma do art. 375, 11, do Re· 
gimento Interno, 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - Está terminado o 
período destinado uo Expediente. 

Pussu-se á 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 310, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, da mensagem do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Er· 
nesta Geisel, anunciando us medidas tomadas cm reunião do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, para atender aos 
projuizos sócio-econômicos das regiões arctadas pelos recen· 
tes distúrbios climáticos, c publicada no Jornal do Bra$11, cm 
24 de julho de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será l'eitu a transcrição solicitada. 

MI:."NSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE D.4 
REI'OBL/CA, GENERAL ERNESTO ÇEJSEL, ANUN· 
CIANDO AS MEDIDAS TOMADAS EM REUNIÃO DO 
C'ONSI:."LHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, 
l';IRA ATENDER AOS l'REJU[ZOS SOC/0-l:."CONÓ· 
MICOS DAS REGIÓI:.'S AFETADAS PELOS RECENTES 
DIST0RBJOS CLIMÁTICOS, E PUBLICADA NO JOR· 
NAL DO BRASIL, EM 24 DE JULHO DE 1975, QUE SE 
l'UBL/Ctl NOS TERMOS DO REQUf.'RIMENTO N• 
310/75, DE AUTORIA DO SENADOR VASCONCELOS 
'f'ORRI:."S, 

"Brasileiros: 
Consideramos hoje, em Brasilia, no âmbito do Conselho de 

Dc:scnvo\vimc:nto Econômico, os efeitos sociais c cconõmicos dos rc· 
'entes distúrbios climáticos que assolaram o Pais: as geadas do Ccn· 
Iro-Sul, ulcunçundo ati: Mato Grosso, e as enchentes do Nordeste, 
principalmente em Pernambuco, mus estendendo-se também, cm me· 
nor dimensão, a A lagoas e Sergipe. 

Com relação às geudus do Centro-Sul, que aretaram ·prin· 
cip<~lmcntc u ugriculturu e pecuária do Paraná, São Paulo e Muto 
G rossu. ntingindo Mi nus cm pc:qucnu c:sculu, determinei u udoção de 
mcdidus governumentuis cujo sentido geral já hoje foi passivei 
divulgur, A essência de luis iniciativas consiste: c:m apoío linuncdro, e 
de outros instrumentos, que o Governo, sem turdunçu, levará ils 
ilrcus utingidus, apoio cssó considerado indispensável à manutençào 
dos níveis de emprego à rccupcruçuo du produção, tão cedo quanto 
possível. 
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Desejo, cntrct~lnto, ncstu oportunidade, trunsmitir uma mcnsa .. 

g~:m cm especial ü rcgiilo ufctadu pelas enchentes, notndumentc cm 
Pernambuco, pcho drmnaticidadc do problema social imediato ali 
criado, cm face da cmcrgi:ncia que afctou dirctomentc cerca de 700 
mil pessoas. 

Com base nos dados colhidos, sobretudo no relató;io apresenta· 
do pelo Ministro do Interior, e após apreciação pelo CDE, aprovei a 
adoc"o de um conjunto de medidas para a área de Pernambuco, 
enquanto se aguardn a avaliação que estú sendo feita quanto aos 
Estados de A lagoas c Sergipe. Tais medidas resumem-se no seguinte: 

Ajuda financeira ao Governo do Estado de Pornambuco, no 
vulor glohul de CrS 120 milhões. Essa importânciu destina-se: 

Ao atcnd imcnto das populações diretamente atingidas pelas 
enchentes: t1 recuperação das obra:; de infra .. estrutura: à recuperação 
purciul das finanças do Governo do Estado: à abertura de uma frente 
cspcci<ol de trabalho para cerca de 2 mil desabrigados. 

Ali:m disso: 
-Se rio dado apoio financeiro ao Governo de Pernambuco, atra

vés do Banco Nacional da Habitação, para recuperação e construção 
li~ casus. 

- Serão liberados para os trabalhadores residentes nas àreas 
atingidas CrS 450 milhões, provenientes do Fundo de Garantia do 
T cmpo de Serviço, 

- Para rccup.raçào do patrimônio domiciliar das famílias, será 
estabelecido mecanismo especial de crédito subsidiado, através da 
Cai."' Econômica Federal, no valor de CrS 150 milhões. 

- Scrio estabelecida linha de crédito especial a juros 
subsidiados, no valor inicial de Cr$ 500 milhões, atravês da rede 
hancioria, mediante repasse de recursos do Banco Ce.ntral. 

Essa providi:ncia visa ao reescalonamento de dividas e ao finan· 
ciamcnto das atividades empresariais e apoio financeiro aos esta
hclccimcntos agrícolas e agroindustriais atingidos. 

- Programa análogo será executado pelo Banco do Brasil, com 
recursos no valor de CrS 200 milhões. 

- Tamb~m scrú concedida prorrogação, por 120 dias, do re· 
colhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (!PI) e do 
Imposto de Renda de pessoas jurídicas. 

- Da maior importância. para evitar a repetição do fenômeno, 
scrú ~ acclcramcolto c efetivaçào das obras constantes do programa 
cspccwl de controle de enchentes, que compreendem: 

Construção de barragem no rio Capibaribe, no Municipio de 
Carpi na: rctincaç1io c alargamento da calha do rio Capibaribe, na 
iorea urbana do Recife; c, controle do nível das águas do rio Beberibe. 

A dimcnsroo e a presteza das providências traduzem a nossa 
solidariedade ao povo c ao Governo de Pernambuco, nessa emer· 
gênciu LJUC u todos sensibiliza. 

Ao ladu disso, tão ou mais importante do que o alcance prático 
dus decisões, clus consubslunciam a nossa presença, a nossa 
participaç•o. e a dosbrasilciros das diferentes regiões, no drama do 
Recife. 

A hora não é de desanimar ou de lamentar-se. O momento é de 
lu tu- luta tcna1.- para reconstruir o que foi danincado c para re
tornar, sem tardunca, às atividudes cm todos os setores." 

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

Votuçàll, cm turno único, do Requerimento nY 311, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcric1io, nos Anuis do Senado Fcdcrul, da Ordem do Diu 
h:dxada pelo Ministi:riu da Murinh", reverenciando os muri· 
nhciros P10rtus durante O segundo Connito mundial, e publi· 
cada no Jornal do Brasil, cm 20 de julho de 1975. 

Em vutuçào o requerimento, 
Os Srs. Scnudorcs que o Uf1rovum 1 queiram pcrmnneccr senta· 

dlls. (Pausa.) 
Arruvallo. 
Scr(l feita ii transcriç1lo snlicituda, 

ORDEM DO DIA /JAIXADA PE/.0 MIN/STtR/0 D11 
MA/1/NIItl, IIEV/,'RJ:."NC!ANDO OS MARIN/!EIROS 
MOIITOS IJURANTE O SEGUNDO CONFLITO MUN· 
DIA/., 1:' I'UBUCADtl NO "JORNAL DO BRAS/L", EM 
J0-7-75, QUE SE PUBL!Ctl NOS TERMOS DO REQUERI· 
MENTO N• 311/75, DE AUTORIA DO SENADOR 
JIASCONCEI.OS TORRES 

"Nest:o data reverenciamos os nossos homens do mar que, 
durante as operações de guerra du Força Naval do Nordeste c Força 
Naval do Sul, na 2• Grande Guerra, da mesma forma que os da 
destemida DNOG nas operações de guerra do I• conflito mundial 
sm:rilicuram suus vidas, a bordo de navios de guerra e mercantes, n~ 
oceano Atl:intico, Sul e Norte, no cumprimento do dever, este culto 
ln memoriam foi institufdo há seis anos por aviso ministerial do Almi· 
r~ntc Augusto .Hamann RadcmakerGrunewuld,cuja inspirada deci· 
suo cnou o Doa dos Mortos da Marinha do Brasil na 2' Guerra 
Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos da 2• Guerra 
Mundial, encontram-se gravados os nomes dos I mil e 430 com· 
panheiros das Marinhas de Guerra c Mercante que, juntamente 
c<~lll os dos 467 do Exército c da Aeronáutica, representam o elevado 
tnhuto pago pelo Brasil na defesa dos nossos ideais de liberdade, 
então ameaçados pelo totalitarismo nazi-fascista. Releva salientar 
que, relativamente aos mortos das Marinhas de Guerra c Mercante, 
esta inscriçrao é puramente simbólica uma vez que os restos mortais 
desses marinheiros repousam no mesmo oceano que os viu viver com 
honra c morrer com a glória maior de terem oferecido suas vidas em 
holocausto no altar da Pátria. 

Por isto é que, neste momento, nnvios de guerra, com as 
múquinhas paradas, realizam a tradicional cerimônia de lançamento 
de flores ao mar, cm silêncio somente quebrado pelo dobrar do sino 
c pelo soar do apito marinheiro, executando, cm várias posições 
occfmícus c a esta mesma hora, a réplica naval desta homenagem em 
terra. neste panteão nacional. Neste dia de culto aos nossos heróis, é 
oportuno recordar a ação da Marinha nos angustiantes momentos 
que precederam a nossa entrada na guerra. Muito antes da entrada 
do Brusil na guerra, mais precisarnente desde 9 de setembro de 1939, 
a Marinha do Brasil jâ executava o patrulhamento do nosso litoral 
com a determinação de fazer respeitar a neutralidade que 
mantínhamos perante as nações beligerantes e controlar o tráfego 
marítimo. 

Com efeito, a zero hora daquele dia, o saudoso cruzador Bahia, 
ao transpor a Burra do Rio de Janeiro, iniciava operação de patrulha· 
menta cm condições de cruzeiro de guerra. 

O afundamento de cinco navios mercantes nacionais, com 
grande perda de vidas, provocou nossa entrada na guerra contra as 
patêncius do Eixo. 

Vulcndo-se du coragem, abnegação e espirita de sacrifício dos 
seus homens, pôde a Marinha superar a sua flagrante deficiência de 
meios t.: rt.:ulizur missões de patrulha de gut:rra unti·submarina e de 
prott.:cão ao trúrt.:go murítimo, mediante escoUa de comboios oceüni
~:os vituis pura o Brasil e pnru os nossos aliados. 

Nu vcg:unos 600 mil milhas, proporcionando proteçào a 446 
comboios, totulizundo 14 milhões de toneladas de navios mercantes 
de tudus as b:mdcirus aliadas, escoltados c condulidos a porto segu. 
ro, o que evidencia o imenso ••sforço operativo despendido pelas 
tripuluçtle< dos poucos navios que realizaram aquelas missilcs de 
guerra: 16 cuçus-submurinos, 14 corvetns, 16 destróires c dois cru· 
zadorcs upoiudos por dois cncouruçadus, quatro submarinos e 17 nu
vios·uuxiliures. 

Os ufund:uncntos do navio·uuxiliur Vital de Oliveiru, em 19 de 
julhn de 1944, du corvctu Camaquun cm 21 de julho de 1944 c do cru
wdor llahiu , cm 4 de julho de 1945, bem como dos 30 navios 
mcrcantt.:s postos Ll. pique, constituem uma umurgu lembrança que, 
cm hora rccordudu com grnndc dor c p~.:sur, nl\o serú jamuis l!squcci
lhl, pois o cxcmph.l dos bruvos, que ontem sacrificaram suus vidus, 
deve servir como eslfrnulo c incentivo nós dias de hüjc, gru~us u Deus 
tnuu]Uilns ilSsegurundo que, sc nmunhia viermos u enfrentar outros 
dias igualmente m11caçudores, Siabcrú u Marinha honrar us sugrudns 
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tradições históricas que moldaram nos seus navios um baluarte de 
umor c dcdicaçf1o ii Pátria, ante o denodo, a audácia e o supremo 
sacrifício inscritos em seus conveses, passadiços e máquinas, pelo 
dt:slcmor dos scus :1omens. 

Inspirados no sublime exemplo deste milhar c meio de bravos 
que hlljc hamcnugcamos c honramos, encaramos o futuro com u 
serena lranqüilidude dos que, sem alarde, no sili:ncio da imensidão 
occànicu, soubt.ram e sempre saberão cumprir o seu dever, sacrifican· 
do, se preciso ror, a própria vida, na defesa da soberania da Pátria e 
na sa\v~1guarda do idealismo cívico-revolucionário, pura que o Brasil 
continue demandando, no rumo certo des[ccht•ndo, a partir de 1964, 
scu grande;: destino de potência:· 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhàes Pinto) -Item 3: 

Discu.sà0, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Pr<ljcto de Lei do Senado n• ·14, de 1972 (n• 872-C/72, na 
Gomara dos Deputados), do Senhor Senador Josó Lindoso, 
que altera a Lei n• 5.762, de 14 de dezembro de 1971, que 
transforma o Banco Nacional da Habitação (BNH) cm cm· 
presa pública, tendo 

PARECERES, sob n•s 92 c 93, de 1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidudc; e 
-de Legislação Social, ruvorúvel. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccret:írio. 

É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1975 

Nos termos do urt. 310, alínea uc", do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussão do Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n• 14, de 1972, a fim de ser feita na seSlliio de 26 de 
agosto de 1975. 

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1975.- Itamar Franco, 
V ice-Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiies Pinto) - De acordo com a 
dcliberaçtoo do Plenúrio, a matéria figurarú na Ordem do Dia da ses
sflo de 26 do com:nte. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) -Item 4: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n' 6, de 1974, de autoria do 
Senhor Senador Ruy Carneiro, que altera a Legislação da 
Prcvidõnei;o Social, e dú outras providi:ncias. 

Conforme parecer da Comissão de Legislação Social, a Presidên· 
cia, nos termos regimentais, declara prejudicado o Projeto de Lei do 
Senado n• 6,.de 1974, em virtude de o Decreto o• 72.771, de6 de se· 
lembro de 1973, jú dispor a respeito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhàes Pinto)- Esgotada a mati:ria 
da Ordem do Diu, vai-se passar à apreciação do Requerimento 
n• 332, lido no Expediente, de urgóncia pura o Projeto de Lei do 
Senado n<' 116, de 1975. 

Em votaçiío o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam scnlildos. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matória. 

l)iscussfto, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado a<' 116, de 1975, do Sr. Senador Franco Montare, 
que :nnplíu o mi mero de membros dos Diretórios Nacionais 
dos Partidos l'ollticus (dependendo de parecer dn Comissão 
de Constituiçtoo c Justiça). 

Solicito uo nobre Senador Jos6 Lindoso o purcccr da Comissilo 
dt.: Constituiçilo c Justiça. 

O SR. JOSlt LINDOSO (Amazonas) (P.-a emitir parecer,)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Constituição c Justiçá ê chamada a se 
pronunciar sobre o Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975, de au
toria do nobre Senador Franco Montara, que amplia o número de. 
membros dos Dirctórios Nacionais dos Partidos Politicas. 

Visando essa ampliação, o Projeto em análise modifica o item 
III, do art. 55, da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Politicas. Assim, o Diretórío Nacional que poderá ter 
de 31 a 51 membros, pussurú a ter de 31 a 71 membros. 

A alteração de estrutura dos órgãos municipais, estaduais e 
nacionais vem sendo objeto da preocupação dos Partidos Politicas. 

Assim, a Lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975, introduz ai· 
te rações no urtigo 28 c no item 11 do art. 55 da Lei o• 5.682, de 21 de 
julho de 1971 c que elevou o número dos integrantes dos Diretórios 
Regionais de 21 a 31 pura 21 a 45 membros. 

Admitimos, como necessária a ampliação dos Dirctórios pro
postos, pois possibilitará a aglutinação das forças políticas dos dois 
partidos, l"reqüentcmcnte representudos pormuis de uma corrente de 
opinirlo. 

Desse modo, reconhecemos o projeto como constitucional c o pi· 
na~1os pela sua conveniência política, devendo a Comissão de 
Rcd:oção modificar a ementa de modo que seja vinculada à lei que ai· 
tcra, como convém â t~cnicu legislativa. 

vel. 

f: o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhàes Pinto)- O parecer é favorú· 

Completada a instrução da matéria, passu-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Tem "palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) (Sem revloio do 
orador.)- Sr. Presidente: 

Sou ruvorúvel ao projeto, porque possibilita que um maior 
número de correligionúrios partícipe das decisões finais do Partido; 
amplia a atividude partidária e tral necessariamente para o seio do 
Partido as representações de diversas correntes de pensumento. Mas 
:oo :ompliar o DireLório Nacional, justo i: tambí:m que se amplie a 
Comissão Executiva, que representa este Diretório Nacional e prati· 
cu muitos utos cm seu nome, Dirctório Nacional, este que só se reúne 
cxccpcionulmcnte. 

Sr. Presidente, a emenda que desejo apresentar ê no sentido de 
que fiquem criadas, na Comissão Executiva Nacional, mais dois lu· 
garcs de Secretário, dois de Tesoureiro e quatro de Vogal. . 

Assim, ter-se-â dado maior participação não só ao órgão deli· 
henttivo, que í: o Dirc:tório Nacional, mas ao órgão t:xecutivo, ou se· 
ja. 01 Comissão Executiva. 

Espero, Sr. Presidente, que o nobre Relator, opinando sobr~ .• 
emenda, u acolha c o Senado, igualmente. a adotc, como uma medi· 
da de colaboração. pura o melhor desenvolvimento da vida partidá· 
ria. (Multo bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Ma1alhães Plnto)- Peço a V. Ex• que 
encaminhe tl Mesa a emenda. 

O SR, NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) - Obrigado. 
Cumprirei a determinação de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Masalhàes Pinto) - Sobre a mesa, 
emcmla que serà lida pelo Sr. 1•-Secret:írío. 

É lida u &eguinte 

EMENDA N• I 

Ao Projeto de Lei do Senado o• 116/75 

Inclua-se, onde couber: 

""O inciso III do urt. 58 da Lei n• 5.682/71, passa u vigorar com 
a seguinte rcduçrto: 

""Art.S8. 
III- Comissão E.xecutiva Nacional: um presidente; um primei· 

ro, um scg.UIH.ill c um terceiro vice-prcsidcntcs: um sccrctário-gcrul; 
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um primeiro, um segundo, um terceiro c um quarto secretários; um 
primeiro, um ,segundo, um terceiro e um quarto tesoureiros: os H· 
deres de bancada na Cümara dos Deputados e no Senado Federal c 
oito voAuis." 

J ustlflcaçio 

O rui. 
Sala das Sessões, cm 12 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em discussão o 
projeto eu cmcndu. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, dccla
rurei encerrada a discussUo. (Pausa.) 

Enccrr~~di.l a discussão da matéria, em regime de urgência, com 
aprcsentnção de emenda, nos termos do inciso I do &rtigo 383 do 
Regimento Interno, a comissão proferirá o pare1.'Cr sobre n mesma 
imediatamente. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Josi: Lindoso o parecer da Comis
são de Constituição c Justiça. 

O SR. JOSl: LINOOSO (Amazonas) (Para emitir parecer.)
Sr. !'residente, a emenda apresentada ao Projeto de Lei do Senado n• 
116, de 1975, por iniciativa do nobre Scna~or Nelson Carneiro, reves
te-se das características de constitucionalidade. 'Sob o aspecto políti
co, uma vez que foi aumentado o corpo dos dirctorianos, é uma 
conseqUônci" lógica que se amplie. também a Comissão Executiva, 
assegurando-se umn participação cfetiva das diversas correntc.t; que 
constituem os dois partidos politicas do atual sistema ")lartidário 
hrasilciro. 

O ,nosso parecer i: pela constitucionalidade, da emenda c, consc
qllenlemente, pela sua aprovação. (Multo bem!) 

O SR. PRESIOENTE (Magalhães Pinto) - O parc~cr é favo
rirvel ü emenda. Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado, 

fi o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE LEI 00 SENAOO N• 116, OE 1975 

Amplia o número de membros dos Olretórlos Nacionais 
dos Partidos Políticos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O item III, do art. 55, da Lei número 5.682, de 21 de 

julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Pollticos- passa a 
vigorar com a seguinte redução: 

"III- O Diretório Nacional, dc3i (trinta e um)'a 71 (se· 
tenta c um) membros." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, 
rcvogudus us disposições em contr!trio. 

O SR. PRESJOENTE (Magalhies Pinto) - Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que u aprovam queiram permanecer sen· 
Ladns, (Pausa.) 

Estít aprovada, 
A mati:ria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESJOENTE (Magalhies Pinto) - Sobre u mesa o 
parecer dn Comissão de Rednçilo oferecendo a redução do vencido 
para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n• 116, 
de 1975, que lrumjtu cm regime de urgência, 

Passemos à apreciação da matéria cm segundo turno. 
O Sr. l'rirneiro-Secrctúrio irá proceder à leitura da proposição, 

PARECER N• 291, OE 1975 
·comlssio de Redaçio 

Redaçio do vencido, para o l• turno realmental, do Pro
jeto de Lei do Senado n• 116, del975. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975, que 
amplia o número de membros dos Dirctórios Nacionais dos Partidos 
l'olíticos, 

Sala dus Comissões, em 12 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente - Orestes Quércla, Relator - Renato Franco - José 
Llndoso. 

ANEXO AO PARECER N• 292, DE 1975 

Redação do vencido, para o l• turno re&lmental, do Pro
jeto de Lei do Senado n• 116, de 1975. Pá nova redaçio aos 
Itens III dos artigos 55 e 58 da Lei n• 5.681, de 21 de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politleos). · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os itens III dos artigos 55 c 58 da Lei n• 5.682, de 21 de 
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicas- passam a 
vigorar com u seguinte rcdação: 

n,\rt."ss ............................... ·, ........ . 
III -O Diretório Nacional, de 31 (trinta c um) a 71 

(setenta e um) membros. 
Art. 58,,.,.,, , . , •• , .. , . , . , , , , , , • , , , 

III -Comissão Executiva Nacional: um Presidente; um 
Primeiro, um Segundo e um Terceiro Vice-Prcsidcntes; um 
Secretário-Geral; um Primeiro, um Segundo, um Terceiro c 
um Quarto Secretários; um Primeiro, um Segundo, um Ter
ceiro c um Quarto Tesoureiros; os Lfderes de Bancada na Câ
mara dos Deputados e no Senado Federal c 8 (oito) Vogais," 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, rc-
vogudus as disposições cm contrário. · 

O SR. PRESIOENTE (Masalhies Pinto)- Passa-se à discus
são, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975, 
que amplia o número de membros dos Dirctórios Nacionais dos Par
tidos Politicas, nos termos do parecer da Comissão de Redação, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão cm segundo turno, a matéria é considera· 

da aprovada, independentemente de votação c vai à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIOENTE (Masalhies Pinto)- Há oradores inscri
tos, 

Concedo a palavra ao primeiro deles, o nobre Senador Paulo 
Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) (Pronuncia o seaulnte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna do Senado da República para dar testemunho 
elucidativo, rctificador c complementar de algumas das colocações, 
feitas aqui, sobre o problema das enchentes cm Pernambuco, pelo 
meu eminente colega, o Senador Marcos Freire, cuja ausência deste 
Plenúrio cu lastimo. 

Lamento que a impossibilidade de viajar a Brasllia antes de se
gunda-feira da semana passada, por dificuldades na obtenção de pas
sagem aérea em vãos que estavam lotados, só me permitisse, mais tar· 
de, conhecê-lo cm sua versão taquigrlllica. 

Mas, devo repelir, o Recife é rcalm•ntc como uma cidade con· 
quistudu à llguu ou por esta dominada. O seu rio principul, o 
Cupibaribc, perdeu os encantos poé:licos do scrgipano-pernambuca
no Gilberto Amado, que o chumou de "papa-estrelas", l'i agora um 
"papu-tranqUilidade", 
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O rio não faculta a ninguém alumbramentos, como aquele que 

favoreceu inspirações de Manuel Bundcira, Não tem nem mesmo a 
simpatia de cúmplice, como no passado, para que, cm barcaças, us 

•moças fugissem puru caspr. 
Agora, tudo é desfavor. Ao invés de âguas de solidariedade c 

águas de afcto, tudo em Pernambuco mudou até JlO dizer popular: 
"Ninguém é jogado na "rua da amargura", mas no próprio "rio da 
ílmargura". 

As seqUelas da catâstrofc que se abateu sobre nós, a fim de uma 
melhor compreensão, merecem que se distingam, nestes últimos qua· 
se 150 anos, as enchentes catastróficas c as' apenas excepcionais 
inundações, além do crescimento da população atingida, No século 
passado foram consideradas catastróficas as cheias de 1842, 1854, 
IK69, 1~97, c, neste século, as de 1921, 1965, 1966 c 1970, As cxcep· 
cionais, no século passudo, foram as de 1884, 1894 e 1899. No século 
presente, as de 1914 c 1920. Ncnuma delas rivaliza com a de 1975, 

:quando temos 1.300.000 habitantes, no Recife, contra 72.000 em 
: I H54, H9,()(JO em 1869, 112.000 em 189?, 260,000 cm 1924 c 1.000.000' 
cm 1966, 

Os registras históricos, sobretudo os ensejados pelas consultas à 
preciosa colcçiio do D"rlo de Pernambuco, mostram o crescendo dcs· 
sa série de grandes inundações. Comprovam, igualmente, a destrui· 
'ção de bens ·públicõs c privados. As ponte.~ de Caxângã, Boa Vista, 
da Torre, da Madalena, foram destruídas nestes últimos cem anos, 
várias vezes, com as suas conseqUências c carga de prcjuizo às 
comunicações, 

As recentes inundações ocorridas entre os dias 17 c 19 de julho 
último, em Pernambuco, envolvendo a Região Metropolitana do Re· 

.cifc c áreas das zonas da Mata c do Agreste do Estado, foram real· 
mente uma verdadeira catástrofe. Impuseram, como nós reclama· 
mos, no momento próprio e pelos graves danos cconômico-sociais 
que acarretaram, além das medidas de emergência cfctivamcnte 

·tomadas, açilo decisiva c solidária do Governo Federal. 

Tenho este dever de dcstacã':Jo, por um ato de fidelidade históri~ 
ca e para que não haja risco de injustiças à probidade do Governo 
Gciscl. 

Numa síntese do quadro, imediatamente posterior àqueles dias, 
constata-se: 

As inundações provocadas, principalmente pelo Rio Capibaribc 
c seus 80 afluentes, atingiram mais de 50% de toda a área urbana do 
Recife, inundando 3.100 ruas, num total de 5.434 vias públicas rc· 
cifenses, com cota d'âgua acima de 2 metros, cm muitas áreas, cnvol· 
vendo dirctamcntc cerca de 700 mil pessoas c com danos ao patrimô· 
nio familiar preliminarmente estimados cm CrS I bilhão, provocan· 
do mais de 100 mortes. A destruição, total ou parcial, de cerca de lO 
mil habitações das camadas sociais de baixa renda, c perto de 60 mil 

, desabrigados, Afctaram, ademais cerca de 17 Municípios da Região 
Metropolitana c do Interior, c dos quais considerados, pelo Governo 
do Estado, cm situação de calamidade pública, 

Foram s~rios os danos causados à infra-estrutura cconômicn c 
social da Região Metropolitana do Recife c do Interior do Estado, 
calcula-se que 200 quilômctros de rodovias, principalmente estaduais 
c vicinais, foram danificados ou destruídos, além de pontes c outras 
obras de arte, com prejuízos avaliados cm CrS 50 milhões, A infra· 
estruturá de energia c comunicações sofreu uns CrS 4 milhões de 
prejuízos c o programa habitacional, visando a superar o deRcít gera· 
do pelas enchentes, é da ordem de CrS 200 milhões, Os danos causa· 
dos à rede hospitalar estadual destruíram parcialmente lO unidades, 
além dos grandes prejuízos que atingiram a rede privada, inclusive o 
Hospital de Neurologia e o Hospiral de Urgência, sítuados na Avcni· 
da Caxangá. Basta dizer, Sr. Presidente, c aqui faço um parêntese, pa· 
rn declarar como forum rápidas c violentas as cheias, que um nct~ 
do ex-Deputado Etelvina Lins, internado no Hospital de Neurologia' 
cm conseqUência de fratura crancana, teve a operação iniciada com'IJ· 
hospital cm situação' normal, duas horas depois de iniciada a opera· 
çüo, de execução demorada dada a delicadeza do ato, o Centro Cirúr· 
gico foi violentamente invadido pelas águas, de tal modo, que a inter· 
vcnção foi concluida com a saiu jâ invadida com meio metro d'âguu 
de alturu e o paciente transferido pura o Hospital Barão de Lucena 

cm uma canoa, empurrada pelos próprios cirúrgiõc! c enfermeiros, 
tendo cm conseqUência da infestação do ambiente adoecido de 
meningite. 

O Sr. Marcos .Freíre (Pernambuco)- Permite V, Ex• um a par· 
te'! 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Peço a V, Ex• 
aguardar um momento, pois serei muito honrado com o aparte de V, 
Ex• 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Muito obrigado. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Também o lias· 
pital Alberto Sabin, na Ilha do Leite, para citar apenas os principais, 
e ainda a rede educacional, coni ~rejuízos qÚe montam cm mais de 
.CrS 25 milhões. Só a Polícia Militar do Estado sofreu prejuízos de 
cerca de .crs I milhilo, 

Já a Prefeitura Municipal do Recife considera que, para a rc· 
cuperação dos equipamentos urb~nos (canais. pontes, cais, parques, 
jardins, rede de iluminação pública, pavimentação, terràplenagem, 
galerias e edifícios públicos) serão ncccssârios cerca de CrS 85 mi· 
lhões. De outra parte, ficou seriamente afetado o sistema de esgotos 
da Capital, com cerca de 300 quilômetro5 de dutos destruidos e sé· 
rios. danos, estimados cm CrS 60 milhões, à Estação Recuperadora 
de Peixinhos, obra que, ao tempo do meu governo, construr, dando
lhe a maior dedicação, porque este serviço público proporciona o sa· 
neamento de um terço do Recife. Vale lembrar que, anteriormente, a 
obra de saneamento significativa fora de iniciativa do longlnquo Go· · 
verno do General Dantas Barreto, cm 1911, executada pelo cngc· 
nhciro Saturnino de Brito, que havia saneado dois terços da ârea do 
Recife. 

Este elenco que dctalhti, ainda que com o risco de ser can!llltivo, 
é para reativar nos eminentes colegas a visão do quadro que se aba· 
teu sobre o meta Estado. Evidentemente, que as atividades direta~ 
mente produtivas e os serviços de responsabilidade privada, na Ca· 
·pital e no Interior, também foram duramente atingidos, pois, sabe-se 
que siio de grande vulto, uma vez que a região considerada cm estado 
de calamidade pública responde por cerca de dois terços do Produto 
Interno Bruto do Estado. 

Foi um desastre total quanto à indústria de construção civil, a 
de olarias, principalmente. A de rações alimentares e as atividades 
hortifrutigranjciras também sofreram pesadamente, Estima-se, ade· 
mais, em cerca de 4 a 8% as perdas da produção de cana-de-açúcar 
prevista para a presente safra c são, de outra parte, sérias as perdas 
patrimoniais dos serviços de natureza social, desenvolvidos pela ini· 
ciativa privada, a exemplo de hospitais c escolas. 

Nem é preciso, por outro lado, dizer que a situação financeira 
dos Governos do Estado e dos Municípios atingidos deverá ser afe· 
tadu signilicutivumente, no segundo semestre do corrente ano. 

Sabe-se, de uma parle, que as áreas em situação de calamidade 
pública contribuem com cerca de 70% da arrecadação de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias, que corresponde, no segundo se· 
mestre, a cerca de 55% da verificada a cada ano. 

Nus áreas atingidas pelas enchentes, particularmente no Grande 
Rccile, configurou-se, cm suma, angustiante quadro de desolação c 
flagelo, mais grave no caso das populações urbanas pobres e mQr• 
gi11ali>.udas, mas também contristador para as familias de renda 
média, duramente atingidas cm seu patrimônio domiciliar, 
rcllclindo-se seriamente sobre os serviços urbanos, n infra-estrutura 
de trunspnrtes. suncamcnto c comunicações c as atividadcs 
produtivas de pequeno, médio c grande porte, , 

Renovo minha soliduricdade aos integrantes da classe média, 
pmlissionais liberuis, funcionários públicos, pequenos comerciantes, 
Comrrecndo a·quusc impossibilidade de que possam, até mesmo cm 
médio J'lfUlo, recuperar os seus bens pcssonis, o automóvel, os utcn .. 
sílillS domésticos, os consultórios médicos, os escritórios, os pe
quenos cstnhcl~cimcntos comerciuis, tudo enlim, que compõe o 
quudro putrimoniul ou de utividudcs du clnss~ môdia. E renovando 
cstn Slllidurlcdadc, declaro que.: continuo vigiluntc nu buscu de novos 
meios de rcpurar u grundc duno que todos sofrcrum. 



E.' plica-s.: assim, muito hem, a inconformidade de um povo que 
não temeu, no passudo, os urrr:ganhos de invasores, nem no presente, 
temeu i.IS subliminan:s ou ostensivas intimidações dos que, utiliznn .. 
do-se de ideologias exóticas, quiseram perturbar-lhe a dedicação úni· 
cu aos ideais democráticos. 

O equivoco do meu digno colega Marcos Frdre foi o da talvez 
proposital omissüo do trabalho positivo do Governo e das lideranças 
situacionistus pcrnambucanas, 

Quem primeiro, após a Revolução de Março, cientifica e admi· 
nístratívumcntc, levantou o problema das enchentes, rui eu, ao tem
po do meu governo, em conseqUência da cheia de \965, l'i verdade 
histórica. E o documento está aqui, está nus bibliotecas do meu Esta· 
do, é do conhecimento dos especialistas pernambucanos, é resultado 
do trabalho de ilustres engenheiros do Estudo, da Prefeitura, do 
DNOS, da SUDENE. Foi coordenado pelo Dr. Gerson Teixeira da 
Costa (e nüo Jcfcrson, como disse o Senador Marcos Freire), um 
notável engenheiro pernambucano que trabalhou, para isto, numa 
Comissüo por mim nomeada c integrada também pelos engenheiros 
Abelardo Montenegro (DNOS), Antonio Barreto Coutinho (PMR) 
e Antonio Figueiredo Lima (Departamento de Saneamento do 
Estudo). 

Trata-se, este documento, de uma visão sumariada mas sufi· 
ciente e que provocou a descoberta, nos arquivos da Prefeitura do 
Recife, do relatório do Engenheiro Raphael Arcanjo Gaivão Filho, 
datado de 3\ de outubro dc·\870, que passou a integrar o relatório 
da Comissão então por mim designada. 

Foi aquele documento encomendado por D. Pedro e tinha sob 
titulo: "Estudo aobre os melhoramenlol do porto de Pemambu~o. 
Causas do cheia• dos rios que denbam no me~mo e melo1 de remo•ê
las". Após a sua conclusão, fora apresentado ao Ministério da Agri· 
cultura, Comércio e Obras Públicas. 

O que sensibilizou, naquele tempo a D. Pedro, muito mais há de 
ter motivado o Presidente Geisel, pelo número de atingidos nesta 
quadrada vida brasileira, ê o que pretendo comprovar logo mais. 

Pois bem, e por acaso, não foi de um governo revolucionário co· 
mo o meu, a iniciativa de reestudar para resolver o assunto? Por que 
me omite a rc:fc:rência1 Por que essa injustiça? 

E mais, não foi privilégio dos oposicionistas a nível parlamentar 
c na convocação mais aglutinada da comunidade, a reação pioneira 
perante a catástrofe de julho último. Foi meu, à frente de políticos e 
empresários, e posteriormente vim a contar com a solidariedade de 
todo o MDB. 

Passo a ler a documentação, 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Permite V. Ex• um apar· 
te'! 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Depois dessas argu· 
mentuções durei, com muita satisfação, o aparte a V. Ex• Nilo fugi· 
rei ao debate com V. Ex• 

Cito o jornal Diário de Pernambuco, de 21 de julho de 1975, se· 
gundn-fciru: 

"/',IU/.0 üUt:RR,J l.d M ENTd: M IN/ST!I.OS 
,JUSHNTI:'S N,l f'RIMEI!I.A l/ORA 

Prcm:upudo com a grave situação que atravessa o Recife 
c dcmuis cidudcs pcrnambucunus atingidas pelas enchentes, o 
Senador Paulo Guerra concitou a reprcsc:ntuçãt, arenistu do 
Estado no Congresso Nacional a pedir audiência especial ao 
Presidente Ernesto Geise\, a fim de testemunhar ao chefe da 
Nação a prese1itc tmgi:dia c pedir ao Governo Federal recur· 
sos mahm:s para amenizar o sofrimento de nossn gente. 

O ex-Governador de Pernambuco lamentou e estranhou 
ljUI! aqui não se encontrem, desde u primeira horn, no lado do 
Governador Moura Cavalcnnli c do Prefeito António Farias, 
os Ministros Rangel Reis,; Paulo de Almeida Machado, do 
lntcrinr c Saúde, para uma assist~ncia mnis cfctiva ao povo 
pcrnarnhm:ano. 

Cidade Arrusoda 

O Recife 6 uma cidade urrasadu, Em cada lar encontro o 
pranto c a dor. A hm·a G de união. UniiJO de todos: Governo, 
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partidos políticos c, por que não dizer, dus gloriosas Forcas 
Armndus, no sentido de levarmos ao eminente presidente 
Gcisc\ o testemunho dessa tragédia - enfutizou o Senador 
P~tulo Guerra. 

Disse, ainda, que a ARENA precisa afirmar-se como 
partido politico nesses momentos, quando o povo sofrido 
mais nc~.:essÍltl da atuação de seus representantes, 

Ilhado no Interior 

Puu\o Guerra encontrava-se numa de suas fazendas do 
Interior do Estudo, quando foi surpreendido pelas· inun· 
dações do Recife, São Lourenço da Mata, Limoeiro, Vitória 
de Santo Antão, Olinda, Água Preta, Pauda\ho e outras cida· 
dcs atingidas pela cutástrofe. Impedido de vir à Capital ....: 
J'icaru ilhado- acompanhou angustiado, pelo rádio, os acon· 
tecimcntos. No Recife, u mulher e os nlhos enfrentavam tam· 
hêm o drama das enchentes. A casa do Senador, cm Casa 
Forte, foi também castigada pelas águas, cujo nível atingiu 
quase dois metros. Quase 50 pessoas, entre familiares do ex· 
Governador c vizinhos, se refugiaram no primeíro andar da 
residência, até as úguas baixarem. 

Piiu\o Guerra, reviveu todo drama de 66, quando Gover· 
nadar do Estado. Só conseguiu chegar à Capital às 13:30 
horas de ontem, quando percorreu a maioria dos bairros, visi
tou inúmeras famílias desabrigadas, Jevundo-lhes a sua soli· 
daricdade, tcstemunlwndo cenas indescritiveis pura quem 
tcvc c cstú tendo a desventura de contemplá-las, 

Estado Pobre 

- Recife ê hoje uma cidade arrasada -afirmou e repe• 
tiu num desabafo, ao ver cenas tão cruciar.tes, lamentando 
que, apesar dos esforços desenvolvidos pelo Governador 
Moura Cava\canti, de levar o mínimo que o Estado pode 
oferecer aos mais necessitados, as classes média c submédia 
niio vi:m recebendo qualquer ajuda no tocante aos reparos 
dos gruvcs danos materiais que sofreram. 

Repetindo as criticas aos Ministros Rangel Reis e Paulo 
dc Almeida Machado, por não se encontrarem em Pernam
buco. o Sr. Paulo Guerra chamou a atenção para o fato de 
yue a presente culamidade ê de proporções muito maiores 
que o ucidentc ferroviário ocorrido no Rio de Janeiro, onde 
morrc.:ram 13 pessoas. Aqui, sem contur os inculcu\áveis p~c
juízos. mutcriais, cerca de cem preciosas vidas foram ceifadas 
pelu tragêdi<~ que se abateu sobre a Capital pernambucana. E 
as seqUelas desse triste acontecimento não vão desaparecer 
tão cedo. 

Solidariedade 

Paru Paulo Guerra, rcsta·lhe agora dar "~ao povo sofrido 
de minha terra a expressão da minha solidariedade" e eslru
nhar a ausência de Ministros, como o do Interior e da Saúde, 
j1í referidos, diante de tão graves acontecimentos, 

Ele dirigiu apelo à imprensa para que documente toda 
cruciante realidade com que se defronta o povo recifense e 
das demais cidades vitimadas pela tragédia, u ser exibidu ao 
Governo, com vista à obtençno de uma ajuda mais compali· 
vel com as nossas prementes necessidades. 

- Ouso - uccntuou - repetir nesta hora, paroamnao 
:1s pu\uvrus do ex-Presidente Médici: '"Homt:m do meu 
tempo, us vítimas dus cheias têm pressa". 

··R~.:cil'c n;io é umn cidade cruCI. (:; umu cidade conscien· 
tizadu, cujo povo suhc dimensionar as atenções que recebe. E 
nUo f'nço críticas destrutivas. Truduzo apcnus o sentimento 
do meu povo, Du minha gente." 

Confiunça em Gelocl 

O Scnudor urcnista expressou sua confiunçn no Presidcn· 
te Gciscl, <~firmando ter 11 certeza de que ele nilo faltt1rá com 
Pernambuco, como niio faltou Custcllo Brnnco, visitando 
Recife logo após a calamidade de \966. 
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Lembrou o ex-Governador que, àiguns dias depois das 

cheias de 1966, no Recife, designou uma comissão especial, 
presidida pelo Sr. Gerson Teixeira - Engenheiro da 
SUDEN E- e integrada dos Engenheiros Abelardo Cardoso 
Montenegro (DNOS); António Barreto Coutinho Neto 
(PMR) c António Figueiredo Neto (SANER) para estudar a 
situação e uprcscntar soluções. 

Menos de dois meses depois, essa comissão apresentou, 
através do Secrctúrio Murilo Paraiso, de Viação c Obras, o 
relatório que serviu a outro trabalho publicado pela 
SUDENE, de autoria de Gerson Teixeira, preconizando a 
construção das barragens de Tupucura c outras cinco no Rio 
Capiharihc, como solução para evitar enchentes no Recife c 
cidades situadas às margens dos cursos de água: 

Pedro II 

Por coincidência, os resultados dos estudos dessa comis· 
.;iio foram os mesmos apresentados pelo Engenheiro Raphael 
Arcanjo Gaivão Filho, designado pelo Imperador Pedro 11 
para proceder aos estudos "sobre os melhoramentos do 
Porto de Pernambuco, causas das cheias dos rios que dcsa· 
guam nele e meios de rcmovê .. Jas", apresentado ao Ministério 
da Agricultura, Comércio c Obras Públicas. 

Recife tem sido atingida desde o século passado por 
cheias catastróncas, destacando-se as de 1842, 1854, 1869, 
IS97, 1924,1965,1966, 1970c 1975. 

Ora - acentuou Paulo Guerra - se cm 1854 o Recife 
possuía 72 mil habitantes c Pedro 11 comoveu-se com os 
prcjuíws pessoais c materiais ocorridos naquela época (sem 
falar na relação cheia/habitante), quero dizer que este ano os 
prejuízos, para uma população de 1,2 milhão de habitantes 
são muito muion:s. 

As Barragens 

Voltando a falar das barragens destinadas a salvar o 
Recife c cidade.; ribeirinhas do Capibaribe do fantasma das 
enchentes, constantes dos estudos realizados ao tempo de 
Pedro 11 e repetidos cm 1965, Paulo Guerra indicou as se· 
guintcs: Barragem de Poço Fundo- no Boqueirão dos Mor· 
cegos, i1 montante de Santa Cruz do Capibaribe; Torituma
no Boqueirão de Oncínha, à montante de Toritama; Malha· 
dinha- no Boqueirão do Jaguço; outra cm São Lourenço da 
Mata c um canal cm Limoeiro. 

Confessou-se, contudo, espantado, ao ler as declarações 
de um engenheiro, divulgadas pelos jornais,. de que ainda 
estavam se processando estudos para a localização de uma 
barragem cm Si1o Lourenço da Mata, com o objetivo de 
livrnr o Recife das cheias d'o Capíbaribc, considerando que 
tnis estudos roram feitos nove anos untes, no fim de seu 
governo c que hoje essa barragem já deveria ter sido cons· 
truída. 

- Hoje, no Prado - continuou - dizia-me um popu· 
lar: :·senador, com o dinheiro gasto no prédio da SUDENE, 
o Governo federal teria condições de construir todas essas 
burrugcns." 

1: no dia seguinte, Sr. Presidente, tive a oportunidade de dccla· 
rur o qu~.: cstú contido nesta nota qu'e passou ler: 

O orador seguinte, Senador Paulo Guerra, com palavras 
repassadas pela cmoçuo, retratando os quadros dolorosos da 
tragédia de quinta c .~extu·fcira, empolgou a assistência, u 
ponto de se tornar imposs!vcl dominá-la du! cm diante. 

Posição 
Declarou o representante de Pernambuco no Senado 

ljlH: aquclu reunião, ilntcs de se limilur ao encaminhamento 
de pleitos c rcivindicm;llcs, deveria untes de mais nndu, ussinu~ 
lar uma tomada de posiçi10 do empresariado deste Estudo, 
buscando gulvnnizar u opinião pública do País, chumnr n 
atenção do Brusil inteiro pnru a extt:nsüo da tragédia que 

enluta o Estado e reduz à miséria grande parte de sua popula· 
çào, inclusive, o empresariado da indústria, do comércio c da 
agroindústria do açúcar. 

- fi preciso agir com rapidez c veemência - anrmou o 
Scnodor- para que não venha a se repetir o ocorrido nas 
vezes anteriores, quando os empresários e a população tive- · 
rum que se coser com suas próprias linhas, sem que houvesse 
nenhuma ajuda do Governo Federal. Lamentou o tratamen
to desigual dcspcnsado ao povo deste Estado, cujo Governa· 
dor está sozinho às voltas com uma catástrofe da mais ampla 
dimensão comparando-se aos cuidados onciaís dispensados a 
um desastre da Central do Brasil c à neve que volta a cair em 
Curitiba c nos Campos do Paraná. 

Prosseguiu o Senador Paulo Guerra: "Decorridas mais 
de 72 horas de desastre, é que o Ministro RangerRcís marca 
uma visita a este Estado para constatar os efeitos das enchen
tes, limitando-se, até então a enviar representantes sem o po
der de decisão, quando o que se esperava era a adoçiio de me
didas mais positivas, tais como a abertura de créditos 
extraordinários. como ~:xtraordinários são os estragos 
ocasionados à economia pública c particular. 

Embora com intervenções em todo o decorrer da 
reunião o representante de Pernambuco insistiu na mobiJj .. 
zação geral da opinião pública para exigir das autoridades 
governamentais a imediata reparação. dos danos c prejuízos 
ocasionados pelas enchentes c o encaminhamento rãpido de 
provídéncías dcnnitívas que venham solucionar, de uma vez 
por todas, o crucíante c jã tradicional flagelo das inudaçõcs 
periódicas do Grande Recife. 

E mais ainda, Sr. Presidente, foi no dia seguinte que o jornalista 
Paulo Fernando Craveiro escreveu: 

"Que os integrantes do MDB sejam mais corajosos, isto 
cstú dentro do esquema da Oposição, mas que um Senador 

da ARENA tenha o desassombro de Paulo Guerra, este fato 
i: uma agradúvcl evidência. Sem papas na língua, o ex· 
Governador de Pernambuco estranhou a lentidão do íntercs· 
se, nu úrca federal, em torno da minimização da tragédia das 

enchentes de Pernambuco, Sua voz, aliada àquelas ~" 
Governador Moura Cavulcanti c do Prefeito Antônio Farias, 
reduz a omissão de políticos," 

Ouço V. Ex• com muita satisfação, nobre Senador Marcos 
Freire. 

O Sr. Marc011 Freire (Pernambuco) - Nobre Senador 
Paulo Guerra, antes de mais nada queremos assinalar aqui o 
sentimento, por assim dizer, de satisfação em ouvi-lo, neste instante 
-embora possa parecer paradoxal falar cm satisfação quando o nos· 
so Estado se encontra ainda mergulhado cm luto, dor c tristeza. Mas 
esse sentimento se manifesta porque V. Ex•, Senador por Pernambu
co, vem somar a sua voz ao pronunciamento anterior que aqui r,. 
zemos para mostrar ao Senado c à Nação a dimensão da tragédia por 
que passamos, durante as últimas enchentes. O seu testemunho vem, 
assim, revigorar o grito de alerta que procuramos dar, logo na 
primeira sessão ordinária deste período legislativo. E V. Ex•, com a 
sua visão, tem u autoridade de quem era Governador de Pernambu
co há cerca de lO anos, quando se iniciou, esse ciclo catastrónco de 
enchentes que, periodicamente, vêm flagelar o nosso Estado. Cremos 
assim que, com o seu depoimento acerca da devastação c das 
conseqUências ruinosas para u economia da nossa região, V. Ex•, 
sem dúvida alguma, traz uma contribuição concreta pura o 
equacionamento desses problemas. Em segundo lugar desejamos 
agradecer ao nobre colega u referência feita logo no início do seu 
pronunciamento àquele que tivemos ocasil\o de proferir aqui sobre 
este mesmo assunto. Mas permitimo-nos esclarecer não ter havido 
propriamente, da nossa parte, omissão de qualquer fato que dissesse 
respeito à descrição a que nos propusemos fazer desta tribuna. Se V. 
Ex• teve oportunidade de ler posteriormente a minha oração- uma 
ve1. que uindn nào se cncontruvu cm Brasília, conforme teve 
oport unidmlc de csclurcccr- vcr(l que não nos preocupou fazer relu-



- 154-

to o1n h>mn uc pessoas, mas tiio·somenle falando dos idos de 
1 •lr.~jC.h/<•7 c ui é u nov11 cnchc:nc de 70, mos1r11r que Pernambuco 
ni'io se descurou. Duí estar dito, ipsls llterls: .. Criaram-se, então, 
cumissõc~ cspeciuis," E muis, Excelência. Se nos referimos 
especilicnmenlc ao irabulho elaborado por um grupo da SUDENE, 
é por.1uc. cvidcntcmcniC, as obras que não foram feitas até o estouro 
do nov11 tragódi11 cm 70, deveu-se, sobretudo à ausência dos recursos 
federais que não chegaram, que não foram liberados ... E isso, 
malgrudu um ôrgilo f~.:dcrul, como é a SUDENE, agente 
dcscnvolvimentistll do Nordeste, ter apresentado um estudo a rcspci· 
tu. Nàu lcríumos nenhum constrangimento se quisí:ssemos cspeci· 
11cnr 1l1dos os esforços, um a um, dos grupos que estudaram o as
sunto, de referir-nos, inclusive, àquela Comissão que V. Ex•, como 
Governador de l'ernambuco, designou para estudo do assunto. Mas, 
cvidcntemenlo, per:mto o Governo Federal o estudo que mereceria 
n1:1Ít1r :1lcnc.;fio c ii conseqUente uplicuçào de suas conclusões, era 
'"tuclo a <1110 nos referimos- o do grupo de trabalho da SUDENE. 
1Ji1011111,, nwis a V. Ex• Quando ressahumos a autoridade que tinha 
v. Ex• ue, nesllllardc, falar sobre este assunto, i: porque sua simples 
pr~:s~:m;a. suu d~:núncia c descrição das coisas ocorridas em 
Pernambuco, qL>asc dez anos depois da enchente que V. Ex• presen· 
ciou. quando governante do nosso Estado, mostram que, realmente, 
u problema não foi ainda resolvido, porque a tragédia deste ano foi 
maior ainda do que a de 1965, a de 1966 ... 

OSR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- E a de l9i0. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- ... e a própria de 1970. 
Mas referimo-nos, no caso, às cheias que V, Ex• presenciou como go· 
vcrnanlc dll Estudo. Agllra, diríamos mais. Diríamos que a denún· 
e ia feita por V. Ex• da ausência dos Ministros do Interior e da Saúde, 
nns pri111ciru~ mom~:nlos da tmgédiu - foi c:~ntada pelu imprensa. 
Achamos, contudo, que o momento, o assunto, a matéria não 
permitem resvalarmos pura acusações mútuas nem para maledicên· 
cias recíprocas. Se assim não fosse, poderíamos estranhar que V. Ex•, 
chegando em Brasflia, tivesse afirmado cxatamente o oposto à 
imprensa da Capital, conforme publicado aqui, no Jornal de 
BrasRia, onde se lê - palavras do Senador Paulo Guerra: "A ação 
do Governo foi imediata, surpreendendo inclusive a população"; 
Jornal de BrasRia, 6 de agosto de 1975. Acreditamos que esta nolícia 
não esteja expressando, realmente, declarações de V, Ex•, porque 
seria julgú-lo mal; seria julgar que V, Ex•, no Recife, na hora da 
tragédia, diria uma coisa e aqui na Capital Federal, para agradar o 
Governo, diria exatamente o contrário. Niio, preferimos atribuir a 
uma mú interpretação da imprensa, porque sabemos que V. Ex•, que 
assistiu de perto a dor de Pernambuco, não iria, evidentemente, 
procurar tirar partido político de situações como esta, Portanto, Sr. 
Senador Paulo Guerra, dizemos a esta Casa que, na verdade, na 
última tragédia, não h·::uvc distinção de cor partidária cm Pernumbu· 
coe tivemos oportunidade de comparecer, na Assembléia Legislativa 
de Pernambuco, à reunuio marcada para examinar a sugestão do 
ilustre Senador de Pernambuco, para que fosse constituída uma 
Comissão lnterpnrlamcntar do MDB e ARENA, formada por cinco 
dcputudos de .ambos os partidos, a fim de também se engajar no 
elenco de providências que foram tomadas pelos pernambucanos. 
Tivemos, ainda, a oportunidade de, em discurso, dizer: .. governantes 
e governados", em Pernambuco, deram-se as mãos para poder en· 
frentar aquela cutãstrofe que, realmente, abalou a nossa economia e 
sobretudo trouxe prejuízos vultosos às famllias de classe média c 
t1ssuluriudas: niio apenas prcjufzos materiais, mas, inclusive, enorme 
sacrifício de vidns humanas. Muito obrigado 11 V. Ex• Queremos, 
portanto, trazer nossa palavra de solidariedade, no momento cm que 
V. Ex• representa, sem dúvidu alguma, mais uma vez, o anseio do po· 
vo pcrnambuc11no, c truz, por sua palavra, reivindicações justas que 
suo comuns a lodos nós. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Ao agradecer 11 
generosidade de V. Ex•, tenho que dividir a minha resposta. Pri· 
meiro, entendo que V. Ex• fez omissüo, acredito que até proposit11l, 
ct11 minhu primeira, ou da minhu inici11tiv11 pioneira cm dereStt dos 
pcrnambucunos. E, quando V, Ex• di1. que não se preocupou em 

fazer citações pesso11is, V. Ex• está equivocado, porque aqui, no dis· 
curso de V. Ex•, está uma referência especial à açilo de Dom Hcldcr 
Câmara, Arcebispo de Olinda c Recife. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Permite V, Ex• ... 7 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Sr. Presidente, 
assegure-me n palavra. 

Se V. Ex• fez, c com muita justiça, uma referência à atuaçào do 
Arcebispo de Olinda c Recife, V. Ex• não podia deixar de fazer 
menção, não só a minha açilo, como destacar, especificamente, a 
açüo das Forças Armadas de Pernambuco, não genericamente de 
ruspão como fez em seu pronunciamento, mas, enfatizando a açiio 
da Marinha atravês do 2• Distrito Naval, da Aeronáutica que em 
helicópteros salvou vidas c muito ajudou a população duramente 
atingida. grande pnrlc refugiada nos telhados, passando fome e sede, 
c, também, do Exército Brasileiro, sempre preocupado e vigilante 
com o problema das cheias, Permita-me recordar, pois a 
preocupação do Exórcito nesses casos é tão 8rande, que, nas cheias 
de 1966, quando era Comandante da VIl Região Militar, o eminente 
General Rodrigo Otávio Joràiio Ramos coordenou um trabalho de 
assistência aos nagelados das cheias, inclusive preventivo, e para o 
'i""' convidou "''111 llcldcr Câmara, que linha, naquela hora, uma 
operação denominada "Esperança". Na oportunidade daquela 
catástrofe, o Comandante da VIl Região,. sabendo que a ponte da 
Capunga foi tecnicamente mal construída, c por isso provoca na 
hora da cheia uma barragem de dois metros de altura, razão por que 
o late Clube é sempre muito atingido, bem como a ponte do Dcrby, 
situada entre a antiga F11culdadc de Medicina e o quartel da Policia 
Militar, S. Ex• o General Rodrigo Ot:lvio tilo preocupado e.<tava 
com as conseqUências das represas resultantes de erro técnico nas 
suas construções, como já declarei, que pensou até cm dinamitizaçào 
da pont~. caso o volume das águas aumentasse. V. Ex• esqueceu isso. 
V. Ex• esqueceu que esse documento a que, aqui, me referi é o mcs· 
mo documento, apenas modificado c ampliado, documento esse, 
repito, que serviu de embasamento ao da SUDENE, de autoria do 
mesmo Engenheiro Gerson Teixeira. 

Portanto, permita, eminente Senador Marcos Freire, que exalte 
o trabalho de V, Ex•, aqui na tribuna mas, me recuso a aceitar a 
alegaçüo de V. Ex• de que fez trabalho impessoal, quando V. Ex•, 
naquela hora, poderia ler falado acima dos partidos, c poderia ter 
interpretado os sentimentos de Pernambuco. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Tem V. Ex• o 

aparte. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco) - Lamentamos que o 
ilustre colega atribua intentos propositais nossos em negar possíveis 
méritos da açiin de V. Ex•. como homem público. Mas queremos, 
ti'IU•Si.lllll.!nlc, cscl:arcccr que referências a pessoas niio houve e, sim, u 
instituiç<ics, inclusive, cspccificumenlc, ao trabalho pulriólico da 
Pu lida M iliti1r de l'ernumbueo e àquele executado pelus nossus 
hlrt.;ns Armadas que, dissemos nós, irmunurum·se ao povo durante 
"'''"'" tragédin, conforme consta das notus laquigrúficas c da publi· 
c:~~:\u feita no Diário Oficial. Niio exaltamos, cm si, o trabalho de 
"a" uu "h'\ dcstu ou Uaquclu pessoa, ... 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Estú no discurso de 

V. Ex• 

o Sr. Marcos Freire (Pernambuco) - ... sequer o de Dom 
Hclder, que apenas foi citudo para lamentar que, cm meio à tragêdin, 
ti>lvcz a nota triste a assinalar era que a mesquinhez, o primarismo, o 
provincianismo fizessem com que se expedisse uma circular para que 
rúdios c jornais nilo se referissem ao trabalho que vinha sendo 
desempenhado pelo Sr. Arcebispo desde o primeiro instante. Esse 
ruto sim, denunciado, exigiu, evidentemente, que rcrcrisse indirctU· 
mcn,lc "" tr:~h11llw feito pcln Arcebispo do Recife e Olinda. V. Ex• 
diss~.: que nrm assistiu uo discurso, porque nào se cncontravn uind~t 
~.:m Brusfliu. Pur~:cc, cnlrctunto, que também ni\o o leu 
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·posteriormente, se não não estaria qui negac'eando, dizendo que nu~ 
'nos referimos ao trabalho das Forças Armadas, que foi, no justo tem·· 
;po, nu primeira hora, devidamente assinalado desta tribumi por este. 
purlumcntur. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Nobre Senador 
Marcos Freire, preciso responder ao seu primeiro aparte. 

V. Ex• louvou-se, aqui, na interpretação de um repórter quando 
cu disse que as providências tinham sido'imcdiatas. . 

Imediatas foram as providências tomadas pelo Presidente 
Goiscl, por denúncia do Governador c alardeada por mim, publicada 
cm todos os jornais do Pafs. Aqui estão os jornais, para V, Ex• ler. 

Em segundo lugar, V, Ex• faz uma injustiça. Se existe um ho· 
mcm, nesta Casa, que tem divergido do Governo, que tem votado 

· contra o Governo, ê este Senador. 
No meu primeiro pronu~ciamcnto, na semana em que assumi a 

cadeira de Senador, declarei que, embora Senador pela ARENA -
V. Ex• pode consultar. os Anais - não vinha para dizer amém. 
porque cu tinha um compromisso muito mais alto com o povo de 
Pernambuco. 

Se V, t::x• analisar os meus pronunéiamcntos, muitas vezes até· 
contestados por eminentes Lideres e Vicc·Lfderes da Maioria, V; Ex• 
verificará que não tenho receio, não tenho medo nem de Al-5, no 
cumprimento do meu· dever de Senador por Pernambuco .. No infcio 
do meu mandato, meu pronunciamento a respeito da reforma agrâ· 
ria foi mui interpretado. Não era contra a reforma agrãria, mas 
·contra o processo' de reforma agrária, c fui ameaçado, chegaram a 
telefonar para o meu gabinete, para sabcr·quem era o meu suplente. 

Nilo tive medo, Sr. Senador Marcos Freire. Não tenho medo de 
cumprir com o meu mandato. V. Ex•, aqui, quando fala cm Dom 
Heldcr Câmara, não fala cm proibição de circulares. Se V. Ex• ... 

O Sr. Ma..- Freln (Pernambuco)- A edição de V, Ex• deve 
ser diferente daquela que saiu no Dlúlo Oftdal. 

O SR. PAULO GUERRA (Pern'ambuco)- Estâ aqui o Dl,rto 
Oftdal: "Talvez a única nota mesquinha de todo o drama ... " Perdoe· 
me, confesso que, nesta parte, V. Ex• tem razão. · 

O Sr. Mar- Fnlre (Pernambuco)- Obrigado a V. Ex• 

o SR. PAUW GUERRA (Pernambuco) - Sr. Presidente, a 
Comiss~o Páriamentar que Chegamos a organizar, integrada por 
emedcbistas e arcnistas, a que se juntariam lideranças locais não polf· 
ticas, quando, por meu intermédio, o Deputado estadual 2nió 
Guerra mobilizou presenças de representantes à Câmara Federal e 
Assembléia Legislativa, apenas não deu continuidade aos seus traba· 
lhos porque nós fomos dispensados dis.to pelo pr.onunciamcnt~ fcit~, 
na televisão, no dia seguinte, pelo Prcstdcntc Getsel. Não havta mats 
heccssidude de. postular providências, pois elas estavam tomadas por 
quem de direito. 

Com a autoridade que nos dê a posição, sempre tomada, de 
nenhum imobilismo perante efctivos ou aparentes desacertos admi· 
nistrativos, reclamamos providências e sabfamos que o Presidente 
Geiscl não nos faltaria, como então foi dito e reafirmado. 

'•Mas aqui ficou a impressão de arcnistas omissos, pelo discurso 
do eminente Senador Marcos Freire, de governo ausente, o que não 
procede e se constitui em grosseira injustiça. 

o Sr. Mucos Freln (Pernambuco) - Permite V. Ex• mais um 
aparte'? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Permita V. Ex• que 
continue. Depois concederei o aparte com muito prazer. Para mim é 
uma sntisfaçilo e uma honra debater com V. Ex• 

O Sr. Marcos Frcln(Pernambuco)- Muito obrigado. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Sr. Presidente, 
dosde a primeira hora bradei por providências, com o intemperança 
que nilo cultivo, mas de que nil_o mc _ _n_rr~c;eio_, ~~~~ que .~.uncn me 
arrependi. Mas u justiça que sempre fiz ao Senador Marcos Freire 1 

nilo mereceu contrapartida do sua porte, 

E desafiou quem prove o contrãrio, não ter sido du nossa porte, 
·dos urenistus, cm excrcfcio de autocrftica, o primeiro reclamação pelo 
:incompletude das medidos de que Pernambuco carece, para desato· 
lar a sua gente du lama miserâvcl das enchentes. 

· Declaro aos nobres Senadores que não estive ausente. Conheço 
·este problema, como empresãrio rural, como vice-govcrnador, como 
. governador, como deputado federal, como deputado estadual e 
como vitima. E conheço-o, sobretudo, como representante de um 
povo maior nu dor, maior na .capacidade de enfrentá-la e maior 
tum bóm em nilo aceitar omissões que lhe ofendam. 

E tenho toda razão para a minha estranheza, por argumento 
que me faculta o nobre Senador Marcos Freire. jj ele quem reclama 
nilo terem sido arrolados os serviços prestados pelo Arcebispo Dom' 
Helder Câmara, em favor dos nagclados. E por que dois pesos e duas I 

medidas'? P,or que tentar esconder o que fizemos, nós os que estamos 
alinhados com o Governo revolucionário? 

. Tenho autoridade para defender o Governo, inclusive porque 
não lhe tenho apenas batido palmas. Desejo merecer a melhor 
credibilidade dos meus pares, exatamente por isto. E é assim que 
pleiteio o restabelecimento. da melhor narrativa de todos ess~s 
ucontccimcntos, com a mesma ênfase com que, na tribuna ou fora 
dela, tenho divergido de diretrizes. administrativas ou apoiado 
medidas quando as entendo vAlidas e acertadas. 

E digo, é exalo e ati: muito mais 'do que disse o meu colega de 
Estado, quanto ao sofrimento e aos prcjufzos do nosso povo. Nilo hã 
quem· possa dimensionar o acervo cultural que se perdeu 
definitivamente; ninguém pode imaginar os prejufzos empresariais 
em matí:ria de lucros cessantes; ninguém poderâ calcular jamais o 
.quanto empobreceu a classe média, inundada em suas casas e nos 
seus locais de trabalho, vendo a poupança sacrificada de muitos anos 
ser levada pelas águas ou se arrasar na lama: ninguém pode avaliar o 
traumatismo de um povo que agora não tem condições nem de se ver 
novamente ameaçado por tristeza igual. 

Mas a participação do Governo federal foi mal registrada. Basta 
ver o elenco de medidasjâ efctivadas pela União, sem falar no esfor·, 
ço do Estado c dos Municfpios, inclusive com a destacada presença 
do Governador Moura Cavalcanti e do Prereito Antônio Farias, cuja: 
solidariedade foi levada pessoalmente a todos, num esforço, 
inclusive físico, que niio deve str omitido. · 

A ninguém é licito desconhecer o que expressou o Presidente 
Geisel, nu sua fula à Nação, quando se referiu ao drama pernambuca·' 
no. A forma de suas palavras, o elenco de medidas anunciadas, a 1 

expressão preocupada e sofrida do próprio semblante do Chefe da 
Nação, chegaram aos lares dos meus conterrâneos numa tocante, 
munifcstuçilo de sentimento c de proteçilo. 

Assim, não pode ser desprezado o registro ao apoio financeiro,· 
à conta do Orçamento da União, para o presente cxercfcio, ao· 
Governo do Estado de Pernambuco. Foram alocados recursos não. 
reembolsáveis, no valor de Cr$ 120. milhões, destinados seja ao 
atendimento cmcrgencial às populações nagcladas, seja à recupc·: 
ruçilo das obras de infra-estrutura econõmica c social danificadas,' 
inclusive as de responsabilidade das Prefeituras Municipais do Reei·: 
fe c de outros Municfpios em estado de calamidade pública, seja à, 
recuperação parcial das finanças do Governo do Estado, afetadas 
pela rcduçilo das ntivid~dcs produtivas. 

O repasse feito pelo Banco Central da importl~cia de Cr$ 500 
milhões uo BANDEPE e à rede bancAria privada, a juros de 8%, com 
curi:nciu de IS e mais doze meses para liquidaÇão às cmpr.Sas atingi· 
das, proibindo ainda que os bancos para tipo de ·operaçilo exigissem· 
saldo médio. · 

Apoio financeiro, através do Banco Nacional da Habitação, no 
Governo do Estado, de modo o equacionar, adequadamente, Q 
deftdt habitacional gerado pelos inundações, Envolve_nd~ os 
1nvestlmetitos. nccessârios à preparação de lotes urbanizados, incluin· 
.do o .financiÜm_!;nto, a j~ros. ~u!o.s, para aquisição de terrenos, a 
urbanização, u construção de habitações populares e os cqutpnmcn· 
tos urbanos necessârios. E sempre que poss!vel, as transferências das 
populações de baixa renda das subabitnções ribeirinhos poro ârctiS j6 
'à disposição do Estudo, inatingidas por inundações, no valor estima· 
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dn de CrS ~Otlmilhõcs de cruzeiros. Envolvendo, tumpém, linhu de 
cr~dito a ser aplicada, atruvés do Banco do Eshado de Pernambuco 
S.i\.(BANilEPE). visando i1 re•:onstruçiio de habitações recupcril· 
veis, imh:pendetllcmente de exigénciu de intcgruçiio ao Sistemu 
Fin~m~o:eim da llahit:.u;no ou de garantiu hipotecária. E mais: 
providi!llcias visundo a permitir u libcruçiio, sem limilucào quanto i1 
linalidadc de sua aplicaçi10, do Fundo de Gurantiu do Tempo de 
Servit,;l) (1-'<.iTS), ;tos trubalhadores residentes nus úrl!as cm estado de 
calmnidmh:, prnvidênci:ts que vêm benenciur 150 mil trabalhadores, 
cnvtllv~.:ndu r~.:eursus nu valor de CrS 400 milhões. Ficou estabelecido 
um mec<~nisnw especial de cr.êdito subsidiado, ulravês do Banco 
Ccntntf do BrasíJ, nu vulor de 150 milhões, com vistas uo 
rin:ut~:iamcnto t.lu rccupcr:u;ão do património domiciliar das famílias 
:rtinJ:!id:~s. linanciamentos esses a serem concedidos através da Caixu 
b.:~múmic:~ Fct.l~.:ml. 

l'oi li.\ada linha de crédito especial subsidiuda, por prazo de 5 
anos, inclusive .2 de carência, do Bun~.:o Nacional de Desenvolvimen
to Ec111Himieo (I!NDE), do Banco do Brasil S.i\. c do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A .• destinada ao nnancimncnto compcnsutório 
das ativid;1dcs emprcsuri:ris :.atingidas, visando inclusive a reposição 
de csto~JUL.:s nas indústrias c no comércio. 

Aqui, c: com todo agrotdo, quero destacar a atuação do Pre
~ilkntc AnJ:!elo S{t, jovem t: jú notável banqueiro c do' Dirctor 
,\rbtllphancs Percir:J. O csrorço pessoal de umbos dão uma boa 
medida dn lllle (',,; a ilgil participação do Banco do Brasil. De igual 
modo :llltllC·Se l) lJLIC rei., nus pcssous do Presidcnte Nilson Holanda 
c do lliretor Edson Souza Lci10 Santos, o Banco do Nordeste, tudo é 
evidente, sob o alto comando e a lúcida inspiração das medidas 
J:!Crais J1fCCiHlit.:ldas pelo !)residente: Gciscl. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Permite V, Ex•? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Permita que eu 
termine o elenco de medidas adotadas, medidas que V. Ex• pleiteou, 
aqui, do Governo, quando elas já tinham sido adotadas. 

roram prorrogados, por 120 dias, o recolhimento do imposto 
sobre l'rodutos Industrializados (I PI) c do imposto de Renda (IR), 
com vencimento previsto para o periodo compreendidu entre 15 de 
julho c IS de setembro de 1975, a serem recolhidos em 4 parcelas 
iguais c sucessivas, sem juros, multas e correção monetária. 

Foi destinado um adicional de CrS lO milhões ao Fundo Espe· 
cial de C:llamidadcs Públicas, com o objetivo de permitir ao 
Ministi:rio do. Interior o atendimento a despesas com alimentação, 
remédios, roupas etc. às populações desabrigadas. Foi providenciada 
a autorização para que o li\A estabeleça linha de crédito especial, 
cum vistits t1 rccupcraçUo da ugroindústrin do açúcar, e para que a 
Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (Fi\S), nnancic a recuperação dos 
cstahclccimcntos privados de saúde c educacionais danincados. 

i\i cstil uma parte do que foi feito, afora outras ações, como a 
relevante elo Ministério d:1 Educaçuo, que vem assistindo de forma 
luuv(rvcl o Instituto ,Hh.Hiuim Nabuco de Pesquisas Sociais, as 
Universidades Rurul c Federal de Pernambuco e ainda a Escola 
Técniou, sem referir à ajuda que vem prestando o MEC aos colégios 
particulares. 

Outras participações isoladas de Ministêrios poderia arrolar, 
como u jú signincativu ação do grande Ministro da Previdôncia 
Sociul, Nascimento c Silva, nu recuperação de hospitais do INPS e 
d:1 rede privudu que tem credcncimnento do Instituto. 

A presença dos Ministros do Trabulho e do I ntcrior visaram 
sempre· u produzir assistênciu efctiva, ação coordenada e integrada 
llu Governo l'cdcrul. 

No que chamumos u;atençüo do Governo é no relacionado com 
;rs providéncins de eliminação dos riscos permanentes de novas 
inundut.;ôcs, tanto no Recife quanto cm setores du cidade de 0\indu, 
sujeitos tts inundações d~ Bebcribc. 

Conc~.:do u apurtc a V. Ex•, Scnudor Marcos Freire. 

O Sr, Marcos Freire (Pernambuco) - Nobre Senador Paulo 
Guerra, lamento lJlle V. Ex•, mais uma vez, cometa injustiçu puru 
1.:1.1111 ~cu colega. alirnwndo, cm relação ao discurso que pronunciu-

mos, que providênl.!ins l'cdcruis forum mui registradus, c que tcríumos 
plcitcad,) medidas, quando elas jú huviam sido tomadas. Estú dito 
uqui,lpsls llttcrls: 

"O apoio í1s providências jú anunciadas pelo Poder Pú
blico vem, cm grundc parte, ao encontro dos vários apelos 
que lhe !'oram feitos por todos nós, desde os primeiros 
inst:rntes da trag~diu. O apoio, sobretudo linanceiro, destinu· 
do i1 indústri:.~, :.to comércio, la agropccuária, tas empresas de 
servit.;os, ao próprio Estudo, é daqueles que não poderiam 
fultar, sob pcnu de csfucclar de vez a economia jú tão 
s:tcrifi~ada de nossu .Região ... " 

O SR. PAULO GÚERRA (Pernambuco) - Pcrmita·mc que 
int~:rromp:1o aparte de V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- /\penas lemos, uté agom .. 
Nt1o :.rrgunH.:nt:unos mada. 

O SR. PAULO GUERRA (Pcrn:unbuco)- Então, Excelência, 
PC\o'lllJUI.: nrgumcntc. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco) - Logicamente que prc· 
fcrinws, nn clcnCll d:as medidas ununciadas pelo Governo Federal. 
n:ssalt:~r :aquelas lJUc nos pareciam insuficientes, ou atê mesmo erra
das, :1 exemplo da liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço lJlH:. no mont:.mtc de quutroccntos c cinqUtntu milhões, iria 
fat:er com que o trabalhador, que j{t não tem cstubilidadc, amanhã, 
d~spcdit.lo tio seu emprego, não contasse mais com os purcos 
rl.!cursos dessa reserva compulsória. Julgamos, então, du mtsmn 
forma que o Uovcrno, a fundo perdido, abria créditos especiuis paru 
rcpar:açftll de uhr:.ts viúrius, por exemplo, também o fizesse cm 
rcl:rçftu a essas rumílias trabulhadorus, abrindo um montante 
l.!lJUivalcntc a cssu liberação do FGTS para, pura c simplesmente, 
ajudit-l:rs, realmente, sem ser com os seus parcos recursos. No que se 
rcl'crc.: fi impressão que terímnos deixado. segundo V. Ex~. da 
ausência dos arcnistus, esclarecemos que nem uma vez sequer nos 
referimos au MDil ou à i\RENi\, mesmo porque nos pareceria 
mesLJuinho, num:.1 situaçt1o como cssu, trazer a esta Casa coloruçào 
partid:'tria. V. Ex• cstuva ausente da Cupital, preso que ficou pclus 
itguas, se nrw nus cnganmnos, cm propriedade sua, cm ''Nazaré da 
Muta". Purtunto, tivemos a oportunidade de ocupar, desde o 
primcin.l dia, os meios de comunicuçào social, inclusive emissoras de 
Pcrn:unbuco, solicitando providências ao Governo Federal. Mas 
nt1o estamoS aqui paru disputar a primaziu de quem gritou primeiro, 
di! lJUcm solicitou estus ou aquelas providências, mesmo porque -
parecc·nos - que tal coisu dcstouriu muito. Diria muito mui dcslt: 
<ioVI.!riHl, diriumuito mui do Poder Público, que ele, só assim, tivesse 
acudido :1 Pcrn:.unbuco. Ou, como V. Ex• afirmou anteriormente: 
que o Scnhm Presidente da República tomou as providôncias por 
dcnL1ncia "nllssu" -, dcixundo mui, inclusive, o Governo do Estado. 
A vo1. lJUI: se levantou de Pcrnmnbuco nüo foi a do Senador Paulo 
<iuerr01, n:ln fui n do Senador Mnrcos Freire, nli.o foi n do seu 
( itl\'l.~t'llad~Jr, lu i u de todo o seu povo: foi ucimu dos partidos paJi .. 
ticDs c ~:st:ullllS cerlllS de 4uc o Governo Fcdcrul tem meios suficicn
l~' p:u·:r tonwr us pmvidênci:1s que tomou, independentemente atê 
du, nn~:-t~JS grilos, potlJUe era um povo que estuvu sc'ndo sucrificudo, 
um pu\al ~Jlll! cswva sendo ll:rgcludo. Senador Paulo Guerra: tcnhu
llltJs o l:lJIIilihrio sulil.!iente pan1 niio dar urna demanstruçrao grotcsc:.1 
:111 Pai, c it Casa. Estmnos aqui numu picuinha pessoal: saber quem 
griltHI pl'imdrn: saber quem gritou mais ulto. Niio, a trugúdi.:t se deu, 
l:uncntavclmentc. apcsur dlJs esforços dos pcrnumbucunos duruntc 
css~:s llc1. \lll\)S cu (iuvcrno Fcderul nrto seria nenhum insensível paru 
..,~_: Olllilil', pari! nrau \tlllltlr providênciUS, I.:OillO lCrlllillOll lOillU!ldO~ 
crnh~1ra p11ssimws dis~.:ordar, como o lizemos, dr.: certas medidas 
tomad:1s mus, 1m verdade, h ir de s~.: reconhecer que, numa situactw 
l.'tJIIItl ~ ... ta. ntro hít poder público inscnsfvcl, que niio venha, n:ul· 
tl!Ctllc,tcnlar mitltlr:tr o sul'rlmcntn do povo. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Preliminarmente, 
quer~~ di~:er a V. E.,~ que o Uuvcrno do Estudo informou uo Prcsi
dcntl.' da Rcpt'lblica c ao Miuistro. Mas foi para ll1 um General Lia 
Rc,crva. 11:1 primciru lwra. Quem dit.cr t;rmhém que, quanúu V, 
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Ex• di~se que, '.'ununciadas11

, já estavam crctivndas as providências 
polo Governo Federal, porque na sexta-feira o Dirctor do Banco 
Central chegava a Recife para assinar com a rede bancária o repasse 
de quinhentos milhões de cruzeiros, ... 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- V. Ex• está se contrndi-
1.cndo'. Então as providências foram anteriores ao seu apelo, porque 
V. Ex• chegou no sábado, no Recife, pois não póde chegar antes. 

Ó SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- V. Ex• não pode 
interromper o meu discurso. O meu apelo foi feito pelos jornais, não 
foi pela tribuna·dcsta Casa. V. Ex• fez o discurso ... 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)~ Mas V. Ex• está dizendo ... 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Permita que cu con-
tinue com a palavra. · 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Pois não. Aguardamos o 
apàrte. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- V, Ex• fez o seu ~is
cursa com conotações totalmente cmcdcbistas ... 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco) -Isso é malicia de V. Ex• 

() Sk, PA\JLO GUERRA (Pernambuco) - Malleia minha, 
nrw! V. Ext não agradeceu uma horã sequer, não .teve uma palavra 
de agradecimento c de reconhecimento à açào do Presidente Ernesto 
Gciscl que foi tão sensível ... 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Já o citamos aqui. Reco
nhecemos as providências adotadas por Sua Exccléncia. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Mas V. Ex• falou 
aqui, apenas, cm providências anunciadas, quando já no dia seguinte 
io fala Presidencial, Dirctorcs do Banco Central, Diretorcs do Banco 
do Brasil, o Presidente do Banco do Brasil, Ministros de Estado, 
estavam cm Pernambuco, to)llando providências imediatas. Nunca 
vi, cm tão pouco tempo, providências tão imediatas! V. Ex• sabe que 
fui c >ou um homem que cultiva a memóda do ex-Presidente Cas
tcllo Branco. Fui caslelita e continuo cultivando com muito carinho 
a sua memória. Mas 'nem nas cheias de 65 c 66, as providências 
foram tão imediatas como as agora tomadas pelo eminente Presiden
te Ernesto Gcisel, que V, Ex• diz terem sido apenas anunciadas, 
quando elas já estavam efctivadas. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- "bom V, Ex• assinalar 
isso, porque está contradizendo as suas declarações de 21 de julho
c'" chcills foram a 19 e 20- ao Dlirlo de Pernambuco, que deu essa 
manchete: .. Ministros ausentes na primeira hora, diz Paulo Guerra". 

O SR, PAULO GUERRA (Pernambuco) - Não estou me 
contradi1.cndo! 

O Sr. Marcas Freire (l'ernumbuco)- Não falamos que o Presi
dente tllrdou ou niio, foi V, Ex• quem disse isso! 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Eu disse que tar
dou, mas que, imediatmncnte após a fula presidencial, as providên
cills forllm tomadas da maneira mais precisa passivei. 

Quanto a contradiçiio, V, Ex• é que pode ter-se contradito, V. 
Ex• ntoo estio usllndo linguagem parlamentar, está aqui ofendendo 
um Colega, que nunca mentiu! V, Ex• fula muito contra a Rcvolu
çtoo, quando foi um dos maiores beneficiários dela, eis que é 
profe>Sor cl'etivo, graçlls u duas leis da Revolução! Portanto, V, Ex• 
nliu tem cssu uutoridudc, pura vir toda tarde a esta tribuna para crí
tic"r a Ri:vtJiução! Lembrarei para V. Ex• renovar u sua sensibilidade 
que, cm 1%5, por I' orça da Lei n• 4.881, V, Ex• passou de Assistente 
para l'rul'cssnr Adjunto, sem concurso, e depois foi efetivndo pela 
l'onstituiçioo de 1967, quando não podia ter sido, porque V, Ex• 
lccinnava no impedimento do entiio Dcputndo Grimuldi Ribeiro. V. 
E.,. nton podia ser cfctivndo numn Clldciru que tinhn Titular cfetivol 
Portanto, permita-me que dcvolvu u V. Ex• u grosseriu, V. Ex• 
niu1 me intimida com u sua puluvru. Se quiser debutcr no terreno 
parlamentar llH! c:ncnntrarú disposto u tul. 

O Sr. )VIarcos Freire I Pernambuco) - V, Ex• me permite um 
apurtC'! 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Terminarei meu dis
curso c, depois, durei dez apartes a V; Ex• 

O Sr. l)tfarcoo Freire (Pernambuco) - Estarei aguardando, Ex• 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - O eminente 
Prc.<idente Ernesto Geisel, decidiu acelerar as obras do ·DNOS, na 
área, mas entendemos que elas carecem de uma· revisão, pelo 
seguinte: 

Os rcnomados técnicos pernambucanos que, nos últimos anos, 
vi:m zelo~~mente estudando o assunt~ e que têm uma grande 
responsabohdade profissional, crêem que a barragem de Carpina, 
como já se convencionOu chamar, deve ser, não a medida· única, mas 
a principal de uma solução global que seria um conjunto de 
barragens. 

Transcrevo aqui o que preconiza aquela Comissão por mim 
noll]eada, em 1960, cujo .documento serviu de base ao estudo mais 
amplo montado· pela SUDENE, sob a orientação do mc~ino 
engenheiro, Dr. Gerson Teixeira da Costa, 

"CONCEPÇÃO DE UMA SOLUÇÃO GLOBAL 

Uma solução global para o problema seria aquela que pcrmi
ti&<c u controle das enchentes em todas as partes da bacia. Os 
reconhecimentos rei tos na mesma, evidenciaram a existência de possí· 
veis locais pura a construção de barragens, na sua parte superior, 
acima de Salgadinho, já anteriormente localizados e reconhecidos 
pel" firma ESCRITÓRIO HILDAULIUS CANTANHEDE- EN
GENHARIA CIVIL E SANITÁRIA SOC. LTDA., no ano de 1954, 
c objcto de relatório para o DNOS, A Comissão limitou-se. a verifi
car os locais, confirmando as descrições contidas naquele relatório, 
Dos vários boqueirõcs estudados, três deles foram sclccionados, co
mo capazes de oferecer condições para construçiio de barragens de 
acumulação, '.ts quais, alí:m· de servir para contenção de enchentes, 
destinar-se-iam,tambí:m, a outras finalidades, 

Os principais dados, fornecidos pelo já citado relatório, são os 
abllixo indicados: 

Poço Fundo 

"O Boqueirão dos Morcegos, situado SOO metros a jusante de 
l'oço Fundo i: superficialmente recoberto de blocos de "gnciss", já 
cm decomposição, presta-se magnilicnmcnte para a construção de 
uma barragem de terra com vertedouro natural, constitui do de rocha 
dura, localizado no divisar de águas do Capibaribc com o Rincho 
dos Bllrracos e distante cerca de 2 km do boqueirão. Nesse 
vertedouro, há vários anoramcntos de granito, em grandes blocos o 
que faz supor a existência de lajcdos contínuos." 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- Senador Paulo Guerra, V. Ex• 
me permite um aparte'? (Auentlme~~to do oradÓr.) 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) - (Pela ordem,) - Sr. Presidente, 
pela ordem, com a devida permissão do orador. 

Sr., l'rcsidente, vejo que V. Ex• está acendendo o sinal vermelho, 
chamllndo" atenção do orador. Eu pediria a V. Ex• que o mantivesse 
na tribuna, falando pela Liderança, Obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Masalh~es Pinto)- O orudonem mais 
vinte minutos para terminar o discurso. 

O Sr. Leite Chaveo (Paraná)- Senador Paulo Guerra, os Sena
dores desta CllsU, e o Pu is, assistiram confrangidos as inundações de 
Recife. A grllndc preocupação desta Casa, ainda, niio ê apenas no to
cante tos medidas que tendam a remediar os Ougclos decorrentes 
Llcslus últimus chcius, c sim as prevenções futuras. Rccirc é o berço 
da nllcionalidadc jurldica do Pais. Recife ajudou a modular o 
espírito de brasilidude, Foi por lú que entrou, com grande expressão, 
a civilizaçilo européia, Foi lú que tivemos o cudinho de civilização 
hrasilcira, a pllrtir dos holandeses, Então, a pergunta que queria 
dirigir 11 V, Ex•. que nilo pude dirigir ao ilustre Senador Marcos 
Freire, c l.ulvcz u V, Ex• scjn muis oportuna, porque V, Ex• c"erceu o 
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mandato executivo, é a seguinte: "No momento, o Governo Jlra· 
silciro está desviando o rio Paranà para fazer ltaipu. O rio Paranà 
tem um caudal aquático cem vezes superior ao rio Capibaribc. Por 
que, entre as providências alvitradas, não se pensou cm desviar o 
Capibaribc'/ Sabemos quanto tudo é possível, no campo da cngcnha· 
ria, hoje, desde que haja dinheiro. Outra coisa, li recentes artigos a 
respeito das enchentes, inclusive de Barbos14Lima Sobrinho, ilustre 
Membro do nosso Partido ... 

O SR. PAULO GUERRA (Pcmambuco)- E bons artigos. 

O Sr. Leite Cba•n (Paraná) - Então, ele alega que as bar· 
ragens não vêm solucionar o problema. Além de nilo solucionar, elas 
provocam o pânico público, quando se noticia a possibilidade de 
arrwbamcnto. Pergunta-se: se se pode desviar um rio como o 
Paraná, por que não se pensa cm desviar o Capibaribc c resolver, de 
vez, o problema de Recife, quando Recife também tem o problema 
de tráfego, e o leito serviria de avenida, cortando-lhe o centro c 
dando acesso aos bairros da região Norte? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Respondendo a V. 
Ex•, nesse documento existem várias propostas: uma, de desviar uma 
parte do rio Capibaribc para o rio Tracunhacn: outra, desviando o 
rio Capiburibe para que ClcsãgUc, esse canal, ao norte da ilha de 
ltamarucá. ainda outra com saída para o sul da cidade do Recife, 
depois do Bairro de Piedade. Todos esses problemas estilo 
equacionados, e é por isso que estou na tribuna. Não venho à tri· 
huna com o objetivo de reclamar a omissão injusta c pol!tica do 
eminente Senador por Pernambuco. 

O Sr. Marco• Freire (Pernambuco)- Ainda bem. 

o SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Venho à tribuna 
para contribuir também, com o meu pronunciamento de' homem 
público, com o meu conhecimento ln loco, porque sou filho da Rc· 
giào. Não tenho propriedades, infelizmente, cm Nazaré da Mata, 
onde nasci, conforme afirmou o nobre Senador Marcos Freire, mas 
tenho, cm outros municípios, uma propriedade ribeirinha do rio das 
Capivaras, nome que deu origem ao rio que tão cruelmente tem atin· 
gido o Recife- o Capibaribc. 

O Sr. Jarbu Pallll'lnho (Pará)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Com muito prazer. 

O Sr. Jarbu P1111rlnho (Pará)- Dcsculpc·mc se o interrompo 
no momento em que V, Ex• responde ao nobre Senador pelo Paranâ, 
mas gostaria de que V. Ex•, benevolamente, aceitasse esta participa· 
çào no seu discurso. No meu Estado do Pará, cm cuja Capital a 
constante cru a casa de um ou dois pavimentos, hâ aproximadamente 
dez anos resolveram construir um ••espigão" de vinte c seis andares, 
que é o orgulho da terra. Ocorre que houve uma tremenda polémica 
sobre se aquele "espigão" resistiria ou não na sua construção, ou se 
d(!suhuría c causaria mortes. Automaticamente, deu-se, como 
pertinente à construção, a hipótese de que ele constitula quase uma 
umcuça. Não será tam'bém essa ameaça a que se referiu ainda hã 
pouco o nobre Senador Leite Chaves, que é pertinente a todas as 
barragens'! Se tivermos que ficar com medo gas ameaças que as 
barragens trazem cm si, não seria o caso de se acabar com todas as 
burragcns, ou a técnica de engenharia moderna não nos permite, 
com segurança, construí-las? A dúvida que eu linha, c gostaria que 
V. Ex• explicasse, e se essas providências- que parece já remontar 
uo lcmpo de Mauricio de Nassuu, pelo menos o seu equacionamento 
- se elas, dentro da engenharia atual, da tecnologia hoje dcscn· 
volvida, nilo permitem a construçiio de uma barragem com 
scgunu~~;a. solucionando definitivamente o problema? 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- A resposta estA da· 
da, inclusive, nu barragem de Paulo Afonso, c cm muitas outras rca· 
lizudas pclu engenharia brasileira, de que V. Ex• tem conhecimento c 
4uc foi crilicada, mas até hoje não arrombou. A dúvida do eminente 
colega, Senador Leite Chaves, é atê um desafio e uma injustiça, rc:pi· 
tu, à cngcnhuriu nacional. Mas, pusso de raspão a respeito da scqUên· 
da de barragens 4uc preconizam, pura fazer uma ressalva: 1: que o 

DNOS, ou o Ministério do Interior, diz que vai iniciar, agora, c so· 
men!• agora, a construção da barragem de Carpina, porque as 
outras nilo estilo estudadas. ll um fato que lamento. Acho que as 
barragens estilo estudadas. Nilo entendo de engenharia mas, aqui, na 
Casa, hú dois eminentes colegas engenheiros, que são os Srs. Sena· 
dores Itamar Franto c Alexandre Costa. Nos estudos feitos- não 
sei· se isso é estudo- temos o seguinte: 

Caracttrfldca da Blfrqem: 

Altura da soleira do vertedouro cm 
rclaçiio ao leito do rio ................... . 

Comprimento do coroamento .............. . 
Largura do coroamento ................... . 
Revanchc ............................... . 

Taludes de montante c de jusante do 
maciço da barragem .................... . 

Ãrcu da scçilo média do maciço ............. . 
Volume do maciço ........................ . 
Volume de acumulação estimado ........•... 
Ãrca da bacia hidrogrâfica .......••..•..•... 

28,00m 
24S,OOm 

IO,OOm 
3,00m 

1:3 
848,00 m' 

207.760 m' 
100.000.000 m' 

1.680 km' 

Eu niio entendo de engenharia, mas tenho a impressão de que 
isto é o estudo de uma barragem. Portanto, nilo aceito, como homem 
da ARENA, a alegação do Sr. Ministro do Interior, de que vai 
começar apenas a barragem do Carpi na porque as outras nilo têm cs· 
tudos. 

Tenho a impressão de que esses estudos vêm desde o tempo do 
Imperador Pedro 11, c é para isso que queria pedir a atenção do cmi· 
ncntc Presidente Gciscl. 

O Sr. Jarbu Paaaarlaho (Parâ)- V. Ex• me permite um 
aparte'/ (Aquleldnda do orador.) 

O Sr. Jarbu Pllllrinbo (ParA)- No aparte anterior esqueci· 
me de dizer que a dúvida cm relação à construção do "espigão", no 
Estado do Pará, não procedia; o "cspigiio"lá cstâ de pé, com vinte c 
seis andares, para orgulho geral da população. 

O Sr. Alexandre Colla (Maranhão)- Permite V. Ex• um 
aparte'/ 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Muito obrigado 
pela colaboração de V. Ex• Dou aparte ao Senador Alexandre Cos· 
ta, como técnico no assunto. 

O Sr. Alexandre Coata (Maranhão)- Senador Paulo Guerra, 
cu niio poderia deixar de apartcar V. EK•, uma vez que, quando aqui 
falou o nobre Senador Marços Freire, cu o apartcci levando a minha 
soliduricdade à tragédia que se abateu sobre Recife. Entilo, quero 
também, quando V. Ex• fala na dolorosa tragédia que envolveu a 
Capital do seu Estado, levar a minha solidariedade c também do 
povo muranhcnse, ao nobre c generoso povo do Recife. As causas da 
tragédia, acho que no momento pouco deve interessar a lodos nós. O 
que interessa, o que estÍI evidente, são as providências urgentes que 
tomou o Governo Federal para solucionâ-las. Com o elevado csplri· 
to público de V. Ex• c do nobre Senador Marcos Freire, que aqui 
também fulou, e de todo o povo do Recife, nilo tenho dúvida algu· 
ma, nobre Senador Paulo Guerra, de que, oom a ajuda do Governo 
Federal, tilo ncccssuria, c com a inteligência c a capacidaac do povo 
pernambucano, Pernambuco e Recife serão reconstruidos. A 
engenharia nacional, que cm momento algum tem faltado com a sua 
inteligí:nciu e seu mais elevado padrão às grandes obras realizadas no 
Brasil c no exterior, também nilo faltará pura dar a solução 
necessária, a fim de que jamais ocorra nova tragédia na cidade do 
Recife. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Agradeço a solida· 
ricdudc do povo muranhcnse, através da palavra autorizada de 
V. Ex•, mas gostaria de ouvir a resposta técnica, pois o meu objctivo 
nesta trihunu é pedir ao eminente Presidente du República que, ao 
invés de construir uma só barragem, entre os municlpios de Curpinu 
c Umuciro, munde iniciar, de imcdiuto, o sistema de barragens no 
Cupibaribc. Corno H, aqui, uma série de dados té:cnl~os, gostaria de 
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obter de V. Ex•, ou do eminente Senador Itamar Franco, que 
também ó grande engenheiro, se nilo se trata, realmente, de estudos 
de uma barragem. Isso é o que eu gostaria de saber de S. Ex•, para 
endossar minha reivindicação- q~e tenho a impressão e também a 
do eminente ScnHdor Marcos Freire, como ilustre representante por 
Pernambuco- para que se construam todas essas barragens, porque· 
uma só não adianta. 

O Sr. Marco• Freire (Pernambuco)- V. Exi ~permite um· 
aparte'? 

·o SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Logo depois do Se .. 
nado r Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Cooll (Maranhão)- Lamento muito, nobre 
Senador, não poder atender ao que pede V. Ex• V. Ex• sabe que en· 
genhariu, principalmente quando se trata de água, requer estudos 
profundos e demorados, para que haja soluções duradouras c efeti· 
vas. Só quem estudou toda a bacia que deságua no Recife pode dizer 
quantas barragens ou se uma só barragem poderá resolver a situação 
da cidade. 

O SR. PAULO GUERRA (P~rnambucol-,Não. Nilo me referi 
a quem estudou. A Bacia do Capibarib~já foi estudada 5 ou 6vczcs.' 
O Ministro do Interior anunciou que iria iniciar, de imediato, apenas· 
a Barragem de Carpina, porque não havia estudos das outras. 

Deixo aqui meu apelo,' que suponho seja também. do eminente 
Senador pelo M DB, que representa aqui, com muita honra para to· 
dos nós, o nosso Estado. Esses estudos anunciados, e altura da so
leira, comprimento do coroamento etc., não podem ter sido desenha· 
dos, são resultantes de um trabalho cuidadoso de engenharia. Por· 
tanto, as barragensjá estão estudadas. 

O Sr, Alexandre COIII (Maranhão)- Sem dúvida alguma. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco)- Agradeço a cola· 
boração de V. Ex• 

Torlllma 

"A cerca de 700ll) a montante de Toritama está o Boqueirão i 
de Oncinha, de formação gran!tica." 

Caracteristlca• da S.rrqem 

Altura da soleira do vertedouro, em relação 
ao leito.do rio ................................. . 
Comprimento do vertedouro ........•.. : . ....... . 
Comprimento do coroamento ................... . 
Largura do coroamento .............. : ......... . 
Taludes de montante de jusante do maciço da 
barragem ................................... · .. 
Revanche .................................... . 
Área da seção média do maciço .................. . 
Volume do maciço ............................ . 
Volume de acumulação estimado .......•.......•. 
Contribuição da bacia hidrográfica .............. . 

Malhadlnha 

25,00m 
240,00m' 
435,00m 

JO,OOm 

I: 3 
2,50m 

1.152,00m' · 
501.120m'. 

SO.OOO.OOOm' 
1.058km' 

"O Boqueirão do Jaguçu, onde haverá ser levantada a 
barragem, é de formação granltica cin quase toda sua extensão. Na 
margem direita do rio, a mais ou menos 200m do maciço da barra· 
gem, encontra-se uma depressão que servirá como excelente 
vertedouro natural, já que nesse local os afloramentos de granito são · 
numerosos, levando-nos a crer, pela constituição dos terrenos . 
adjacentes, tratar-se de grand~s pedreiras continuas." 

Caracterlstlc:a1 da Barrasem 

Alturu da soleira do vertedouro, em relação ao 
leito do rio ................................... . 
Comprimento do coroumen'ü; ................. : .. ' 
Largura do coroamento ........................ . 
Taludes de montante e de jusante do maciço da bar· 

.q1gcm ...................................... ·: 

25,00m, 
610,00m 

IO,OOm 

I: 3 

Revunche ................................... .. 
Área da seção média do maciço ...........•....... 
Volume do maciço de terra .................... .. 
Volumcdeacumulaçilo ....................... .. 
~ontribuiçào duba~~ hi~~~~ráfica .............. . 

3,00m 
1.094,00m' 
667.340m' 

SO.OOO.OOOm' 
1.408km' 

Todas as curucter!sticas, acima indic~das, para os três 
boqueirõcs e respectivas barragens, representam estimativas feitas 
pelo Escritório Técnico Hildalius Cantanhede de Engenharia Civil e 
Sanitária Soe. Ltda., como resultado do reconhecimento feito e. 
deverão ser confirmadas após os levantamentos topogrllficos c 
prospecções geológicas a serem executados. 

No entanto, elas nos dão, numa primeira aproximação, o 
potencial de acumulação para a parte superior da bacia. 

Outros boqueirões, também reconhecidos pela firma já referida, 
como Bateria, Trapiá, Capela Nova c Fazenda Tatu, deverão 
também ser estudados em detalhes, pois constituem alternativas na 
escolha definitiva da localização das barragens. na parte alta do 
Capibaribc. 

As três posslveis barragens, de Malhadinha, Oncinha e dos 
Morcegos, po11ibilitariam uma acumulação total, estimada de 
200.000.000m' para uma áre~ total de drenagem de 4.146km'. 

A posição dessas barragens, na parte alta da bacia c suas , 
distâncias do Recife, impedem que as mesmas· possam, sozinhas, 
controlar e evitar as inundações no Recife. 

Como já tivemos ocasião de afirmar, verificou-se a existência na 
bacia, de um centro orográfico de precipita~:ões intensas, localizado 
na Serra de Taquaritinga, com influência direta sobre o trecho da 
bacia a ser controlado pela Barragem de Malhadinha. 

Esta, com um volume total de acumulação de SO.OOO.OOOm', não 
nos parece ter capacidade para controlar totalmente as enchentes 
produzidas naquela região, mesmo desprezando-se os posslveis 
excedentes das barragens a montante. 

O trecho de Malhadinha a Limoeiro, correspondente a uma 
área de cerca de 1.300km2, desde que sujeito a fortes precipitações, é, 
por si só, capaz de produzir grandes picos de descargas em Limoeiro. 

Assim sendo, admitindo-se construldas as três barragens já 
mencionadas, o excedente das mesmas, no caso de uma grande 
enchente, mais a contribuição da parte da bacia entre Malhadinha e 
Limoeiro, poderão compor uma onda de enchente, a qual, mesmo' 
amortecida no trecho Limoeiro - São Lourenço, constituirá sério 

·perigo para a cidade do Recife, se ocorrerem também precipitações' 
nas bacias do Cotunguba, Goitâ e Tapacurá. 

· fílo estud9 das enchentes catastróficas do Capibaribe, verificou
se que us grandes inundações no Recife, foram precedidas de noticias 
alarmantes provenientes de Limoeiro, de forma que, a grandeza do 
nuxo do rio cm tal cidade, que domina 3/4 partes da bacia, poderá· 
determinar, ou não, a existência de inundações no Recife." 

Em Pernambuco hã de chegar ao seu povo a mesma segurança . 
. que,' em t~mpo razoavelmente curto, foi ensejada à população de Por- ,: 

lo Alegre, com o sistema de defesa do Guaiba, realizado inclusive ' 
com a construção de seis ou sete eclusas no curto pcr!odo de 27 me- . 
ses. O Presidente Geisel, em quem nós confiamos, porque ele merece 
este sentimento da parte de todo o povo brasileiro, porque nunca fal· 
tou a Pernambuco, agora vai reafirmar esta nossa crença. 

Advogo a importância dessa tese de rever os estudos liderados' 
por Gerson Teixeira du Costa como igualmente me interesso pela. 
idéia de uma passivei consulta aos grandes especialistas em hidráu· 
lica, os franceses de Grenoble, os portugueses que projetaram a refor-, 
ma de Copacabuna, ou mesmo os holand.Ses. Seria, certamente, um: 
reforço ao que vem preconizando os talentosos engenheiros brnsilei- I 

'ros, cujos êxitos, neste campo, sã~ um,grandc orgulho pura nós. 
Mas saibam todos que, no que me competir, farei o acompanha· 

mento de todas estas providências que se seguirão, com igual 
independ~ncia aquela dos meus reclamos iniciais nos dias 
imediatamente se~uintes ils enchentes. Com igual confiança no 

·Presidente Gciscl, u quem nilo se poderá fazer a menor restrição na I 
vigilüncia e no atendimento do relevante tema: com igual soliduriedu.' 
de ao povo do meu estado; com igual fidelidade no desempenho de 
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funções púhlicas, como provo neste pronunciamento que fuça ao 
Sc11udo, ;.~ Pernmnbuco c u toda u N uçUo. 

E quanto a Tapucurá, digo-o finalmente, que o Governo Fe· 
dera! nonhuma responsabili Jade tem na superestimaçào de sua 
«<pacidadc hlo4ueadora das enchentes. Na verdade, se não fosse a 
barragem quase maldila da Tapacurá, os 4 mil metros cúbicos por 

segundo que utingirum ao Recife, seríum S mil. Esta é a função de 
Tapacurit c,, mais é, ou a distorr,üo dos que u supervulorizaram ou u 
mú fé criminmmmentc orgunizilda dos que, para atentar enxovalhar 
o Goverml Federal, li;r.cram o terrorismo mais repulsivo, conforme o 
Presidente Geist.:l denunciou em pronunciamento recente. 

Ouço com muito prazer V. Ex•, Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Sr. Senador Paulo Guer
ra, nús fali> vamos do transbordamento do Capiburibe e V. Ex•. pas
sionalmcntc, "transbordou" da linha do seu discurso, querendo 
k:vantur Sllspdçõcs sobre matéria relativa a enquadramento 
l'uncionul cm decorrência de dispositivos legais e constitucionais do 
liuvorno Castcllo Branco. Em face disso, Excelência e das suspei
ções 4uc V. Ex• levanta -já não em relação aqueles que foram 
c114uadrados mas, ao Governo que os enquadrou -dispensamo
nos de tecer novas considerações sobre a matéria principal de seu 
discurso. Ele; realmente, permite análise em aspectos vários, inclusi
ve nos cminentemcntes técnicos aqui aventados e que devem estar, 
s,>hretudo, a cargo daquelas Comissões Ti:cnicas já referidas nesta 
Casa 4uc, om seu tempo, elaboraram estudos a respeito. Mas, 
evidentemente.:, que.: com a investida intempestiva de V, Ex• ... 

O SR, PAULO GUERRA (Pernambuco)- E corajosa. 

O Sr, Marcos Freire (Pernambuco) - ... V. Ex• cortou a 
perspectiva de 'prolongarmos o diálogo sobre o assunto do Capibari
he. 

O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco) - Lamento que V. 
Ex• me tache de emocional quando V. Ex• foi o primeiro a falar em 
termos emocionais, 

Ouvi a justificação de V. Ex• e acho que V. Ex• devia consultar, 
para saber. O Presidente Castello Branco não tem culpa alguma nes
se seu en4uadrmncnto como professor universitário, uma vez que o 
mcsmu se vcrilicou por força da Constituição de 1967. Consulte, repi
"'· os Anais ou os Acórdãos do Supremo Tribunal Federal ou de 
411alquer cminento jurista, para saber se alguém pode regularmente 
ser dctiv<1do num cargo que nUo existia, porque, repito, existia um 
titular el'ctivo que era o ex-Deputado Grimaldi Ribeiro. Não nego a 
culturu c a capacidade de V. Ex• para o cargo que, para mim, exerce 
irrcglllmmcntc. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIOENTE (Wlloon Gonçahes) - Concedo a pa· 
lavra ao nohtc Sr. Senador Evandro Carreira. 

(J ~R. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) (Pronuncia o ae
gulnte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A História do Homem, desde que u centelha divina da inteligên- / 
cia lhe tocou, passou a ser um martírio. Antes, quando ainda 
urboricola e.uo 11abor dos instintos, pouco se importnva em saber de 
onde vinha ou para onde ia. Qual u suu origem? Qual o seu destino? 
Depois 4uc tomou consciência do princípio de causalidade e encetou 
a grande marcha do progresso, que tem acontecido na proporção du 
coragt:m com que ele se arrisca e nu medida em que tem sido bufe· 
judo pelo acaso. 

Foi u tcmeridude que o desceu du árvore e o fez erectus, foi o 
acaso 4ue lhe acendeu o primeiro fogo: foi a temeridade que o fez 
subjugar os outros unimais; c foi o ncaso, também, que lhe pôs na 
mtw a primeira pcdru de sllex. 

Somprc o risco, sempre 11 temeridade, sempre o ac11so e o mila
gre a condut.ir o carro do'homem! 

Foi •linda o risco c 11 temeridade que o ensinuram u nuvcgur; foi 
uinda 11 temeridade que o ~liçou i1s nuvens c o fez vour. Foi o acaso e 
o milugrc ·que lhe cnsinarum ti Lei da Gruvidudc, que lhe mostrou o 
1\aiu X, que.lhc cnsinou111coriu microbi11rta, que lhe mostrou a peni· 
~iii na, 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, basta de risco, basta de temeri
dado, chega de 11casos c chega de milagres. 

O homem ji1 atingiu uma maturidade cultural, já conseguiu sedi
mentar conhecimentos c tecnologia, u História lhe dú exemplos ubun
duntcs de que ele ni\o precisa mais se arriscar, nUa precisa mais seguir 
ao sabor do milagre e do acuso. Ele pode conduzir o seu destino, 
pode nortear. a sua trilha, pode marcar o caminho do progresso, 
ptldc visualizar uma baliza, um encontro. 

Sejamos nós, Sr. Presidente e ilustres Srs. Senadores, nós desta 
Pátria grande, pacífica c frutrferu, a dar o exemplo, quando toda essa 
sedimentação cultural ainda não ensinou ao homem que a guerra i: 
inútil, que a falta de prioridades no atendimento das necessidades do 
homem tambi:m é inútil. Sejamos nós, do Brasil, a dar este exemplo 
de amadurecimento, de entendimento e de aproveitamento de'todu 
essa experiência cultural, de toda tecnologia acumulada. 

O Brasil tem objetivos, objctivos que todos nós conh"ecemos, 
mas dentre eles há um que sobressalta: é a integração da Amazônia, é 
a ocupação efetiva, a posse di reta da Amazônia. 

Já arriscamos muito, Srs. Senadores, jã seguimos muito à 
deriva, jú navegamos muito ao sabor do acaso. Planos e mais planos, 
esboços e mais esboços, estudos c mais estudos, conferências, sim .. 
pós i os, tudo já se fez, quilos e mais quilos de papel já foram reunidos 
c, até: hoje, a cobiça internacional continua a ameaçar a Amazônia. 
Isto é: fato inconteste, isto i: irretorquível. Não se pode negar que esta 
cobiça existe, embora camunada, em fogo de monturo, sorroteira. E 
por que esta cobiça existe? Em função de que ela paira sobre nós, 
ameaçundo·nos? Em função, única e exclusivamente, da desocupa
ção da Amazônia. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Nobre Senador Evandro Car· 
rcira. é louvável venha V. Ex• trazer ao debate assunto tão importan
te e momentoso, ao final desta tarde. Mas, eu pediria a V. Ex• me 
permitisse uma rápida interferência, um ligeiro reparo, porque é da 
lavra do Senador Jarbas Passarinho. Quando participava da Comis· 
são de Recursos Naturais da antiga SPVEA, S. Ex• dizia que não era 
Comissão de Recursos Naturais, mas Comissão dos "Discursos 
Excepcionais", ou algo semelhante, que daria mais ou menos essa 
rima. a verdade que, ati: 1964, a Amazônia era tratada com essa 
preocupação que V. Ex• vem despendendo, porque lá cheguei cm 
1963; para lá fui unfecedendo os incentivos fiscais; para lâ rui levan
do a minha família - esposa e seis nihos e pude sentir aquilo que 
V. Ex• já sentia, por certo, e com muito mais profundidade, nu 
chamada Amazônia Ocidental. Mas, em verdade, não há como negar 
que a partir de 1964 a esta parte o que ali foi feito, neste último 
decênio, já não permite mais esse pessimismo, pelo menos da forma 
que V. Ex• o·está colocando no preâmbulo do seu discurso, de que 
chega de temeridade. Ora, temeridade houve, realmente, no passado, 
com relação à incúria, com relação ao tratamento que se dispensava 
uquelu área, quando por ela nada se fez. Mas, hoje temos a Beli:m
Brasilia, com 20% de todo o asfalto que existia no Brasil cm 1964. 
Hoje temos u Trunsamuzônica e um sem-número de obras de infra· 
estrutura, que Iii tém sido implantadas e que já marcam, 
indelevelmente, u presença do homem brasileiro, naquela área, como 
sucedüneo dos batalhões de fronteira que lá permaneciam, dando a 
garantia do tremular do nosso áureo-verde. Como, porem, não sei 
ati: onde irá V. Ex• com suas preocupações nesta tarde, gostaria de 
consignar, como uma colaboração ao discurso do nobre colega, que 
do último decênio muito ainda resta a fazer- concordo com V. Ex• 
-mas, não hii como negar que, quanto à temeridade, de certa for
ma, foi cm função da temeridade dos Governos revolucionários que 
jil se conseguiu dcsbrnvar tanto c ocupar tanto daquilo que já estA, 
cfetivumente, ocupudo nu Amazônia. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Nobre 
Sen11dor Benedito Fcrreifll, V. Ex• diz que foi pura a Am11zônia, nos 
idos de 1963, muito untes dos incentivos fisc11is. Acredito que V, Ex• 
esteja cm contuto com uma parte da Am~tlônia, mas eu fulo de uma 
Amazónia global; de toda a Amazônia c embora üdmit11 u boa 
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intc:nçt'1o dos Governos revolucionários, vejo que foi jogada num 
vuóo, no inócuo e no improfícuo, Nada há na Amazónia em termos 
de ocupação, nobre Senador. Meu discurso vai desdobrar-se sobre 
vúrios aspectos, c, assim, gostaria que V. Ex• com benignidade, me 
concedesse o direito de voz, o que me permitiria expender o meu 
ponto de vista. 

Começaria a ulirmur essa desocupação, pelas estatísticas, A 
população do Estado do Amazonas i: a mesma de há dez unos, 
talvez' tenha até diminuído, porque O· índice de natalidade foi 

·grande, mas continua beirando um milhão de habitantes, IÕ uma 
.Prova inconteste da desocupação, 

Acredito nu boa vontade dos Governos revolucionários. Sei da 
sua boa intenção, mas, infelizmente, de todas as medidas a que se 
pmpuscrum, nuiht realizaram de efetivo, de substancial, de concreto 
nu Am'uzôniu, a não ser paliativos, laivos de ocupação sem nenhum 
significado notório, haja vista u propositura da Transamazônica, de 
localizar cem mil famílias ao longo do seu eixo, mas não conseguiu 
localizar nem us cinco mil que para lá levou. 

Hoje, a área de maior tensão subversiva, no País, está na área de 
Murubá,justumcnte por essa corrente migratória mal orientada. 

Faço questão de ler, aqui, depoimento da maior autoridade no 
·assunto. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Permite V, Ex• uma obser· 
vução'! · 

O SR. EVANDRO CARREIRA {Amazonas) - IÕ o que está 
publicado no Jornal do Brasil do dia 15 de julho ültimo, autoria da 
Dirctoru do Departamento de Recursos Naturais da SUDAM, Dr• 
Clara Martins Pandolfo: 

"Colonlzaçio fracassa na Amazônia 

Em sua intervenção ontem no simpósio sobre 
Vicissitudes du Colonização da Amazônia, a diretoru do 
Departamento de Recursos Naturais da Sudam, Sr• Clara 
Martins Pundolfo, reconheceu que o modelo de colonização 
oficial voltado pura objetivos sociais i: inexequivel na região, 
como são inviáveis os planos feitos sob a urgência do 
impacto. 

O simpósio foi assistido pelo físico Oscal Saiu, 
presidente da SBPC. e pelo geneticista Crodward Puvan, 2• 
vice-presidente. Foi esta, salientaram, a primeira vez que os 
problemas da Amazônia são discutidos numa reunião aberta, 
·Foram duramente criticados os projetas para produção de 
oelulose de milho que o milionário Daniel Ludwig está 
executando. 

OCUPAÇÃO FLORESTAL 

A Sr• Clara Pundolfo, cm sua intervenção, disse que a 
tentativa de introduzir rucionulidude no processo de ocupa· 
ção du Amazônia, através de um sistema de colonizuçiio pia· 
ncjudu não alcançou ainda seus objetivos. O modelo de 
ocupação buscado na absorção de grandes contingentes de· 
mográficos teria fracassado porque os solos da Amazônia, de· 
masiúdo frágeis, não puderam ser tratados pelos colonos cuja 
técnica de cultivo, tradicional e rudimentar, se exerceu insutis
futoriumcnte, com a simultáneu depredação Oorestal pura u 
pri1tica de uma agricultura itinerante. A pecuária tambi:m fra· 
cassou e é desaconselhada, jú que exige áreas ecologicamente 
aptas, uo ludo de técnicas aprimoradas. 

A representante du SU DAM citou como exemplo de ati· 
vidadc pioneira u cxperiénciu du Juri Florestal, que constituiu 
recentemente uma réplica das agrovilus do INCRA - us 
"silvuvilas" - com capacidade pura abrigar 400 famílias e 
ounstituindo, cada uma, pequenas cidades de 20 mil hectares, 
nus quais os trabalhadores habitarão com suas fumllias, rece
bendo ~lssistêncíu hospitalar c escolar. 

O professor Crodward Puvun, em parte, classificou de 
"!lusco ecológico" os projetas do milionário norte-america
no Ludwig um "tio Putinhus" c proprietúrio de .. um pequeno 
país dentro da Anurt.ónia" -um latifündio de I milhiio SOO 
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mil hectares. A representante da SUDAM explicou que ele 
havia adquirido a úreu no tempo em que a legislação o per· 
mitili c que nada havia contra ele, pois estava tendo maos 
cautela cm seus projetas, do que a preconizada pelo Gover· 
no," 

O Sr. Benedito Ferreira {Goiás)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR, EV ANDRO C~RREIRA {Amazonas)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr, Benedito Ferreira {Goiás) - Conheço, pessoalmente, a · 
Dru. Clara Martins Pundolfo, Não sei se infeliz foi o autor do artigo 
ou a Dru. Clara Martins Pandolfo. Prefiro atribui-lo ao articulista, 
porque a Amazônia se presta, sobremaneira, à pecuária, mas não 
naquela área lixiviuda, não na chamada planície, se é que se quer en· 
tender u Amazõnia como um todo, como o fez V. Ex' Logo, repito, 
o articulista está profundamente infeliz, ou a Dra. Clara Martins 
Pundolfo, no caso, se autora, lpsls Utterls, do que acaba de ler 
V. Ex•, de que a pecuária foi um fiasco. Somos pecuaristas na área e, 
a exemplo de nós, centenas e milhares de outros, por gravidade, com 
a simples abertura da Beli:m-Brusilia, foram engrossar os hubi· 
tantos daquela área. Temos, hoje,. aproximadamente, dois milhões e 
quinhentos mil alm.us brasileiras, em razão da técnica racional de 
ocupar u Amazônia, através dos espigões e não do frustrado meio da 
calha dos rios novos, dos rios em formação. A Transamazônica, não 
tenha V, Ex• dúvida, interligando os pontos navegáveis dos rios, des· 
bruvundo terras fi:rteis, como sóem ser aquelas que estão na rota no· 
roeste atingidas pela estrada é um fato incontcstâvel de integração 
nacional. Admito que a colonização dirigida no Brasil tenha sido um 
fiasco, não só na Amazônia, mas em todas as áreas cm que o Poder 
Público intentou realizá· lu. A única ressalva foi a de Cércs, do antigo 
c de triste memória INIC. Quanto à ocupação da Amazônia, se o Go· 
wrno mantiver a orientação de propiciar meios para efc:tuá-la, por 
meio dos espigõcs, não tenha düvida V, Ex•, de que a Bcli:m
Brusilia estará paga "n" vezes. Ela, chamada de "estrada das onças", 
hoje jfl está asfaltada c para lá carreou, em função da sua inOuência, 
quase trôs milhões de almas. A Transamazõnica também cumprirá a 
sua destinação. Concordo com algumas objeçõcs, aqui denunciadas 
por nós, pois temíamos que se repetisse aquilo que encontramos na 
"Bagaceira", de autoria do Dr. José Américo de Almeida, quando 
advertiu pura os desastres ocorridos nu migração mal orientada, sem 
utentnr pura os aspectos do metabolismo do homem que adentre a 
Amazônia. Chamamos a atenção para o fato, por ocasião do inicio 
do trabalho do INCRA, carreando gente para aquela ârca. Mas 
querer negar que muito se tem feito pela região, querer negar as 
férteis terras altas pura a implantação da pecuária, que reputo as me· 
I h ores do mundo, é querer "tapar o Sol com a peneira". 

O SR. EVANDRO CARREIRA {Amazonas) - Nobre 
Senador, pedi a benevolência de V, Ex• para que me ouvisse, Tenho 
aqui um trabalho do Jornal do Brasil, do dia 13· 7-75: "A Trunsama· 
zônicu ainda não é estrada, é só um caminho na selva". São duas 
pâginas, onde o articulista esgota u matéria, que peço sejam consi· 
dcradus como parte integrante deste meu discurso, para maior escla· 
recimento de V, Ex•, quando o ler, para me contestar. Nilo negou 
Bclóm-Brusiliu, nunca a neguei, acho até que ela pega uma parte da 
Amazónia, ela estfl nos contrafortes do Planalto Central. Quando 
fulo cm Amazônia, falo naquela Amazônia que está compreendida 
pelo grande cspinhuço du corda que i: o Rio Amazonas, são talvez 
três milhões de quilômctros quadrados, que estão a mercê dessa 
cobiça que não poderemos evitar, cobiça que só há um modo de eli· 
minarmos, pondo uma barreira, um dique: ocupando u Amazônia 
imetfiutumcntc. 

O Sr, José Llndoso {Amazonas) - V. Ex• me permite um 
upurtc'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Com muita 
mru, nobre Selludor José Lindoso. 

O Sr, ,José Llndoso (Amazonas)- Estou ouvindo V. Ex• com o 
1 .-lho r apreço c u muis ubso\utu atenção. A tese que V. Ex• colocu, 
l..1 1lilll ponto ulto du sutl prcocupaçUo ncstn tarde, é u tc:se da 
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ucupaçao da Amazónia cm face dos problemas de cobiça interna· 
cionul que V, Ex• declara, como todos nósjil sabemos, que não é ma· 
nifcsta, mas que a nossa sensibilidade, neste mundo de ambições, 
~eixa prever com certa nitidez, V, Ex•, cm torno desse problema da 
ucupaçõo, nega todo o esforço do Governo relativamente ao encumi· 
nhamcnto da política de ocupação, V, Ex•, então, está eolocundo no 
sc::u discurso umu diretriz não só econõmica, mas umu dirctriz accn
!uadamcnte política, ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Geopolítica! 

O Sr. José Llndoso (Amazonas)-, .. cm função dos prinoípios 
d:.; 1~uruntiu ciu nossa soberania na área. Quero dizer a V. Ex• que 
t.:rci oportunidade de responder o discurso de V, Ex•, niio de contes· 
tá·lo, nws de completar, talvez com uma palavra de maior mo· 
dcraçt10, sem u vcemência, sem o· brilhantismo que caracterizam 
V. Ex~ •... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Não apoiado! 

O Sr. José Llndoso (1.\mazonas)- ... mas com o esforço de uma 
visuulizaçiio mais serena. f: certo que o problema populacional, na 
nossu área, na Amazônia Ocidental, gera indagações. Por que nós, 
no último censo, tivemos até um leve declínio da nossa população cm 
toda aquela grande extensão'? f: uma pergunta. Eu diria a V. Ex• 
que, ouvindo, não só me prepararei, mas, inclusive, aprenderei para, 
na oportunidade, dar a contribuição ao tema. Mas, assinalo que, se 
alguns esforços foram frustrados, é natural que o sejam porque a 
Amazónia ó muito grande, porque a Amazônia exige, nesse aspecto 
de: desalio, constantes experiências. f: possível, portanto, que tenha 
havido fruslrucões, solicitando reavaliações, ou avaliações, ou novos 
equacionamentos, Mas uma coisa i: indiscutível: que o Governo está· 
se voltando, com todo o afinco, para a afirmaçiio da nossa soberania 
na Amazônia e que o Governo tem tentado fixar, com felicidade 
maior ou menor, esquemas para a ocupação também é verdade, Nós 
somos bc:rlcficiários dessas tc:ntativas. Manaus, hoje, é uma cidade 
que cresce cm função de uma experiência inédita no País, que é a 
zona franca. O Presidente lançou o sistema de POLAMAZONIA 
que é uma tentativa de interiorização do desenvolvimento. O pólo 
Juruá-Solimõcs representa uma nova investida, uma nova 
c~pcriancia u ser vivida nesse sentido de interiorização. O nosso 
aparte é simplesrnc:nte para colocar esses reparos, posto .que "nem 
tanto ao mar nem tanto a terra", Há realmente fracassoa, mas hâ 
umu grande soma de i:xitos c há, sobretudo, uma devotada politica, 
uma inquestionável decisão de fazer a Amazônia crescentemente 
hr:!Si I eira. para evitar aquilo que i: preocupação de V. Ex•, que é 
nossa preocupação, que i: preocupação de todos os brasileiros, 
inclusive, das Forças Armadas, que têm exércitos nas nossas frontci· 
ras, como em Tabatinga, que têm um Comando Militar na 
Amazônia, pura significar que aquilo í: do Brasil c scrâ do Brasil, 
pela nossa decisuo histórica de ocupá-la e de torná-la útil à humani· 
dade:Ouvirei V, Ex• doravante c, em outra oportunidade, cm outra 
siluaçào, nós scrcmo:; inlt:rlocutorcs de V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Nobre Senador 
José l.indoso, V. Ex• não apenas honrou o meu discurso, nesta. 
oportunidade, como honru o Amuzonus, no Senado, 

O Sr. José Llndoso (Amazonas)- Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Honra, porque 
o depoimento de V. Ex•, a honestidade com que V. Ex• fez coloca· 
~ôcs, agoru, a respeito do problema de desocupação, mostra que o 
nobre colega é, ineguvelmente, um autêntico representante da nossa 

' ' 
terra. 

o Sr. José Llndoso (Amuzonas)- Obrigado a V, Ex• Tanto 
'l"''nto V, Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Mas V. Ex• 
rc\.'(l!l hccr.: isto, ~.:omo eu rcconhc'fo, que u Amazônia estú desocupa
Ja c ~I uc o Governo. foi bem intencionado. Nilo nego isto. Reconheço 
a~ ho;.1s intcnçõ(.;s Utl Governo Rc'Ynlucion(lrio, ~esde 1964, Custello 
tlran1.:u, p11r t.:."<cmpJo, 

Ainda hoje, o amazonen'sc não fez a apologia desse homem, Foi 
o homem que, dotando Manaus de uma Zona Franca, possibilitou 
i1qucla cidade atingir o dpice de desenvolvimento que hoje desfruta, a 
ponto de sua concentração dcmogrâfica passar de duzentos mil, cm 
1967, a quinhentos mil agora, Foi um surto de progresso cxtraordinâ
riri, iní:dito, Não podemos negar isso. Mas isso não representa a 
ocupação da Amazônia. Foi apenas um desenvolvimento sctorial, foi 
apenas um esforço para que Manaus ficasse como uma espécie de 
pólo irradiante de desenvolvimento c garantisse o aspergir desse 
desenvolvimento pelo interior. O Governo Costa c Silva, também 
muito bem intencionado, o Governo Garrastazu Médici, também 
muito bem intencionado. Mas, infelizmente, enveredaram por um 
modelo errado, enveredaram por um caminho que niio se ajustava às 
leis ecológicas, nem mesmo às leis da Gcopolftica, tão bem decanta
das por Rudolph Kicllcn, da Universidade de Upsala.' Infelizmente, 
foram soluções emocionais, de impacto, como reconhece a Dr• Clara 
Martins Pandolfo. As soluções deveriam ser estudadas c meditadas. 
O modelo de colonização da Amazônia exige uma revolução na 
economia, porque a Amazônia, como jâ se disse, cm nlto c bom som, 
não é ela má nem boa, não é paraíso nem inferno. Ela é IIII aenerla. 
Ela i: ímpar, ó diferente e exige, portanto, soluções diferentes. A 
própria economia tem que se inspirar, tem que se abcbcrar na 
Geopolítica e na Ecologia senão ela não dita normas ria Amazônia -
ela fracassa. Apenas algumas leis, como a lei de mercado, de oferta c 
procura, o princípio hcdonfstico- estes são parâmetros cconõmicos 
para a Amazônia. Mas o mais tem que fica~ cm confronto, cm 
consonân<;ja com a Geopolítica c a Ecologia. 

Sob n ponto de vista Geopolítico este, porque a Gcopolftica não 
i: nada mais nada menos do que o estudo do Estado como organismo 
territorial, Se a Amazônia i: motivo de cobiça internacional rcconhe· 
cernas isso; se sabemos disso, se afirmamos isso - então vamos nos 
defender destu cobiça, vamos nos preparar para que ela não se 
materialize, não se objctivc. Talvez interessasse ao Brasil não ·se 
aperceber da Amazônia. Que a tomem! f: um Gobi, um Saara, uma 
Antártica: que a tomem. Mas i: a própria Geopolítica que nos diz, 
nenhum Estado moderno pode aspirar grandeza no concerto das 
m1çõc~ se não tivc:r h:rritório vasto, rico, E a Ama:tônia tem território 
vasto c rico, Está ai, provado pelo Projeto RADAM: é a bauxita do 
Trombetas: é o ferro de Carajás; i: o tório c o urânio de Roraima c de 
Sã<J Gabriel da Cachoeira c o manganês do Amazonas c de Rondô· 
nia. São riqueLas petrolíferas que existem cm abundância, embora 
não tenha havido interesse do Mr. Link cm explorá-las. Não se com· 
prccnde, não st: udmitc, i: irracional! 

Enfatizei no meu exórdio que não podemos mais correr riscos. 
/1 Técnica, a Ciência c a História nos elucidam, nos mostram o 
caminho verdadeiro. Negar petróleo na Amazônia é estapafúrdio, 

O que i: o petróleo? Resultado de matí:ria orgânica que se 
transformou, ao sabor das idades e das pressões, 

Descobre-se petróleo em Nova Olinda. Ninguí:m pode negar 
este fato. Este fato ioi comprovado pelo Presidente da República da 
época: tt imprensa toda alardeou: "jorrou petróleo cm Nova 
Olinda", mas jorrou mesmo petróleo, como se fosse um gi:iscr, um 
poço artesiano. 

Pergunta-se: de onde veio esse petróleo? Só trinta barris, só 
trezentos barris, conforme dcclarnram? Uma reserva de trezentos 
barris, de três mil barris'? Será possível que, cm tod•1 aquela imcnsi· 
dão, Nova Olinda fica praticamente no centro gcoflsico da planfcic 
Amazónica- só um ou dois dinossauros morreram ali- ou apenas 
uma pequena floresta de grande coníferas foi esmagada naquela 
ilrca, formando apenas um pequeno bolsão para jorrar duf u 30 
milhões ou 60 milhões de anos, 300 barris de petróleo? 

1':: umu coisa infantil, pueril, inconcebfvcl, irracional! 

Se jorru petróleo em Nova Olinda, a três ou quatro minutos de 
avião, jorra também cm Autaz·Mirim. Ainda se diz que nào há 
petrúlco na ArnuLônia! E essas regiões não süo lindciras, nua são 
regiões que 11quem nos limites du Venezuela, do Peru, da Bolrviu, da 
Colômbia, nem da Arítbiu Suudita, Nilo! Elas estilo no centro 
gcogritfico praticamente du plunfcie Amazônicu, 
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Estil portanto, mais do que claro, que nós temos grandes lençóis 
lmlífcros: nós temos sal·gema, calcárco, diamantes, nós temos 
do na Amazônia. 

Conclui-se Gcopoliticamcntc, não podemos perder a 
nazônia, a não ser que venhamos abrir mão daquela aspiração do 
.vo brasileiro que é ser uma graqdc potência c disputar, no conccr· 
das Nações, um lugar de primazia. 

(; uma verdade indcsmcntivcl: para ser grande é preciso tcrrit6· 
, grande. (; uma afirmação Gcop_olítica. 

O Sr. Benedito Femlra (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Pois não. 
O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Veja V, Ex• quando fula cm 

rdadc, V. Ex• me faz lembrar a grande verdade c que lhe dá condi· 
cs, inclusive, de afirmar a Amazônia tem isso, tem aquilo. V. Ex• 
•de fazê-lo, exatamcntc, porque o Governo da Revolução, este Go· 
rno que tudo está fazendo para ocupar a Amazônia com seriedade, 
•S deu o Projeto RADAM que lhe dá essa segurança cm afirmar, 
•ÓS o Projeto RADAM, que lá tem isso, lá tem aquilo porque, até 
.tão, a Amazõnia era sim, cheia de afirmações, de perspectivas, mas 
poder afirmar com tanta veemência, como faz V. Ex•, só nos foi 

•ssível após os Governos da Revolução. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Nobre 
-nado r, me permite, mas V. Ex• está muito preocupado ou está 
meroso que cu negue a Revolução. Não! 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- V. Ex• já o fez. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Eu nilo. Nilo a 
-go. V. Ex• pode ficar descansado que não vou negar, nem vou cri· 
·ar a nossa Revolução. Em absoluto. Eu não tenho essa pretensão, 
esmo porque não se justifica condenar alguém que foi mal oricn· 
do, que foi mal informado. A Revolução cm si, não tem culpa. O 
u ideário é belíssimo. Eu tenho uma brecha na cabeça provocada 
•los esbirros do Sr. Gilberto Mcstrinho, ex-Governador, porque já 
a antipelego antes de 1964. 

O que eu acho é que ela está mal informada quanto à Amazônia. 
la está mal orientada. Ela apenas precisa seguir um curso, 
>edicntc aos ditames que a Ciência, que a Ecologia, que a Geopolí-
;a e que a História nos ditam. O único caminho certo c.autêntico é 
ela obedecer a esses parâmetros. 

O Sr. Benedlto.Ferrelra (Goiás)- Está ai o Projeto RADAM. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- E não ficar, 
>enas, à mercê das emoções de con~elhciros de orelha; não ficar à 
,crcê de atitudes de impacto, porque a Revolução, inegavelmente, o 
·u ideal é sublime; ela apenas distorceu, ela deixou-se orientar mal: 
·igamos por exemplo, já citei o Senhor Gilberto Mcstrinho, ele fo! 
•ss'ado por corrupção c, até hoje, não aparece esse processo; e ate 
oje não se sabe por que, e onde estava a corrupção dele, pois con· 
nua rico e milionário com o dinheiro que fez como Governador do 
stado do Amazonas; quando a Revolução deveria ter cassado c con· 
scudo bens, porque esse era o idcário da Revolução: o confisco dos 
ens; levar à execração pública os corruptos. Isto sim, c é o que ela 
evc vir a fazer, 

A Revolução só se realizará autenticamente diante do povo 
rasileiro, que é revolucionário, no dia cm que ela cumprir o seu 
icário, no dia cm que ela seguir aqueles roteiros ditados pela 
iência, e não apenas pelos conselheiros de orelha, pelos recalcados, 
elos frustrados, e abandonar os desvios que prejudicam o seu 
eslderatum. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - Dai a nossa preocupação de 
honrada Oposição querer tirar o instrumental que dá esses meios. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Nunca, 
cnadorl O MDB é um Partido da Revolução. A mesma caneta que 
ssinou u criação da ARENA, criou o MDB. E digo a V. Ex• que 
ào será dil'lcil estarmos sentados, daqui a 3 ou 4 anos, nessas 
lesmas cadeiras, derendendo o ruturo Governo da Revolução. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Eu fico feliz. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (Amazonas)- Somos um par· 
tido du Revolução: somos todos revolucionários. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás) - V. Ex• faz-me uma 
comunicação muito feliz, nesta tarde, Quer dizer que o MDB não 
quer tirar da Revolução um instrumental jurldico, o bisturi do Al-5, 
pura que ela cumpra seus objctivos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas) - Nobre 
Senador, isto é outro problema que foge às dirctrizcs do meu dis· 
curso. Aliás, pedi a V. Ex• que me desse tempo porque- o tempo é 
exíguo - só dispomos de uma hora para chegar até o meu modelo. 
Não estou apenas criticando, quero chegar ao meu. modelo de 
ocupação, qUero aventar um modelo, quero trazer uma contri~ 
buição. Se for válida, que seja acatada; não como de minha autoria, 
mas como de autoria da Revolução. 

Quero, como no fundo sei que todos nós queremos, todo o povo 
brasileiro, é que a Amazônia continue Brasil, niio só agora, mas 
daqui a 1 O ou 20 unos, quando chegar o perigo. O perigo não é 
agora. o perigo será diante das pressões demográficas do Sudeste 
Asiiltico, da África, da prqpria Eur~pa c da Ásia. 

Leio pura V. Ex•s um depoimento profundamente significativo 
da maior autoridade cm prestar informações militares pelo Governo 
Norte-Americano. 

Jornal de Bruma 

La Rocque, ex-comandante da frota norte-americana no 
Mediterrâneo, lidera utualmentc o Centro informativo de 
Defesa em Washington, que fornece informações ao público 
em geral sobre o poderio militar norte-americano. 

Afirmou que a Coréia do Sul deve ficar na expectativa 
da retirada dos 40 mil soldados norte-americanos estaciona· 
dos em seu território, dentro dos próximos cinco anos. Con· 
tudo, disse que é passivei treinar os sul-coreanos para que 
levem a cubo sua própria defesa militar antes dessa data. 

Japio 

O almirante também rejeitou a idéia de que o "guarda· 
chuva nuclear" norte·al)lcricano seja capaz de derendcr o 
Japão no coso de um ataque nuclear. 

"Nós não trocaremos o território norte-americano pela 
salvação do Japão no caso de ataque nuclear. Até a União 
Soviética sabe disso. Não atacaremos Moscou para salvar 
Tóquio, arriscando-nos a perder Washington," 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este depoimento é uma espécie de · 
oráculo a nos orientar, e principalmente o Brasil. 

Veja como a política americana declara peremptoriamente: o la· 
p!io a sua própria sorte. lmagin'cm quando as pressões diplomáticas 
forem ingentes, daqui a alguns anos, para que o Brasil ceda o espaço 
vazio da Amazônia. Quem poderá nos garantir que não seremos vlti· 
mas de um conluio, de um urregio, de um entendimento dessas 
superpotências, boicotando c pressionando o Brasil para a ocupação 
da Amazônia? · 

a justamente esta informação geopolítica que deve preocupar o 
Governo. Nós sabemos das boas intenções da politica revolucionária 
de todos os presidentes. Nós sabemos disto. Por isso estamos aqui, 
nesta tribuna, pura que chegue a ele, para que chegue a seus Minis· 
tros estas informações, este enfoque que estamos' dando ao problc· 
ma. O perigo existe e a ú'nicu solução é ocupar a Amazônia, porque 
ocupando a Amazônia, o perigo desaparece por vários c amplos 
movitos. 

Com relação à informação ecológica - c temos testemunhos 
eloqUentes -li, quando do meu último discurso, aqui, o tcstcmun.ho 
do Doutor Hugo D'Aimeida, Superintendente da SUDAM, o matar 
organismo preocupado com o desenvolvimento amazónico, onde ele 
diz que foi um erro a colonização pela estrada, que a viga mestra é o 
rio. Quer dizer, uma informação ecológica não foi atendida. Apenas 
pedimos do Governo que n~rteic suas dirctrizcs c sua politica dcscn· 
volvimentista pum esta lct c para estas afirmações ccológtcus c 
geopolíticas. 
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Tcml1 :.1partc o nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiús}- Estou profundamente infeliz 
por ni10 ter ouvido o diScurso de V. Ex• Mas a corresponder cxatu
mcntc o 4ue foi di tudo pelo Superintendente da SUDAM, conforme 
v. E.\~ acaha de ufirmar, dever-se-i a ser ado ta do um sistema misto 
de ocupacUo úa Amazônia, sou obrigado a discordar novamente de 
'""técnico da SUDAM, pois, ainda a pouco, discordei da Doutora 
Clara, 4uc aliils é uma abnegada estudiosa dos problemas da úreu. 
Sahernus o que V. Exf está sofrendo na carne, ainda, as enchentes do 
Amuwnus. Sabemos da fragilidade da calha daqueles rios e o que 
tem ocorrido com os que tentaram ocupar a área através da calha 
dos rios. As cnchcntcs destroem tudo. Estive em Manaus recente
mente c pude ver o nugclo que infelicitava os criadores e produtores 
~~gricolas, de um modo geral, naquela área, com o gado nus marom
bas, morrendo de fome. Logo, essa assertiva de que o Dr. Hugo de 
Almeida nega a validade da ocupação pelos espigõcs e defendeu da 
calha dos rios, leva-me a duvidar, até da lucidez de S. Ex•,tão conhe
cidos silo os enormes e estrondosos frucassos nas tentativas de ocupa
ções, exclusivamente pelas calhas, que não vejo como possa um 
economista, exercitando um cargo de tamanha relevância na Superin
tend~ncia do Desenvolvimento da Amazônia, fazer essa afirmação. 
Deploro. repito, não ter ouvido o discurso de V, Ex•, para, naquela 
oportunidade, contestar essa afirmação, apesar de que niio tinha 
:~indu, por ccrtb, naquela altura, o exemplo atualissimo, que são as 
chcius dcsgruçando com o Pará c com o Amuzonas, cujos reflexos irc
Imos colher, por certo, como tem acontecido tradicionalmente, daqui 
a alguns dias, quando virão as conseqUências e as seqUelas do baixar 
das úguas. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas} - Nobre Sena
dor, o problema das enchentes não me afeta, a não ser no que diz res
peito ao desatendimento às leis ecológicas da Amazônia. 

Quando ouço falar em enchente no rio Amazonas, entro em 
depressão, mas, acima de tudo, porque vejo o desvio na soluçüo do 
problema da enchente. Já disse aqui que temos que criar no Amazo
nas, no meu Amazonas, uma civilização aquática, nobre Sendaor. 
N à o podemos pensar cm criar boi, na Amazônia, nós temos que 
cn~ontrar a proteína no peixe, temos que crmr nossa própria civiliza
çrlo, de acordo com os ditames ecológicos, e não macaquear uma civi
liwção européia. E a propósito de imitação de civilização européia, 
4uero citar um dos maiores cientistas deste Brasil, que é o Professor 
Wurwick Kcrr, hoje militando na direção do INPA, do Amazonas, 
paru mostrar o que é macaqueação, como nós macaqueamos o uso 
do trigo, um alimento que não vale coisa alguma diante da soja, c 
m:m mesmo diante da nossa mundioca. 

Diz ele, cm recente entrevista: 

"E a mandioca, professor Kcrr'? Como se explica esta 
curênci~1 Jt: mandioca cm nosso Estudo, quando temos que 
importar quase toda a nossa farinha de outro Estado, e uma 
vez <.JUC o senhor acaba de dizer que o nosso solo é muito 
hom para a mandioca'?... , 

-Olha, existem coisas aqui no nosso Pais que ainda silo 
meio atrapalhadas. Uma delas é que as pessoas fazem um 
cxccsso de farinhu c não têm pra quem vender, porque há um 
comércio garantido c estável pra uma farinha que ê feita no 
::strangciro. O nosso País tem uma poUtica, com referência 
ao trigo, da qual cu discordo profundamente. I> que o trigo é 
vendido a preço inferior ao que ele vale. Isto signinca que nós 
cstnmos llnanciundo o trigo nos Estados Unidos, no Canadá, 
na Argentina. Então, se se proibir de uma vez a subvenção ao 
trigo cstrangeiro, se se proibir u importação de trigo estrun· 
gdro, cntiio, primdro, vui subir o preço, porque o trigo na· 
cionul ni'lo é sulicicnte: segundo, vui compensar adicionar à 
farinha de trigo 50% da furinhu de soja. Enti\o, imediata
mente, q que acontece'? A farinha de sojutem cerca de 40% de 
protclna, nós vamos ter um pi\o ui com 20 ou 18% de 
proteína. 

1·: esse pfHJ quc nós comemos, quunto tem'! 
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- Esse piio que nós comemos deve ter uns 6% de 

proteína vagabundu. A proteína do trigo é, uma proteína vu· 
gahunda. Um dos maiores nasces da história da humanidu· 
de, no campo da alimentação, foi feito o ano passado: a troca 
que o Brasil, um pais subdesenvolvido, fez de soja e milho 
<JUc, juntos, dariam 26% de proteína de boa qualidade, por 
trigo, - porque a quantia de dinheiro foi mais ou menos 
cquivulentc, - por trigo, que representa um negócio corri 
12% de proteína de má qualidade. Então, veja ai a estupidez 
que um povo pode fazer, por querer comer um earboidrato (o 
trigo) que é produzido cm outro país. 

Quer dizer que comer pão, já éra'l 
-Comer pão é comer um amido com um pouquinho de 

proteína, mas proteína que não é de boa qualidade. Então, 
vamos dizer, por que não se adiciona a soja ao trigo? Não se 
adiciona porque a saca de farinha de trigo custa 80 cruzeiros 
cu de soju custa 120. Pronto. Mas se a farinha de trigo fosse 
vendida ao seu preço real, que é de 180 a 200 cruzeiros, aí 
compensava. Daí a gente teria que fazer ao contrário, fazer 
uma lei para não por tudo de farinha de soja. Então, vê-se 
4uc a importação de farinha de trigo é realmente um ponto 
muito negativo na parte alimentar do povo brasileiro. Isso 
não cstú sendo conduzido com inteligência pelas pessoas res· 
110!1SÚVCÍS," 

Vejam, nobres Senadores, que temos muita coisa a corrigir. Ele 
f:tla também do celebérrimo feijão preto ou manteigão, que todos fa
zcmos questão de possuir na nossa mesa, mas que para a Amazônia i: 
prejudicial. O feijão ideal para a alimentação do homem amazônico 
seria o que chamamos de feijão de praia, porque não possui uma 
espécie de cálcio, o oxilato de cálcio, que se deposita nos rins. Seria 
ideal que usússcmos o feijão de praia e não esse feijão manteigilo, ou 
preto, em cuja importação a Amazônia gasta uma fortuna. 

Essas distorções precisamos trazer à baila, devem vir a lume, 
niio com o intuito de critica despropositada, mas com o interesse de 
trazer uma contribuição para a politica governista, para que o Gover
no nos ouça e possa corrigi-las, procurando aquela vereda autêntica 
do Llhjctivo revolucionário, que é a felicidade do povo brasileiro. 

Nós sabemos das boas intenções do Governo, estamos aqui 
para dar uma contribuição, trazendo ao debate problemas funda
mentais. 

Pode ser que assim se encontre um melhor rumo. 
O fato é que não funcionou, até hoje nenhuma politica de ocupa

çiio, nem de colonização para a Amazônia. Embora o Governo tives
se a melhor das intenções, ncou à mercê daquele risco de que lhes fa. 
lei anteriormente, daquele milagre, do acaso. Com a tecnologia hoje 
obtida, quando nós libertamos a energia nuclear, quando nós a 
domamos, quando rompemos o connnamento terráqueo e desembar
cumos na luu com precisão milimétrica, quando americanos c russos 
acoplam no espaço com precisão milimétrica, precisamos buscar no
vas soluc;:ões. 

Não se compreende mais que nós, brasileiros, que sempre apro
vcitumos a experiência dos outros pov0s, com muita felicidade, com 
muita oportunidade- tanto assim que nzemos a nossa independên
cia prUticamcntc sem derramamento de sangue, implantamos a 
República e agora nzemos uma Revolução saneadora - eu ni\o dei
xo de [')rm:lmnar isto - sem dcrr:amento de sangue praticamente, 
continuemos permitindo luis distorções.!> preciso que todos nós, re
volucionários que somos, MDB c ARENA, tragamos contribuições, 
colaborações, para evitar esses desvios. 

Sr. Presidente, uma vez que o meu tempo se esgota, quero cnccr
rur, trazendo o meu humilde modelo. I> um modelo simples, um 
modelo singelo, que pura Hugo de Almeidu foi umu espécie de "ovo 
de Colombo". Deixo de ler, em virtude da exigUidade do tempo, a 
dccluruçi\o de Hugo de Almeida, considerando u idéia sulaenerls c 
vcrdadcirumcnte viável pura um imediatismo. 

Temos uma ameiiÇa.l> um outro problema geopolltico. O Sudes
te da Ãsia abustccc o.nosso purque gomífero de indústria de borra
cha. Sabemos que nenhum aviilo pode levantar vôo ou pousar sem 
pneus fabricados com borracha cem por cento natural. Os pneus de 
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carros pesados, de cammhões também têm de ser de borracha natu· 
ral: a sintética não substitui. 

A nossa produç~o de borracha não dâ mais para abastecer o 
mercado e estanios à.mercê de uma OPEP do Sudeste asiâtico, or· 
ganizudu pelos países de lá, como os ârabes fizeram com o petróleo. 

Imaginem, Srs. Senadores, se os países do Sudeste asiâtico, os 
maiores produtores de borracha, que contribuem com 90% do merca· 
do internacional, se reunirem numa OPEP, numa organização 
gomífera e impuserem preço, sob influências políticas, que nos silo 
adversas, c impuserem preços, o nosso parque industrial vai parar, 
porque o que a SUDHEVEA e o PROBO R investiram, em termo de 
borracha, só vai dar resultados daqui há cinco anos, pelo menos. E, 
não será suficiente. Quando os seringais nativos da Amazônia po· 
dcm produzir, com as técnicas modernas, mais de cem mil toneladas 
se para lá o homem for, se para lá atrairmos o homem, o seringueiro. 

Como atrair? Aí é que funciona a economia. ~ um princípio de 
mercado. Lei da oferta c da procura. E o princípio hedonfstico, é pre· 
ço, Srs. Senadores. O modelo de ocup·ação da Amazônia é um só no 
momento, diante dessas pressões e desse imediatismo. Que se faça os 
outros, adjutoriamc:ntc, complementarmente, mas esse é imediato. 
Preço-sedutor, preço-imã, preço-atraçilo para o quilo de borracha 
trazido pelo seringueiro. 

Se o Governo, através do BASA e suas agências espalhadas pelo 
interior da Amazônia, pagar na boca do cofre Cr$ 25,00 por quilo 
de borracha, de Cr$ 25,00 para cima por quilo de borracha, não 
importa que seja trazido pelo índio, pelo negro, pelo azul, pelo 
mentecapto, seja lá quem for. Trouxe borracha, recebe na boca do 
cofre Cr$ 25,00 por quilo! 

Começaremos a ocupar verdadeiramente a Amazônia no dia 
em que fizermos isso. Primeiramente, com este modelo- preço sedu· 
tor para a borracha faremos a inversão de um fenômeno que estâ 
.angustiando toda a problemática urbanística do Brasil. O fluxo 
migratório que hoje i: do interior para as cidades, criando favelas, 
aumentando o problema de marginalização, scrâ invertido: da cida· 
de para o interior se dermos preço-atração, preço-sedutor para um 
produto que leve o homem ao âmago da selva, ao cer~e da floresta
c este produto é a borracha, é a exploração do seringal nativo. Se der· 
mos preço-sedutor, a corrente migratória se inverterA espantá· 
ncamcnte. O Governo não precisa preocupar-se com hospedarias, 
com triagens migratórias, com coisa alguma. 

Nobre Líder, i: a primeira vez que abuso da Liderança. Com a 
benevolência de V. Ex•, o Partido parece que tem algum tempo em 
seu favor'/ Pediria a V. Ex• que me concedesse ao menos dez minutos 
desse tempo. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçaiYn) - Concedo a pala· 
vra, pela ordem, ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) (Pela ordem)- Sr. 
Presidente, conforme precedente havido ainda hoje, peço a V. Ex• 
conceda os dez minutos solicitados pelo nobre Senador Evandro Car· 
reiru, para ralar pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•n)- A Presidência con· 
corda com a prorrogação do tempo. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (Amazonas) - Como o nobre 
Presidente foi tão benevolente, prossigo explicando esse humilde 
n1odelo c us conseqUências da sua efetivação. Hd necessidade de um 
preço sedutor puru a borracha, se tiví:ssemos outro produto ... 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas)- Não é poss!vel, 
nobre Senudor! (Risos) 

Diziu que, se tivéssemos um outro produto capuz de levar o ho· 
rncm ~~o tlmugo du sclvul se tivéssemos outra coisa que pudesse rcsul
tur nessa ocupuçi\o, rculizur esse desejo geopoUtico •.. 

Sr. Presidente, peço licença para encerrar o meu discursu, por
que ele não tem mais cabimento. Muito obrigado, (Multo bem! 
Palmas). 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN· 
DRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

Tranaamu6nlca ainda nio i estrada, 
f o6 caminho na oel•a 

Passados dois unos da inauguração do último tr~cho da Transa· 
muzõnica, a estrada ainda não existe, Por enquanto, é apenas a 
transamaraura, como a conhecem os poucos 1 motoristas que se 
aventuram por seus atoleiros, per1gosas pinguelas c pistas estreitas. 
Enfim, um péssimo caminho na selva, muitas vezes reduzido à condi· 

· ção de trilha. 
·Com muito otimismo, o DNER estima que serão necessârios 

mais tri:s anos de trabalho- não se trata de conservação, mas de res· 
tauração de grande parte da via - pafa que ofereça tráfego regular 
durante todo o ano. Até agora, é um caminho de verão, pois só passa· 
rá, com dificuldades, quem ror lá de setembro a dezembro. 

Mesmo com a violência das chuvas, o transbordamento do rio 
Xingu, cujas águas transformaram 120 quilómetros de estrada, entre 
Marabá e Altamira, num imenso atoleiro, a estrada nunca foi oficial· 
mente interditada ao tráfego. Mas essa era apenas uma informação 
parcial, dada em gabinetes refrigerados, no Rio. 

Lá, a interdição funcionou no inicio do ano. Era simples: todo 
motorista, ao atravessar a balsa do rio Xingu- a travessia é grátis
tinha de falar com um engenheiro, antes de seguir viagem. Sabendo 
as condições da estrada, prosseguiria por própria conta c risco -
bem avisado de que não teria socorro oficial. 

Como não permite tráfego regular, ainda não está servindo co· 
mo via de penetração na Amazônia. E antes que dê trâfego regular. 
na previsão oficial, sofrerá a concorrí:ncia de uma outra estrada, a 
Cuiabá-Santarém, que se liga ao Sul do país, de onde estão partindo 
pessoas realmente interessadas em se fixar na Amazônia. Para o 
nordestino, a quem ela deveria servir, a grande atraçilo ainda é o Sul. 

Tentamos percorrer a Transamazônica, utilizando apenas meios 
regulares de transporte. Chegamos a ltaituba, de onde faltavam mil 
quilômetros para concluir o roteiro previsto. Lá, não havia mais 
condução para seguir em frente - é selva virgem, nem começou a 
colonização na direção de Humaitá. Saímos de lá num avião. 

A bordo, uma viagem de 28 horas numa Kombi, realizada dias 
· atrás, para percorrer 390 quilômetros de estrada, junto com oito 

adultos, dois rapazes e cinco crianças, além da bagagem, jâ nos pare· 
cia engraçada. Desgraça muita, quando acaba, i: assim mesmo. Mas 
muitas pessoas enfrentarão essa viagem, buscando ama vida melhor. 
Não acharão graça nenhuma. 

Motorista a deftne como céu, du da boca da onça 

Em caráter de omergi:nciu, começará breve u completa restaura· 
ção do trecho llaituba-Jacareacanga, na Transamuzônica, numa 
extensão de 394 quilõmetros. A ompreiteira foi contratada c o moti· 
vo "é u orosiio gencralizadu, principalmente nas margens do' rio 
Aruguuin c nus s~.:rrus de Jucareucunga'', diz um relatório aliciai. 

A contratação constitui uma cxcoçilo, pois no trecho de selva da 
estrada. de Estreito u Humaitá (2 mil, 280 km), o DNER resolveu 
fazer consorvação c restauração por conta própria. Uma tolice, na 
opiniiio de engenheiros da região: u estrutura burocrática atrasarâ 
muito us providências e u dificuldade começou, pois sobra equipu· 
mcnto rodoviário c faltam motoristas pura que saia dos pátios .. 

Stl•a C5tá fechando 

O DNER gurunte quo, em 1974, gastou CrS 18 milhões c 600 
mil nu conservação du Trunsamazônicu. E que, na sua programação 
deste uno, tem uma dotação de CrS 15 milhões, com u mesma ftnali· 
dude, além de uma outru verba especial, de Cr$ 21 milhões, essa ••· 
élusivumente pura operuçiio de equipamentos (foram adquiridas 366 
mil'! ui nus di versus). 
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As cirras parecem grandes, mas quase nada significam, diante 

das necessidades. Ano passado, conservando a estrada (ainda sob 
contrato com cmprcitciras), o dinheiro disponlvcl era tão pouco que 
só pôde ser dada alguma atenção à pista propriamente, enquanto • 
selva, avançando lenta c progressivamente, roi retomando a raixa da 
estrada, 

-Nilo temos recursos para dcsmatamcnto, pois a estrada é 
muito mais urgente, explicou um engenheiro, que dirige seu próprio 
carro oficial, na ralta de motoristas, A capoeira, lã conhecida como 
juquira, está retomando a estrada (cm pontos diversos de toda a sua 
cx.tensào) c sobressai a imbaúba, uma ârvorc fina c comprida, cujo 
tronco não serve para nada. Há muitos pontos cm que um caminhão 
passa pela estrada esbarrando najuquira;dc um lado c outro. 

E a pllla Hlreltudo 

Pelo projeto, a Transamazônica deveria ter 8,60m de pista (cor· 
respondentes à terraplanagem). Mas sob a ação continua das chuvas 
provocando o aumento de volume dos igarapés, a estrada, com ex· 
ceçào de trechos como entre o rio Xingu c Altamira, cstli com sua lar· 
gora muito reduzida, E a erosão, a palavra que mais pavor provoca 
em qualquer engenheiro que trabalha cm construção rodoviliria na 
Amazônia. 

Em estrada recoberta de cascalho -como é a Transamazônica, 
embora sua imagem mais dirundida seja a de um trecho capeado com 
piche, como asralto, por três quilômctros,junto a Altamira, para ser· 
vir de acesso.ao local de inauguração- o motorista, sabe que deve 
conservar o veiculo bem no meio, para maior segurança. Do meio, a 
estrada escorre para os dois lados, para não cmpoçar água. 

Mas nem sempre é possivcl andar no meio, porque a erosão, 
num lado e outro do aterro da estrada, rorça o motorista a razcr 
curvas, em trechos retas .. Senão, cairâ no buraco, Entre Marabâ cAl· 
tamira, após o km-250, encontramos um pau providencialmente 
enfiado num buraco; para passar ali, o moto:ista tinha de descer, rcti· 
rá-lo e manobrar com cuidado. E depois recolocar o pau, para avisar 
o que vinha atrás. 

Uma estrada ecoa6mlca 

O DNER admite que gastou, em média Cr$ 360 mil na constru
ção de 2 mil 2HO quilômctros da estrada. lsto.clevaria o custo da es
trada, para, cerca de CrS 810 milhões. Para o Departamento, é uma 
estrada barata, mas quem nela circula descobre logo uma outra ver· 
dade sobre ela, ati: agora não divulgada. 

Pelo projeto, deveria ter rampas máximas de 10%, mas quem a 
percorre· encontrará trechos, mais entre Altamira c Jtaituba, com 
14%. lso é, subindo 14 metros cm cada 100. A modificação se deveu a 
uma medida de economia: as empreiteiras tinham um limite de volu· 
me de terraplanagem por quilómetro. Ao invés de razcr o ma estrada 
correta e perrcita, dentro dos limites de uma ligação pioneira -
como a Transamazõnica se propunha ser - obedeciam à ncccssi· 
dade econõmica, prejudicando o traçado. 

As rortes rampas podem ser apontadas como uma causa de aci· 
dentes, como um que pudemos ver, a 120 km de ltaituba, com um 
ônibus da empresa'Transbrasiliana. No alto de uma elevação, antes 
que pudesse ver um caminhão, em sentido contrário, o motorista 
teve de dar um golpe para a esquerda, Já na contra-miJo, roi parar no 
aterro, com a barra de dircção solta. Felizmente, naquele ponto, o 
aterro não era alto c ninguém se reriu, O caminhão nem parou para 
ver o que ucontcccra. 

Fazer estrada sem prazo 

Os motoristas pioneiros da Amazônia- muito poucos- prcrc
rcm, com razão, circular pelas estradas construldas pelo Exército, 
~través dos seus Batalhões de Engenharia c Construção- os BECs, 
como suo popularmente conhecidos e admirados, De rato, as con· 
truçõcs do Exército, que está concluindo, entre outras, a Cuiabá
Santarém, silo de muito melhor qualidade; 

Algumas razões podem ser apontadas para isto. Inicialmente, os 
Batalhões nào trabalham com prazos fixos ou politicas - para entre· 
gar as obras que lhes silo confiadas. Devido a esta situação, só rcali· 

zum trabalho de campo por seis meses, cm cada ano, reservando os 
outros para treinamento do pessoal que irli trabalhar na estrada nos 
próximos meses, quando há alguma estiagem. 

Fazer estrada na Amazônia cm tempo de chuva rortc é perda de 
tempo c dinheiro - parece ser uma verdade que a cada dia se impõe 
mais, agora que há uma disposição oficial para criar vias lfc penetra· 
çào na rcgiil O processo seguido pelo Exército não é mais cconó· 
mico do que o da empresa privada,.mas trabalhando sob orientação 
coerente com a região, resultarem estradas mais seguras, com 
rampas máximas de 8%, 

A sltuçio aluai 

Terminado o perlodo de chuvas deste ano üanciro-junho), a si· 
tuação da 'fransamazônica é a seguinte: 

De Estreito até o rio Arataú, numa extensão de S 17' quiló· 
metros, passando por Marabâ, começa a orcrcccr trârcgo com certa 
regularidade, Até Marabâ, sem maiores problemas, depois alguns 
poucos atoleiros, deslizamento de aterros, ~csvios c uma ponte com 
acesso por pingucla: o aterro cedeu, num lado da ponte, c paus 
roram atravessados para o tráfego continuar. 

Do rio Arataú até Altamira, o pior trecho da estrada. São 234 
quilómetros de estrada. Metade do trecho roi perdido, no que se rc· 
rere ao revestimento de cascalho, pois acompanha o leito do rio 
Xingu, que transbordou, chegando até a estrada. 1:: o ponto critico, 
na realidade quase um atoleiro só, de 120 km, com um ponto mais 
atingido, a 30 quilômctros da travessia do Xingu, na dircção de AI· 
tamira. 

Aqui, os motoristas deram um nome especial: "I:: o 30". Isto é, 
um lugar onde nem todos passam. Quem precisa passar por ali deve, 
antes, se inrormar com muita segurança sobre o volume de chuva das 
últimas 24 horas, Para não atolar de vez. No trecho, passamos por 20 
caminhões, um deles enterrado na lama há dois meses, 

Alfm de Altamlra 
Além de Altamira c até Miritituba (227 km), trecho razolivcl 

para trárego, pois somente tem atoleiro c erosões localizadas, isto é, 
em menor número. Miritituba é na margem do rio Tapajós c a 2,5 
quilômetros, na outra margem, está a cidade de ltaituba, Foi até 
onde pudemos chegar, com as conduções normais da estrada, o que 
incluiu uma viagem de caminhão. 

De ltaitubu ati: Humaitâ (I mil c 56 km), que não fizemos por 
raltu de condução regular, só podemos dar as inrormaçõcs do 
DNER. De ltaituba a Jacarcacanga (394 km), "erosão generalizada 
principalmente nas margens do rio Araguaia c nas serras de Jacarca
canga". Este trecho·scrâ totalmente recuperado, isto é, rcito de novo, 
mas um motorista de ltaituba nos garantiu, na segunda quinzena do 
mês passado, que era passivei percorrê-lo numa Kombi. Prcrerimos 
não arriscar, porque o trecho é selva virgem e nem o INCRA ainda 
colocou colonos por lá. 

Jacarcacanga-Aripuanii (366 km) c Aripuanã-Humaitli 
(296 km) "encontram-se cm boas condições, Problema na chegada 
de H umaitá, onde as águas da lagoa do Paraiso podem cobrir 
estrada", diz relatório oficial. Soubemos cm ltaituba que o trecho 
final dá tráfego em boas condições, pois mesmo que o DNER não 
fuça a conservação; uma empresa de mineração, do mesmo grupo 
que a empreiteiru Paranapuncmu, que ali conslruiu a estrada, se en
carrega disto, pois precisa retirar cassiterita normalmente. Os cngc· 
nhciros conOrmam a inrormaçilo, com relutância. 

Para que se tenha uma idéia bem precisa da estrada, revela rela· 
tório oficial, enviado mês passado, basta a transcrição do trecho 
classificado como considerações finais de um relatório que o DNER 
encaminhou ao Ministro dos Transportes. O General Dirceu 
Araújo N<]gueira estil programando uma viagem à estrada, nos 
próximos dias. Eis o relatório: 

"Tratando-se de rodovia cm primeira abertura, construidn cm 
rcgiilo de grande pluviosidade e de regime fluvial pouco conhecido, 1: 
normal que durunte u estação chuvosa ainda ocorram problemas que 
dificultem c inlerrompam o tráfego. Em runção desses condi· 
cionuntcs, o DNER udotou a seguinte orientação relativa à operação 
da rodovia. 
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I) Durante perlodo chuvoso- assistir usuârios, no sentido de 
minimizar interrup<;õcs c perturbações de trâfcgo. Identificar 
principais problemas. Programar providências a serem tomadas du· 
runte período não chuvoso. 

2) Durante pcrlodo não chuvoso - realização de serviços 
gerais de conscrvaçiio, melhoramento c restauração da rodovia. 

O DNER espera que a aplicação dessa orientação consolide to· 
talmcnte a rodovia no perlodo mâximo de três anos, garantindo-se 
então tráfego permanente cm boas condições, durante todo o ano. 
Deve ser lembrado que no pcrlodo chuvoso de 1975 a rodovia apre· 
sentou menor número de problemas que cm 1974. 

Finalmente deve ser csplarccido que o DNER vem de adquirir 
equipamento adequado à rcalizaçilo de serviços c conserva c mc
lhorumcnto da rodovia, por administração dircta. O referido 
equipamento deverá ser mobilizado com toda a intensidade, para 
realização dos trabalhos previstos na estação não chuvosa." 

Faça como o DNER 

Quem quiser seguir a estrada, deve seguir o exemplo do DNER, 
na preparação do carro: dois pneus sobressalentes c peças extras, eo· 
mo platinado, condensadores, correia, velas, etc. - as que podem 
exigir troca mais rápida. Importantíssimo: tanques extras de gasoli• 
na, pois na Transamazónica é bom ter combustivo! para rodar no mi· 
nimo mil quilómetros, como observam os carros oficiais. 

Apcsar.das repetidas promessas, não há abastecimento, fora das 
cidades. Entre Altamira c ltaituba, encontramos um posto da 
PETROBRÁS abandonado. O mato cercou as bombas, que ali estilo 
desde a época cm que a gasolina custava CrS I ,20. Não adianta 
construir postos, uma vez que não hâ comprado[cs de combustível, 
pois as estatísticas de tráfego da estrada, depois de Marabã, apontam 
circulação só de vcic~los oficiais. 

Os poucos motoristas que lá se aventuram acrescentam algum 
equip;~mento para viagem: pãs, enxadas, cordas c cabos do aço. 
Assim, uns desatolam os outros, na força bruta, quase sempre. De 
Murabá a Altamira achamos 20 vclculos atolados (alguns hâ mais de 
um mi:s). Como disse um motorista: "Isto aqui i: um ci:u. Mas céu da 
boca da onça." 

Em toda a rota existe violência e •aJustiça 

Pode ser que um astronauta, dirctamcntc da Luu, faça uma 
fotografia da Terra c, se o ângulo for f~vorâvcl, o negativo gravará 
um risco sobre a América do· Sul - o traçado da Transamazônica. 
Pelo menos a propaganda oficial ressaltou isto, no impacto de seu 
lançamento. Mas percorrer hoje aquele risco ainda é uma 
temeridade. 

Foi o que fizemos. Do km O da BR-230, cm Cabcdclo, na 
Parulba, prctendlamos chegar a Humaitã, 3 mil 773 quilómetros à 
frente, para contar a história de ocupação da Amazônia. Encontra· 
mos medo, pânico, violência, injustiça, burocracia, fome c ati: alegria 
- só contrastes, porque lã tudo cstã começando. E começo é uma 
espécie de palavra-chave que serve para justificar tudo. 

Começa no cabo Branco 

O Quilómetro Zero da Transamazõnica, ou da BR-230, como 
aparece nos mapas, está num porto da Paraíba, Cabcdclo, perto do 
cabo Branco. Começa no posto de gasolina Santa Catarina, onde tra· 
balham José Farias c Geraldo Barbosa. Lll, junto a coqueiros, uma 
antena de telecomunicações, um grupo escolar c uma' empresa de 
pesca de tubarão, cstli a marca inicial. 

Ninguém sabe que ali começa a Transamazónica, "uma estrada 
lá do Parâ", diz um morador. Em ltaituba, a mil quilómetros do fim 
du viagem, fomos confirmar o que nos parecia imposslvcl. Mesmo 
com toda u propaganda oficial, a Transamazónica ainda nilo conse· 
guiu uma identidade própria, como a Rio-Bahia c a Rio-São 
Paulo, facilmente conhecidas cm todo o Pais. 

Estranho, mas verdadeiro: como a propaganda fugiu do cn· 
foque principal, o de via de pcnetraçiio da Amazônia, mas se calcou 
nu uvuluncha de rodoviurismo que o Pais conheceu nos últimos anos, 
u maioria das pessoas acredita que a Transamazónica 1: uma estrada 
de primeira classe, totalmente asfaltada. Para nós, foi um custo 

convencer um comerciante cm Campina Grande, na Paralba, que era 
rcvestidu só de cnscalho, ou piçarra, como se chama aqui. 

Atravessa a Paralba 

Sempre em asfalto, atravessa-se a Paraíba (estranhamente, o 
mapa rodoviário 75, do DNER, registra que a ligaçilo Campina. 
Grande-Farinha é rodovia projetada. Lá, existe asfalto há qüatro 
anos). De ónibus, chega-se até Mangabciras, no Ceará, c a um 
lugarejo mais à frente, do mesmo Municlpio, conhecido como São 
José. Aqui, está o Café do Desvio, uma construção miserável que, 
além do produto que lhe dá o nome, vende bananas. A dona diz que 
é o primeiro du Transamat:õnica. 

Viajamos bem, ati: aqui, considerados os padrões locais de trans· 
porte coletivo, Entre João Pessoa c Campina Grande, um garoto 
·vende refrigerantes e sanduíches, enquanto o ônibus roda, c depois é 
preciso aturar rádios, a todo volume. O rádio é do ônibus e o moto· 
rista liga c controla o volume, sempre de acordo com seu gosto 
musical ou capacidade auditiva. 

Há sempre mais de um ônibus diário, podendo-se parar em 
várias cidades (Patos, Sousa, Cajuzeiras, as maiores). Em São Josi:,. 
começa a ficar dilicil prosseguir, pois acaba o asfalto, c a BR-230 
atravessa o Sul do Ceará c Piauí. Qualquer botequim, contudo, tem 
pa~s~tgens à venda para São Paulo, o que nos deixa apreensivos e até: 
irritados, pois precisamos seguir na direção Oeste:. 

Tempo de dar volta 

Ilm V(trzca Alegre, uma hora à frente de carro, tivemos uma 
primeira informação positiva. Encontramo.s um entusiasmado cum o 
rodoviurismo brasileiro, o comerciante Sergio Carvalho. Mesmo 
com um mapu totalmente desatualizado, ma~ guardadJ com 
carinho, ole nos disse que a BR-230 acabava logo à frente. Foi a 
primeira pessoa que sabia, com alguma precisão, onde fic:iva ;;1 

Transamazónica. 
- Acaba a estrada'? 
Cada vez mais inllamado com seus conhecimentos, Sérgio nos 

mostrou como prosseguir, continuando perto da BR-230, embora 
indicasse que melhor seria seguir para Fortaleza. São Luiz, Tcresina 
ou Belém. Só para dar a volta, fomos ati: Crato, no Sul do Ceará, 
onde tcrínmos outro ónibus até Picos, no Piauí, rc:tomando a Transa· 
mazônica. 

Por coincidência, iríamos encontrar, dias depois, já cm Estreito, 
o diretor-geral do DNER. Ele explicou que um trecho da BR-230 
dentro do Nordeste, mais precisamente entre Farias Brito e Campos 
Sales, está fora de cogitações, por enquanto, porque há outras estra· 
das paralelas. Por ironia, a Transamazônica, que cudu vez mais nos 
parecia sem identidade, tem um trecho ainda por fazer exatamontc 
no Nordeste - região da qual pretende ser via de penetração pura 
Oeste. 

Com esterco de morcqo 

A viagem de Crato a Picos durou 12 horas, quase sempre numa 
estrada estadual (PE) de péssima qualidade. Começaram as dificul· 
dades sérias: o ônib01s, lotado, com as pessoas se assentando umas so· 
bre as outrns; o bagageiro interno caiu na cabeça de todos, pois es· 
tava podre e tinha muito peso. Estrada cheia de buracos c lagoas, 
pois chove nesta i:pocu do uno. · 

A úgua entra no bagageiro maior, debaixo do ôriibus, c enchar· 
cu todus as mulas. Os motoristas, sempre rindo, contam que os passa· 
goiros que têm malas de papeliio prensado só conseguem retirar a 
alça no final da viagem, pura catar· a roupa enlameada. Mandamos 
luvar maior 11artc du roupa, mas nossas malas, fclil.mcnte, nilo· eram 
de papelão, Chegamos a Picos, onde, pomposamente, estava a 
primcirn pluca ostc:nsiva, "aqui começa a Trnsumazônicn", de um 
lado n outm du estrada. 

Picos é, agora, importante entroncamento rodovillrio nor· 
destino c está crescendo muito, A produção de alho c cebola é 
curactorlstica do municlpio. O adubo ó esterco de morcego, 
nbundante em furnus da regii\o, Técnicos universitários, do F.sludo 
da Acur c muitos curiosos tcnturum substituir esse ndubo, sem 



- 168-
sucesso. ~ fúcil prever que Picos, cm curto prazo terá sérios proble
mas urbunistico~. 

Alravessando o Piauí 

Seguir na BR-230 é difícil . Há condução para várias Capitais 
do Nordeste, mas queremos chegar a Oeiras e Piorinno, no Piauí. 
Passa um ônibus por dia, em Picos, nesta direção, mas nem sempre 
s~: consegue vaga, De Oeiras até Floriano, há um serviço de 
caminhonete explorado pelo Cabeceira, dono de hotel, que garante 
condução diúria. 

Muito conhecido na região, Cabeceira diz ter uma concessão 
para a linha, no dia em que puder comprar um ônibus. Esta planejnn
do hú tempos uma viagem a São Paulo, pura a compra. Por uma 
4ue~tão de justiça (no Sul do Piauí tudo é difícil), o DER do Estado 
não pode lhe negar a linha, é o serviço mais regular e honesto que 
encontramos cm toda a BR-230, da Paraíba ao Amazonas. 

De Floriuno, nu margem direita do rio Parnafba, há ônibus da 
Estrela D'Aivu até Curounu, no outro extremo do Maranhão, 
sempre pela BR-230 (São Ràímundo, Pastos Bons, Balsas). Por 
sorte ou azar- não é f!tcil chegar a uma conclusão - viajamos com 
o motorista Luiz Preguiça, nome de acordo com a escala de serviço, 
pregada nu agência. Luiz fois extremamente fiel ao seu apelido. 

Viajar com a namorada 

No ônibus, Preguiça levava uma namorada, mas tinha outras 
cm cada lugarejo. Lugarejo, aqui, quer dizer lugar com mais de duas 
c:.asas. Ele parava o ônibus, mandava todo mundo descer, trancava as 
porti.IS c conversava com novas namoradas, enquanto a que levava 
.no ônibus se mantinha quieta, com extrema discrição. Tratava-se de 
um ônibus interestadual, sob lisculização do DNER. 

Atê um porco vivo viajou no porta-malas, pois Luis se negou a 
colocí•-lo dentro do ônibus, lotado, como a dona pretendia. Neste 
ônibus, entramos às 5 horas, pura encerrar uma viagem de pouco 
mais de 300 quilómetros às 23h 25m.- do mesmo dia. De Carolina 
pura Estreito, novo ônibus, agora da Transbrasiliana, aquela 
empresa que, recentemente, matou 72 passageiros num acidente, 
Viagem cm tempo recorde: I 00 quilômetros, com paradas diversas, 
cm HS minutos. 

De Estreito para Murabá, hã dois ônibus por dia (só de passa
gem pela localidade). Preferimos carona em dois caminhões, para 
chegar a Marabú, a 330 quilômetros, nos diziam. Prunça, o fotó
grafo, tinha medo -- cu tentava dissimular- dos ônibus e nunca 
um caminhão nos pareceu uma condução tão confortâvel c segura. 

Agora, o6 de Kombi 

De Marubã cm diante, só era possível ir de Kombi. Caminhões 
grandes e pequenos fazem a linha, mas comecei a acreditar seria
mente nas placas de DNER; uma delas dizia "todo mundo merece 
licar vivo." A Kombi nos pareceu mais segura. Cinco exploram o ser
viço: o mineiro Emídio, o paulista Dirceu, o pernambuco Miguel, o 
marunhcnsc Josi: c o baiano Eduardo. 

Ni1o hú preço fixo c começa em CrS 150,00 "de acordo com a 
cura do freguês" se u bagagem niio for grande. Acertamos com 
Emfdío (preço especial c secreto, eles nos garantiu a cómoda posição 
de viajar no banco da !'rente a seu Indo). Conosca, mais oito adultos, 
dois rupazes e cinco crianças, essas com a mile, Dona Maria Elza da 
Silva. 

Fruncisco, dois unos, viajou sempre pelado, por absoluta falta 
de roupti, com os irmi'íos, Silverlnne, cinco, Vicente, sete, Morin 
Eusilene, 12, c Paulo, com 13 unos. A mãe vinha com eles dé perto de 
Fortalc-.a c gastou CrS I mil c 200 de passagens de ônibus, até 
M arabú. Queria chegar atê Santarém c Emfdio lhe cobrou CrS 2 mil 
c soo: preço "camarada", pois correspondia ao resto do dinheiro que 
possuiu. 

Empurrar a conduçio 

A viagem até Altamirtl durou 2B horas c silo 390 quilómetros, 
pois a estrada cru um grande atoleiro, Dona Elzu perguntou várias 
vczt:s onde começava u Trunsnmuzônicu, como se não estivéssemos 

nela havia muit~ tempo. De Altumira ati: a Rurópolis do INCRA, 
novamente Kombis c, dali, linha de ônibus para Santarém ou 
ftaítuba. 

Ni10 havia condições de passar de ltuituba. Mas aprendemos a 
liçf1o: nesta c:strada, quem manda no transporte é o motorista que fnz 
o que bem entende com os passageiros. A ignorância massifica, isto 
é, por nilo saberem que estão pagando por uma condução de padrão 
regulado por lei, os passageiros aceitam o que lhes é imposto. E .as 
autoridades do DNER alegam por incompetência, que não podem 
ser mais rígidos, senão deixarão passageiros sem condução. 

A empresa Tr~nsbrusiliuna, que tem concessões na Transa
muzônica, está certa em suspender os ônibus na estrada, entre 
Marubú c Altumiru, por absoluta falta de segurança. Ali, já 
tomharam quatro, oito ou 20 ônibus, informam a empresa, autori
dudcs locais ou os passageiros habituais. Até agora, só um morto: 
um velho. Desde que recebeu as linhas, a' Transbrasiliana ainda não 
pôde rodar 60 dias- somadas todas as tentativas- na estrada. 

Colonlzaçio o6 esl' no começo de incoerências 

Para o nordestino, o ar da Amazônia é sujo, pestilento. Por mais 
que os médicos tentem explicar regras básicas de higiene, ou que a 
malária é transmitida por um mosquito, ele não acredita. Além de tu
do, por que se arriscar a passar mais fome na Amazônia do que no 
Nordeste, onde aprendeu a conviver com a diliculdade? 

Começando a viagem, ouvimos referências assim, mas não nos 
pareciam sérias. Nu medida em que nos aproximávamos da Amazô
nia, sem encontrar nordestinos que tivessem procurado a região por 
conta própria - as famílias de desgarrados - isso nos parecia ver
dadeiro. Ao longo da estrada e mais longe, em Rondônia c no Acre, 
apenas sulistas podem apresentar alguma coisa de positivo. 

Tradiçio do fomo 

E' difícil julgar, nu aluai fase, o processo de colonização da 
Amazônia. Está no cômeço, há dificuldades sérias de transporte e 
isto só basta para explicar as incocréncias. Mas o INCRA, responsá
vel pela política, modificou bem sua posição inicial. Na região, 
contudo, encontram-se sobretudo funcionários temerosos, alguns 
bem intencionados, mas tolhidos por uma série de inquéritos cm an
damento- herança de um passado próximo, 

Para o INCRA, acabou-se o paternalismo. isto i:, a fase inicial, 
com arrcbanhamcnto de colonos a peso de ouro. Nilo são muito 
conhecidas as estimativas oficiais, mesmo por baixo, do custo inicial 
desta colonização, mas pode-se acreditar que o assentamento de uma 
família nu Trunsamazôníca chegou perto dos CrS 100 mil. Isto na 
fase paternalista, por isso mesmo profundamente falsa, 

Custo à parte - houve transporte até de avião ~ agravou-se 
ainda mais a questão social, Enquanto podiam viver à custa do 
iNCRA, muitas famílias nordestinas permaneceram lá. Depois fi. 
curam cm situação pior do que rio Estado de origem. Quando uma· 
dessas famílias consegue voltar, tem muitas histórias p•ra contar c 
apenas contribuem pura tornar a imagem da Amazônia ainda mais 
agressiva. 

Mudar a 'mentalidade 

Se há intenção, realmente, de levar nordestinos para a 
Amazônia, um grande trabalho de conscícntização precisa ser desen
volvido, rupídumcntc, no Nordeste. Durante a viagem conversamos 
com mais de mil pessoas, estimulando discussões em ônibus, res
taurantes, i: só conseguimos descobrir novas facetas da ngrcssivida· 
de umuzônicu; circulam histórias incrfveis de atrocidades praticadas 
por índios. 

A grande atraçiio do nordestino ainda é o Sul, particularmente 
São Paulo. Pura eles, o Sul i:.o eldorado, onde hll salârioa assinados 
em carteira- a sua noção mais simples de justiça social -que nilo 
conseguem encontrar no Nordeste, amplamente atingido pelos meios 
de comunicação social,, difundindo hábitos c costumes do Sul. 

Autoridades militares e da igreja, na região, cujos nomes nilo 
silo citados, 11 pedida, conhecem esta realidade. E ajuntam um dado 
n muis: us tefrus du Amuzóniu, com cxcccõcs, como a mancho roxa 
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ao redor de Altamira, não se prestam muito à agricultura. Ao invés 
de percorrer a ârea de avião, só conversando com colonos previamen
te selecionados, autoridades detentoras de algum nlvel de poder po
deriam conhecer melhor a região, Para não estimular, passivamente, 
embrionários moyimcntos que tentaram organizar-se nas pro
ximidades de Marabâ. 

Como COftH111lr terra 

Em Marabá, na agrópolis do INCRA, a seção de sclcção de 
colonos tem um cartaz, em cartolina, com letras a pincel atómico: 
"quem quebra galho é macaco.gordo." A inscrição, talvez colocada 
por um funcionário que não queira ser incomodado além de certos 
limites, dá uma medida do processo de colonização. Uma burocracia 
sem fim, envolvente, capaz de engolir até pessoas com recursos. 

Para conseguir um lote, o futuro colono tem de apresentar os 
seguintes documentos: certidão de casamento, certificado militar, 
atestado de boa conduta, carteira de,saúdc, três retratos 3 x 4 de fren
te, três retratos de perfil, cartão de pessoa fisica (CPF), certidão ne
gativa, carteira de identidade, carteira profissional c titulo de eleitor. 

Além disso, tem de cumprir as seguintes condições: ser maior de 
18 anos, menor de 60 anos, não possuir terras, não ser funcionário 
público, não responder a processo, ser agricultor (um agrônomo farã 
um teste de conhecimentos), submeter-se à sclcção c, a condição fi
nal, residir c cultivar o lote com a famllia. Em slntcsc, o INCRA desc
,ia pessoas lisicas- como entende a Secretaria da Receita Federal. 

Hora doa docvmentoa 

Mesmo as pessoas que vivam, hã tempos, nas grandes cidades, 
não têm todos os documentos- ou pelo menos facilidade de conse
gui-los num prazo razoável. A conclusão é óbvia: tira-se todo c 
qualquer documento, na Transamazõnica, desde que seja só para 
atender às exigências do INCRA. Em Marabá, os funcionârios têm 
na mesa um talonário que indica o fotógrafo para as fotografias 
ccrtns. 

Que é uma certidão negativa? " um atestado, passado cm car
tório, de que o pretendente a um lote - 21 alqueires - não tem 
terras cm outra parte do pais. O CPF é mais fácil obter, mediante ins
crição, e o número é importante para obtenção de empréstimos, com 
carência c juros muito convenientes, junto ao Banco do Brasil. 

Diz-se, no INCRA, que um futuro agricultor da Amazónia é 
capaz de conseguir todos os document'os em dez dias. Mas o normal 
é diferente: a maioria nem procura mais o INCRA c vai para o lote 
de outro colono, já estabelecido, trabalha com ele, até conseguir 
algum dinheiro. Mais tarde, buscará seu próprio lote, ou comprarâ a 
posse de um colono que tenha desistido. 

Nlnpfm ube quaatoa 

Acreditando-se nas informações do INCRA, a colonização mal 
começou na Amazônia. Levantamento oficial aponta que, ao longo 
da estrada, de Estreito a Marabá, existem assentados colonos de 
Goiás- 213; Maranhão- 179; Parã- 49; Bahia - 24: Minas 
Gerais- 21: Piauí- 18; Ceará- 6; Esplrito Santo- lO; RG do 
Norte- 3: Puraiba- 2: Mato Grosso- 3: São Paulo- 3: Paranâ 
- 2: c 3 de Roraima, 

De Marabâ, até o rio Arataú, silo do Maranhão- 297; Goiás-
190; Pará- 183; Ccarâ- 49; Bahia- 40; Minas Gerais- 30; 

Espírito Santo - 37: Rio de Janeiro - 4; Brasilia - 11; Mato 
Grosso- 4: São Paulo- 4: além de I do Paraná c outro de Santo, 
Cutarinu. Os dados do INCRA indicam apenas a última procedência 
(nuo quer dizer que tenham nascido nos Estados Unidos). 

Com este critério, há um estrangeiro na Transamazônica: o 
dinamurquês Hcnrick Puul Czurito, que veio de Goiás para o lote 17, 
gleba 8 u 48 quilómetros de Marabâ, A partir dos dados oficiais, nem 
sempre confiáveis, melhor ficur com uma estimativa global. De 
Estreito ut/: ltuituba, seriam 6 mil colonos. O que ainda /: pouco, 
diunte do espalhafato que se faz cm torno da estrada, hã Cinco anos. 

Servlri em 10 anos 

O bom senso indica que nilo se pode negar ll Transumazónica 
alguma importtinciu, como viu de colonizuçilo, nos próximos 10 

anos. Mas não pode ser comparada,-conforme·~rotendcnr alguns, 
com a Belém-Brasllia que, de estrada das onças, há algum tempo 
dtrás, propiciou o crescimento de cidades importantes, como lmpora
triz, hoje um centro comercial de vasta áreá, 

A Bclé:m-Brasllia, ao· Norte de Estreito, atravessa terras muito 
férteis: para Imperatriz converge uma produção considerável, prin· 
cipalmente de arroz. Talvez não seja esse o caso da Transamazônica, 
cuja fertilidade das terras ainda é discutida, só havendo boas referên
cias, quanto à boa qualidade, perto de Altamira, 

Como via de penetração, é poss(vcl prever algum sucesso para a 
Transamazônica, mas seus objctivos maiores serão muito diferentes. 
~ uma estrada mais ligada à cxtração mineral c servirá, brevemente, 
como apoio para a construção da ferrovia que vai retirar o ferro da 
Serra dos Carajás, perto de Marabá. No seu outro extremo, perto de 
Humaitá, está servindo para transporte regular de cassitcrita. 

Estrado que concorrem 

Como via de penetração, na Amazônia, a Transamazônica per
derá importância, rapidamente, para a Cuiabá-Santarém, que 
cortará a região no sentido Norte-Sul. Faltam 200 quilómetros, 
para completar esta estrada, que intercepta a Transamazõnica a 180 
quilómetros de ltaituba. No entroncamento, está a Rurópolis do 
INCRA. 

A nova estrada se liga ao Sul do Pais, via Cuiabá, até onde já se 
pode chegar, sempre em asfalto, de qualquer Capital do Sudeste. O 
fator decisivo, no caso, é o elo estabelecido com o Sul, de oridc 
partem pessoas realmente intcre;sadas cm se fixar na Amazônia. Ou 
us grandes empresas agropecuárias, que avançam nos trechos 
prontos da Cuiabá-Santarém. Para as empresas, o futuro será pro
missor, na Amazônia. 

Acresce-se o fato de que a primeira ligação rodoviária pavi
mentada da Amazônia será com o Sul. O asfalto cobrirá a Cuiabâ
Porto Velho, hoje uma estrada de terra, mas que oferece tráfego 
regular durante todo o ano. Por ela, dezenas de famllias vão, espon
taneamente, todos os meses. Em 10 anos,· quando certamente terá 
um tráfego razoável, a Transamazônica demonstrará ter sido um 
erro político. Um erro político muito caro. 

Jomal do Brull, domingo, 13-7-1975, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (WU10n Gonçalns)- Tem a palima, co
mo Líder, o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) (Como Lldtr, pronuncia 
o Hfllllnte diiiCIIrso, Sem rnlllio dei orador.)- Sr. Presidente, sapo~ 
nho que da bancada da Maioria, como minoria eventual, não deve fi. 
car a menor impressão de que os representantes da ARENA, aqui 
presentes, teriam menor interesse do que os do MDB cm ouvir o 
Senador Evandro Carreira. 

~ uma pena que S. Ex• tenha interrompido abruptamente o seu 
discurso c, sobretudo, depois que a nós se dirigia um companheiro de 
Buncuda. 

O SR. PRESIDENTE (Wl110n Gonçalvu) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURlVAL BAPTISTA (Sergipe) (Pronuncia OHJIIIlnte 
dlsc:ur10.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fez um mé:s ontem que a sociedade scrgipana se viu priyada de 
uma das suas mais abnegadas integrantes, com a morte de D, Maria 
Moreira de Siqueira, conhecida pela sua bondade c dedicação à 
infimcia desvalida do Estado. 

Fundadora do Lar infantil Nossa Senhora de Santana, onde vi
vem atualmentc 95 crianças, Dona Zizi foi um exemplo das altas 
qualidades que silo apresentadas pela mulher sergipana, no desejo 
pcrmuncntc de cuidar do próximo c de minorar o sofrimento dos 
pobres. 

Quando Governador de Sergipe, pude colaborar, ainda que 
modestamente, com a sua meritória obra social. 
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Quero assinalar que tive ocasião de conhecê· ln de pc; to, na sua 
generosidade, dcsprcndimcntc c na sua vocação de sempre atender 
às necessidades da infância sem destino. 

Desejo valer-me, nesta oportunidade, das palavras do jornalista 
Carlos Moura, que, na G-ta de SeraJpe, de 15 de julho, sob o titulo 
"Dona Zizi, Um Exemplo para Todos Nós", escreveu magnifica 
crônica sobre ela, que faço parte integrante deste meu pronunciamcn· 
to. 

Faço questão de registrar que fui seu amigo, tendo privado da 
sua amizade c da sua confiança c acompanhado de perto a sua 
extraordinária obra; 

Concluo, Sr. Presidente, deixando consignado o meu pesar, 
extensivo à sua digna família, através do seu irmão, Dr. João Morei· 
ra Filho, Juiz do Tribunal de Contas de Sergipe, assim como ao povo 
scrgipano, que, com o seu falecimento, perdeu uma grande filha, que 
viveu para fazer o bem. 

O registro que faço tem, sobretudo, o sentido da exaltação de 
uma personalidade humana digna de ser seguida como' exemplo de 
dedicação à causa do seu semelhante. Dona Zizi foi dessas criaturas 
que jamais será esquecida pelo povo scrgipano. (Multo bem i) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU· 
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

D. ZIZI, UM EXEMPLO PARA TODOS NÓS 

Carlos Moura 

Toda a Aracaju sabia que a venerando D. Zizi achava-se num 
leito de hospital, entre a vida c a morte. Também cu lamentei a 
consumação do infausto desenlace, não pela morte cm si, que para 
mim tem o ltlesmo sentido de um "até breve". Mas pela perda irrcpa· 
rável para a nossa sociedade, sobretudo para os pequeninos 
·deserdados da sorte que ela, fraternal e sacrificialmcntc, amparava 
com o seu leonino c heróico esforço. Não lamento a morte. Lamento 
a incerteza de que a sua obra monumental venha a sofrer solução de 
continuidade, Lamento a dúvida sombria que agora paira por sobre 
as inocentes criancinhas que sempre dependeram do gigantismo de 
sua generosidade: Assusta-me a hipótese de que essas indefesas 
criaturas venham amanhã enfrentar o espectro pavoroso da fome, da 
solidão, do abandono. Lamento o fim do privilégio de com ela convi· 
ver, dialogar sobre assuntos espirituais, sentir-lhe a grandeza da 
alma, sentir-lhe as emanações de amor que extrapolavam de sua 
aura espiritual c me faziam feliz também. 

Enfim, resta-me a compreensão de que a Terra já não era 
mesmo lugar para uma criatura cristificada pelo amor fraterno, pela 
renúncia cm prol dos semelhantes c pela humildade cm que sempre 
viveu. Seria justo desejarmos a pcrenização do seu sacrificio, sozinha 
praticamente enquanto a sociedade cuida apenas de interesses tri
viais quo muito pouco ou nada constroem? Não. D. Zizi deixou a 
marca inapagâvcl de sua bcnfazcja passagem pela Terra. Cumpriu, 
~orno po~ '~s. o seu dever perante Deus c perante os homens, Deus, 
na sua infinita sabedoria, concedeu-lhe a paz c o repouso merecidos. 
Agora, que cada cidadão consciente de suas responsabilidades siga o 
seu exemplo. Entendo que o seu regresso à pâtria eterna constituiu-se 
num prêmio a que fez jus, pela .abnegação c pelo estoicismo cm sua 
árdua tarefa de semear amor num mando de egolsmo; de viver 
anôníma c humildemente entre as quatro paredes do seu orfanato, a 
partilhar com os esquecidos do mundo do dinheiro a grandiosidade 
da bênção do amor do Cristo. 

Nuo comungo com o negativismo dos que julgam o ser humano 
uma criatura essencialmente mâ, irrccupcravclmentc mó, c gastam 
energia 11sica e mental no infeliz afil de prová-lo. Criaturas como 
IJ. Zizi desmentem tal ceticismo. E existem centenas, milhares ou, tal, 
voz, milhões iguais a ela, espalhadas pelo mundo a semearem o bem, 
o amor, a verdade, ajustiça. Isso significa que há de aparecer alguém 
capaz de substituf.Ja, de imitá-la ao menos. Do contrário, estaremos 
assistindo ao desmentido de tantos c tantos pronunciamentos dos 
que se dizem cristuos cm Aracaju. E, con[esso que, só cm pensar cm 
tal desastre, minhu müo treme c mal posso escrever. Sei que isso nua 
ocorrerá. Acredito nos principias cristuos do nosso povo. 

O SR. PRESIDENTE (.lloon Gon'ÇIIIva) - Tem a palavra o 
nobre Senador Benjamim Farah, por cessão do nobre Senador Age· 
nor Maria, 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) (Pronuncia o ~e
pinte dlscu1110.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O desaparecimento, há alguns dias, do Deputado Janduhy Car· 
nciro, digno representante da Paralba, causou a mais profunda 
consternação, no Congresso, na sua terra natal c no Brasil. 

Nilo me foi posslvel, há mais tempo, ocupar esta tribuna para 
consignar aqui o meu grande pesar por esse infausto acontecimento 
Conheci aquele notâvcl parlamentar na Câmara dos Deputados, Em 
várias Lcgíslaturas com ele tomei parte nas Comissões técnicas, tais 
como, Educaçüo e Cultura, sob a Presidência do Deputado Novclli 
Júnior; Comissão de Saúde, sob a Presidência do Deputado Miguel 
Couto Filho; Comissão de Finanças, sob a Presidência do Deputado 
Israel Pinheiro, e outras. 

Posteriormente, Jandhuy presidiu a Comissão de Saúde e, mais 
tarde, a de Orçamento, nova designação da antiga Comissão de 
Finanças. 

Em todos os tempos, naquela Casa do Poder Legislativo, ele pôs 
sempre o brilho da sua inteligência, a força .do seu carátcr c o seu 
elevado senso do dever. 

Mas Janduhy Carneiro, ao vir para o Parlamento, já havia 
marcado a sua presença lá fora com o amor ao trabalho c grande 
preparo intelectual. 

Fez concurso para professor de Física, no Colégio Pedro 11 do 
Rio de Janeiro, tirando o primeiro lugar. Mas ninguém ficou saben· 
do porque não fora nomeado. Assim, a juventude daquele tra· 
dicional cd~candãrio se privou de um professor culto c bom. 

O grande mestre, Dr. Henrique Roxo, o Papa da psiquiatria no 
Brasil, teve Janduhy Carneiro como um dos seus bons assistentes, cm 
cuja clinica tanto trabalhou c se impôs à admiração c respeito dos 
colegas, companheiros, e principalmente do chefe, na figura 
mundialmente acatada do Professor Henrique Roxo. 

O Sr.Joá Llndooo (A1]1azonas)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro)- Pois não. 

O Sr. Joa6 Llndooo (Amazonas) - Os nossos partidos, no 
primeiro dia dos trabalhos deste segundo pcrlodo, prestaram à me· 
mória do Deputado Janduhy Carneiro as homenagens merecidas. 
V. Ex• faz um tributo de ordem pessoal a que quero me associar. 
Conheci também o Deputado Janduhy Carneiro na Câmara dos 
Deputados. Aprendi a estimá-lo, a admirá-lo, pela grandeza do seu 
patriotismo, pelo equillbrio da sua personalidade, Ele foi um autên· 
tico parlamentar, um grande brasileiro e merece, nilo só a nossa 
saudade, um culto de admiração. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro)- Muito obriga· 
do ao nobre Senador José lindoso pelo aparte que insere no meu 
modesto discurso. Quero também dizer a S. Ex• que sei das homcna· 
gens que a Câmara e o Senado prestaram àquele grande Deputado, 
Eu não pude chegar à tribuna bá mais tempo, porque nesta Casa não 
se faz o que se quer mas, sim, o que se pode. Só hoje pude vir à tri· 
buna para externar o meu profundo pesar por aquele acontecimento. 

O Sr. Lenolr Vai'JII (Santa Catarina)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro)- Pois nilo. 

O Sr. Lenolr ,Vara•• (Santa Catarina) - Pelas mesmas razões 
alegudas por V, Ex•, em virtude de estar ausente da Capital, na ses. 
silo em que [oram promovidas as homenagens póstumas uo nosso 
querido colega Janduhy Carneiro, quero inserir, nesta oportunidade 
cm que V. Ex• volta ao fato lutuoso, uma palavra de saudade a esse 
grande compunheiro, um parlamentar com as caractcrlsticas de 
cncii:ncía, de cordialidade, de empenho c, sobretudo, de raro espirita 
público, que foi o Deputado Janduhy Carneiro. Muitas vezes, sobre. 
tudo nu época dos primeiros anos das lcgislaturas iniciais de 58 para 
ci1, Janduhy Carneiro teve um desempenho excepcionul, na fase cspe· 
cialmenlc cm que a participação do Legislativo, na feitura dos orça. 
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mentos cru mais marcante c mais definidora, c também uma das 
oportunidades que se tinha de aferir, na convivência com os colegas, 
do próprio cspfrito público de cada um. Evidentemente, as pressões 
que existem, que surgem nas provfneias, nos Estados, a tentação das 
emendas que agradam c que, às vezes, não constroem, a função dos 
relatores era espinhosa e altamente construtiva. E o Deputado 
Junduhy Carneiro foi um dos homens que, participando da Comis· 
silo de Orçamento da Câmara, naquelas épocas de vivência par
lamentar, revelou excepcional cspfrito público, na convivência com 
seus colegas c na maneira cordial de, ao mesmo tempo, atender ao 
interesse público, sem magoar os colegas que a ele recorriam, para 
intercessão com referência ao atendimento de aspirações dos vãrios 
Estados da Federação. Guardo, de Janduhy Carneiro, que era um 
dileto amigo, uma recordação muito viva. E me felicito pelo fato de 
V. Ex• ter aberto esta oportunidade, hoje, para que também uma pa· 
lavra de Santa Catarina, da representação que exerço, pudesse ser 
inclu'ída, de sentimento, de mâgoa, de profundo pesar, pelo desapare
cimento deste curo colega, 

O SR, BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) - Agradeço ao 
nobre Senador Lcnoir Vargas pelo seu aparte, que recorda o tempo 
em que Unhamos representação na Câmara Federal c conhecemos de 
perto o nobre Deputado Janduhy Carneiro - aliãs, cu um pouco 
untes de V, Ex•, porque fui companheiro dele, conforme assinalei, 
nu Comissão 'de Educação c Saúde- não sei porque, na nota que foi 
batida, trocaram a palavra "Saúde" por "Cultura". Naturalmente, o 
dutilógrafo quis ajudar-me dando a denominação atual, mas a 
designação antiga era esta: Educação c Saúde -, foi a primeira 
Comissilo em que servi, depois da separação das duas Casas legislati· 
vas. Nessa Comissão, presidida pelo nobre Deputado Novéli Junior, 
conheci de perto o Deputado Janduhy Carneiro; posteriormente, pas
snmos pura a Comissão de Saúde, presidida pelo Deputado Miguel 
Couto, onde trabalhamos intensamente na elaboração de muitos 
projetas, dentre os quais aquele famoso projeto que cria a cadeira de 
Tisiologia, de que fui relator, projeto que foi combatido violentamen
te na Câmara, pelos doutos professores de Direito - não queriam 
porque era criação de uma cadeira num serviço jã existente c acha· 
vam que o projeto era inconstitucional. Vivi horas diflccis, horas de 
grande batalha para convencer a Câmara dos Deputados, porque os 
Professores queriam massacrar o projeto. Até mesmo certos médicos 
foram contra. O próprio Senador Ruy Santos foi contra aquele proje
to; mas salmos vitoriosos, porque, naquela ~poca o problema da 
tuberculose era o problema número um neste País, c o Congresso, 
sensível às necessidades c realidades do Brasil, do povo brasileiro, 
acabou criando a cadeira c isto influiu de maneira impressionante pa· 
ra o combate, ou, pelo menos, para a diminuição de incidência de tão 
terrível moléstia. Nessa mesma Comissão, elaboramos também o 
projeto que cria a vacina contra a tuberculose, isto é, a oficialização 
:do BCO. Eu também fui relator dessa matéria, o autor do projeto era 
o próprio Presidente, Deputado Miguel Couto, que depois chegou 
também ao Senado. 

Elaboramos o projeto, que se transformou cm lei, c a campanha 
pela vacinação do BCG tem sido intensa c benéfica, neste País, até 
porque a incidência caiu muito, graças a essa vacinação, Jâ se dis· 
cute, por ar, que o BCG tem grande influência no combate ao câncer 
c estilo fazendo pesquisas cxtraordinârias neste sentido. 

Veja V. Ex• que o aparte do nobre Senador Lcnoir Vargas ense
jou motivos para que cu trouxesse, inclusive, esses informes. Hoje, se 
faz uma grande pesquisa, cm vârios lugares, para ver qual a influên· 
cio dessa vacina na defesa do organismo contra a incidência do 
câncer. r:: uma conquista que, se positivada, scrâ um grande avanço 
nesse terreno, onde, aliás, paira um grande mistério, porque o câncer 
i: o dragão da humanidade. Hoje, é uma das doenças que mais 
matam, acho, até, que é o número um no obituário, vindo logo a 
seguir as cardiopatias. Então, hã um desafio a todos os médicos, a 
todos os cientistas c a todos os pesquisadores a fim de que se encon· 
tre umu terapêutica para a debelação do terrfvcl mal. 

Finalmente, aquela Comissão, da qual fazia parte o nobre Depu· 
tado Janduhy Carneiro, presidida, como cu disse, pelo então Depu· 
tado Miguel Couto, elaborou projeto criando o Ministério da Saúde, 

que tem prestado os mais relevantes serviços ao Pafs. Foi a nossa 
Comissilo, a nossa famosa Comissão de Saúde Pública, na Câmara, 
que criou o Ministério da Saúde. 

Sr. Presidente, cu vinha dizendo que Janduhy Carneiro pcrtcn· 
ceu à CU nica do grande Professor Henrique Roxo, o papa, conforme 
eu disse, da Psiquiatria. Dali, o jovem médico retornou à Parafba, 
para assistir o seu querido pai, então enfermo. E lâ, desempenhou 
funções de relevo, entre as quais Prefeito de Pombal c Secretário de 
Saúde do Estado. Para melhor aprimorar a sua formação médica, fez 
também o curso de Saúde Pública. 

Janduhy, um dos poucos remanescentes da Constituinte de 46, 
nu Câmara foi um notãvel Deputado. Trabalhou intensamente, com 
lealdade e elevado espírito público. Fez-se estimar por todos, graças 
à sua fidalguia c o desejo de servir. 

Ficou sempre no posto de trabalho. Nunca se ausentou dos car· 
gos e missões que lhe atribufram. 

Junduhy estava sempre agarrado ao serviço: nunca viajou, nun· 
ca saiu, nunca foi ao exterior. Sua preocupação era ser parlamentar, 
trabalhar intensamente, sempre dando tudo de si em favor de seu 
mandato. 

No dia do seu passamento, trabalhou pela manhã e à tarde. A 
noite, ao assistir a TV, levanta-se para morrer. E tudo tão râpido, 
sem agonia, sem os longos padecimentos. 

·O bom c saudoso amigo Janduhy Carneiro, chefe de famflía 
exemplar, era casado com a Exm• Sra. Diva Duschcs de Abranchcs 
Carneiro, filha do grande advogado Dr. Hugo Duschcs de 
Abranchcs. Deixou cinco filhos. 

Mas, Sr. Presidente, se fosse perguntado a Janduhy Carneiro, na 
passagem pura o reino de Deus, para onde deveria ir, graças à sua 
alma nobre c pura, por certo ele responderia: no mundo trabalhei até 
o último instante da minha vida; fiz do trabalho> c da honra o meu 
respaldo; constituí uma famflia, modelada no exemplo do dever, no 
amor à Pátria c a Deus. 

Que maior legado poderia deixar aos seus entes queridos c ao 
seu povo? Esse era o Janduhy que desapareceu fisicamente, mas fica 
vivo nus nossas lembranças, na saudade c nos exemplos de uma vida 
digna de ser imitada. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (WU10n Goncahn) - Tem a palavra o 
nobre Senador Orestes Quércia. (Pauu.) 

S. Ex• não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) (Praaaada o 
squlnte diiCUno. Sem reYiüo do orador.) - Sr. Presidente; com 
fundamento no art. 30, Parágrafo único da Constituição, c· no 
urt, 240 do Regimento Interno do Senado, c considerando estar em 
tramitação, nesta Casa, Projeto de Lei de nossa autoria, que dispõe 
sobre funcionários federais, estaduais c ·municipais, vinculados ao 
I N PS, estamos encaminhando à Mesa requerimento de informações 
em que são solicitados ao Ministério da Previdência Social os scguin· 
tcs esclarecimentos: 

I•) (:: exato que o lN PS não estâ aceitando a filiação de 
funcionários municipais? 

2•) em ·caso afirmativo, qual o fundamento jurfdico 
dessa orientação, diante do art. 3•, n• I, -da Lei Orgânica da 
Previdi:nciu Social, que exclui do INPS apenas os servidores 
estaduais c municipais que estiverem sujeitos a regime 
próprio de Previdência Social? ... 

A ;,uti:riu é de maior importância para os servidores dos municf· 
pios particularmente. A lcgislaçilo prcvidcnciâria exclui apenas aque· 
lcs que disponham de regime próprio de Previdência Social. 

Apl'cscntamos requerimento para justificar a fundamentação 
que fizemos do projeto de lei cm andamento nesta Casa. A juslifi· 
cução do requerimento cstâ amplamente apresentada no corpo da 
mesma solicitação. Dar o prcsc~lc requerimento de esclarecimentos 
necessârios à aprovação do referido projeto de lei. 

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



IJOCUMt:NTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORfJ HM SEU DISCURSO: 

Juotlftcaçio 

A legislação previdenciúria abrange os servidores municipais, 
q uunuo nüo estejam sujeitos a regimes próprios de previdência, nos 
termos dos seguintes dispositivos da Lei Orgânica da Previdência 
Social: 

"Art. 3• São excluídos do regime desta lei: 
I - os servidores civis e militares da União, dos Esta· 

dos, Municípios e Territórios, bem como os das respectivas 
autarquias, que estiverem sujeitos a regimes próprios de 
previdência." 

l'or sua vez, o Regulamento do Regime de Previdência Social 
aprovado pelo Decreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1975, diz 
sobre a mntéria: 

"Art. 7• São excluídos do regime de que trata este 
Regulamento: 

I - os servidores civis c militares da União, Estados, 
Territórios, Municípios e autarquias que, nessa qualidade, 
estiverem sujeitos a regimes próprios de previdência social:" 

Em seus acatados comentários à legislação previdenciária, 
observa Mozart Victor Russomano ("Comentários à Lei Orgânica 
du Previdência Social", José: Konfino Editor, Rio, 1967, 2• edição, 
vol. I, págs. 48 e 49): 

"0 funcionário público federal, por exemplo, tem seus 
direitos- em caso de enfermidade, invalidez, aposentadoria 
por tempo de serviço, etc. - garantido por lei especial c está 
incluído na órbita administrativa do lP ASE. 

Como não se poderia admitir, pelo exercício de uma úni· 
cu função, que o segurado pertencesse a dois sistemas 
distintos de previdí:ncia - non bla ln Idem - a solução 
encontrada foi assegurar a permanência do servidor público 
na organização especial (art. 3•, inciso 1). 

O parágrafo único do artigo cm estudo, que se liga, dirc· 
tamente, ao inciso, relativo à situação dos servidores públi· 
cos, procurou csclarc:ccr, exatamcntc:, esse ponto de vista que 
nós sustentamos. 

O aludido parágrafo ressalvou a circunstância de que 
podem existir servidores civis da União, dos Estados, Munici· 
pios e Territórios, na posição de contribuintes dos antigos 
Institutos de Aposentadoria c Pensões e que, nessas condi· 
ções, foram atingidos pela Lei Orgânica. 

O dispositivo, natufalmcnte, fica bem esclarecido. Mas, 
por outro lado, é preciso rccbnheccr que o mesmo tem sabor 
de verdadeiro r'•onasmo. 

Se o legislador, expressamente, diz que ficam cxcluidos 
apenas os servidores públicos que estejam sujeitos a realmn 
espec:lala de previdência, é evidente que, quando os mesmos 
se encontrarem situados dentro do sistema comum, traçado 
pela Lei Orgânica, a exclusão não se operará." 

Tendo, entretanto, ocorrido dúvidas por parte do INPS sobre o 
verdadeiro conceito de "sistema próprio de previdência social" 
r&rido nu parte final do item I do art. 3• da Lei Orgânica, o entilo 
órgão competente pura dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação da 
legislação previdcnciária, o Departamento Nacional da Previdência 
Social baixou u seguinte Resolução: 

"Reaoluçio n• 336, de l3 de aaooto de 1968 

O Conselho Diretor do DNPS RESOLVE: 
I- Estabelecer 'cja considerado sistema próprio de prc· 

vidência social pura efeito do art. 3•, inciso I, do RGPS o regi· 
me que tassegurc aos servidores da União, Estudos, Distrito 
Federal, Territórios c Municípios, da administração dircta 
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ou tndireta por ele abrangidos, pelo menos os dois beneflcios 
básicos de todos os sistemas previdenciários: aposentadoria c 
pc:nsõcs. 

, 11 - Esclarecer que esse regime tanto pode ser o par· 
ticular du União, Estados, Distrito Federal, Territórios c 
Munidpios como o indircto, assim considerado o que resulta 
de convênio firmado ati: a publicação desta Resolução no 
Dlirlo Oflclal. da União com o INPS, instituição estadual ou 
outro órgiio de previdi:nciu, ou ainda o regime misto que asse· 
gurc aposentadoria pelos cofres do Estado, do Território ou 
do Município, confo'rmc o caso, c a pensão por outro órgão. 

III - Esclarecer cm conseqUência do disposto nos itens 
anteriores que süo segurados obrigatórios do INPS os servi· 
dores da União, dos Estados,. do Distrito Federal, dos 
Territórios c dos Municípios que não estejam contemplados 
cm sistemas próprios ora definidos. 

I V- Determinar que se providencie: 
a) a restituição do processo IAPFESP 67/73 e a pensos 

ao INPS: 
b) solicitação ao SENAM para que a presente Reso· 

lução seja transmitida a todás as Prefeituras Municipais," 

Entretanto, segundo informações que nos têm chegado de 
vários Municípios •. o INPS não estaria procedendo de conformidade 
com as disposições legais antes referidas, recusando-se a considerar 
segurados obrigatórios seu elevado número de funcionários 
municipais. 

Dai o presente requerimento de informações que solicita csclarc· 
cimentos necessários à apreciação do PLS n• 73, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (WUaon Gonçalyes) - O requerimento 
encaminhando~ Mesa, pelo nobre Senador Franco Montoro, é rcce· 
bido pela Presidência para os fins do disposto no inciso VI do art. 
239 do Regimento Interno. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilaon Gonçalves) - Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) (Pela ordem.)- Da· 
seado no art. 192 do Regimento Interno, pediria que o Projeto de Lei 
n• 30(75, de minha autoria, que já re~bcu pareceres favorãvcís das 
Comissões de Constituição e Justiça c Legislação Social c da Co· 
missão de Finanças, fosse incluído na Ordem do Dià da próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilaon Gonçalyn) -O requerimento, 
como ressalta V. Ex•, tem assento regimental. A Mesa acolhe para 
mandar incluir o projeto ,na Ordem do Dia da sessão da próxima 
quinta-feira, pela circunslância prática de que a Ordem do Dia da 
próxima sessão de umanhií jâ está programada c, conseqUentemente, 
teria de ser refeita para atender a V, E~• 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais)- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Wilaon Gonçalves) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está con• 
vocado pura uma scssilo a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta 
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura 
da Mensagem Presidencial n•6S, de 1975-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar ascssilo. 
Designo pura u próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 312, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anuis 
do Senado l'edcrul, do discurso do Excelcntissimo Senhor Presidente 
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da República, ·General Ernesto Gciscl, pronunciado por ocasião de 
sua visita oficial ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, c publi· 
cado no Jornal do Brasil, de lO de julho de 1975. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 313, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso do ExcelenUssimo Senhor Gover
nador do Eswdo do Rio de Janeiro, Almirante Faria Lima, por oca· 
sião da visita oficial de Sua Excelência o Prcsidcn:o Ernesto Geiscl 
ao Governo do Estado, c publicado no Jornal do Braall, de !O de 
julho de 1975. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 187, 
de 1974 (n' I .884-B/74, na Casa de origem), que estabelece subsidias 
para fertilizantes aplicados na ugropccuária, tendo 

PARECERES, sob n•s 243 c 244, dol975, das Comissões: 
-do Ealnomla, favorável; c 
-de Flnançu, contrário, 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto' de Lei do Senado n• 
62, de 1974, de autoriu do Sr. Senador Franco Montara, qúe asscgu. 
ra à missões religiosas o direito de continuar prestando assistência às. 
popula~es indígenas, tendo 

PARECERES, sob n•s 400 e401, de 1974, das Comissões: 

-do Constltulçio o Ju1tlça, favorável, nos termos do Substilu· 
ti v o que oferece; 

-do A1rlcultura, fuvorúvel, nos termos do Substitutivo da Co· 
rl)issão de Constituição e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm)- Está encerrada a 
sessão. 

( Levanta•se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 



101• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 13 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José 
Esteves- José Lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc -
Fausto Castelo-Branco - Helvldio Nunes - Mauro Benevides -
Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinartc Mariz- Jcssé Freire 
- Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Augusto Franco- Gilvan Rocha - Lourival Baptista
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezendc- João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Sa
turnino- Benjamim Farah- Danton Jobim -Nelson Carneiro -
Gustavo Capanema- Itamar Franco - Magalhães Pinto - Fran
co Montoro -Orestes Quércia- Benedito Ferreira - Lázaro Bar
boza- Osircs Teixeira- ltallvio Coelho- Mendes Canale- Sal
danha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leilo -
Evelásio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Bccker- Daniel Kricgcr 
- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. li-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

E: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS DO PRESIDENTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/29/75 (n• 18/75-P/MC, na origem), encaminhando ao 
Senado cópias das notas taquigráficas c do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio 
n• 77.954, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitu
cillnalidud~: du tuxu J'lfi!Yistu nos urtigas 19 t: 49, parágrafo único, da 
Lei I';IUiistu n'' <J.5H'l, de 30-12-66, modincados pela Lei n• 9.996, de 
20-\2-67. 

N• S/30/75 (n• 19/75-P/MC, na origem), encaminhando ao 
Senado cópias das notas taquigráficas c do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do RccurRo Extraordinário 
n• 77.473, do Estado da Bahia, o qual declarou a inconstituciona
lidade du taxa prevista nos artigos 200, 201 c 206 du Lei n• 1.934/66, 
do Municlpio de Salvador. 

(ii C'om/ssao de Collstilulçào e Justiça.) 

OFICIO 
,Do Sr. l•&ret,rlo da Cimara dos Deputados, encaminhando l 

revlsio do Senado aut6arafo da seaulnte matirla: 

SUBSTITUTIVO DA CÃ.MARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1973 

(N•l.CIS6-B/74, na Cimara dos Deputados) 

Acrescenta par•erafo dnlco ao Artl1o 16 da Lei n• 1.060, 
deSde fe>erelro de 19!11, que ntabeleee li01JIIU para a conus-· 
silo de aulstêncla judlel,rla aos neeeultados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Àrt. 11 O Art. 16 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, pas· 
sa u vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

''Art. 16 ....... , ..•..... , ........•.•. , ............ . 
Parágrafo único. O instrumento de mandato não scrâ 

exigido, quando a parte for representada em juizo por ad
vogado integrante de entidade de direito público incumbida, 
na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratui. 
lu, rcssulvados: 

a) Os a tos previstos no Art. 38 do Código de Processo Civil; 
b) O requerimento de abertura de inquérito por crime de ação 

privada, a proposição de açüo penal privada ou o oferecimento de re· 
presentação por crime de ação pública condicionada." 

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

' LEI N<•, 1.060- DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950 

Estabelece normu para a concmio de aulstêncla judlcl'
rla aos necessitados. 

•···· •.. ''''!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' •' 
i\rt, 16. Se o advogado, ao comparecer em juizo, não exibir o 

instrumento do mandato outorgado pelo assistido, o Juiz determina
ri• que se cxurcm nu ata da audiência os termos da referida outorga. 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 
.. ,,, ...................................... ············ 

CAPITULO IV 

Dos Procuradores 

, Art. 106, O ingresso das partes cm juizo requer, além da cupu
Cidadc lcgul, u outorga de mandato escrito a advogado legalmente 
hahilitudo, (27) · 

! 
j 
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~ I\' Ser{t, porém, facultada às partes a defeso dos seus direitos, 
'luando tiverem habilitução legal, ou no cuso de foi to de advogodo 
nn lut;ar, ou recusa ou impedimento dos que houver. 

§ 2\' Em caso de assistência judiciária ou de nomeação do 
advogado pelo juiz, será dispcnsodo o outorga de mandato do ossisti· 
Uu, niio pmlcndo, porém, o patrono, sem prévia autorização escrita 
uu assistido, praticar os utos ressalvudos no urt. 108 .. 

·······' ··························· ··················· 
i\rt, I OH, A procuração que contiver a cláusula "ud judicia" h a· 

hilitarit o procurador a pruticor todos os atas do processo, dispcnso
dll n mcnçilo cspecinl de outros poderes, salvo para receber a citação 
inicial, cnnfessnr, transigir, desistir, receber c dar quitação c firmar 
cnnJprumisso. 

( Ã ComisJào de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O Expediente lido 
.,,ui i1 puhlicuc;ito. (Pausa.) 

Atr:tvés da ·Mensagem n• 140, de lil75, de 30 de julho do.cor· 
rente ano. o Senhor !'residente do República submete ao Senodo a 
escolha do Sr. Donutclho Grieco, Ministro de Primeira Closse, da 
Carreira de Diplomata, pura exercer u função de Emboixador do Bru· 
siljunto it República da Tunisiu. 

Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca ses
sttu cx.tmordinúriu a rcalilur-sc hoje, às 18 horas 'c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - A Presidência re· 
cchcu, na sessão de li de março do corrente ano, do Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Oficio n• Sf7, de 1975, solicitando 
autorizaçiio do Senado l'ederal pura que aquele Estudo possa contra· 
ta r oper;u;ão de crédito externo no montante de USS 3,000,000.00 
(tri:s milhões de dólares) destinados à aquisição de peças de reserva 
da Central Termoclétrica Presidente Médici. 

O processo ficou aguardando, nu Secretaria-Geral da Mesa, a 
complcmcntuçào dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido aqueles documentos, a matéria 
scrit despachada às Comissões ·de Finanças e de Constituição e 
.lustiça. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre o mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário. 

É lido c deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1975 

Com fundamento no artigo 30, parágrafo único, letra d da 
Constitui.;ito c no artigo 240 do Regimento Interno do Scnodo, c 
cunsider:tttdo estar cm tramitação nesto Cosa o Projeto de Lei do Se· 
nudu n•• 7.1, de 1975, que dispõe sobre funcionários federais, esto· 
duais c lllUnicipuis vinculados ao INPS, requeremos sejam soli
citadus ao Ministério da Previdência c Assistência Social atrovés do 
Guhiucte Civil du Prcsidêncio da Repúblico, as seguintes 
infllrmuçõt:s: 

1 -é exulo que o INPS não aceita u filiação de funcionários mu
nidpuis'! 

2- cm cuso ufirmutivo, qual o fundomentojurldico dcsso orien· 
tação, diuntc do urtigo 3•. n• I, du Lei Orgânica da Previdência So· 
cial, <lUC exclui do INI'S apcnus os servidores estaduais c municipais 
'\1ue estiverem sujeitos a regimes próprios de previdência social"? 

Justlncaçio 

A h:gislaçiio prcvidenciúria abrange os servidores municipais, 
~ruandn nftu cstcjum sujeitos u regimes próprios de previdência, nos 
tcrnHJs dllS seguintes dispositivos du Lei Orgânica du Prcvidênciu 
Sncinl: 

"Art . .1•· sn., excluídos do regime dcstttlei: 

I - tiS :;crvidorcs civis c militares da União, dos Es· 
t;~dos, M unicípius c Territórios, bem corno os dus respectivas 
:llltill'quiiJS, lJLIC estiverem sujeitos u regimes próprios de prc· 
vidCnciil:", 
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l'or suu vct., o Regulamento do Regime de Previdêncio Social 

uprovudo pelo Dccrcton• 72.771, de 6 de setembro de 1973, diz sobre 
u matéria: 

"Art. 7•• Süo excluídos do regime de que troto este. 
Rcgulumcnto: 

I ....;.. os servidores civis c militares da União, Estudos, 
Tcrrit<'trios, Municípios c autorquios que, nessa quolidadc, 
estiverem sujeitos a regimes próprios de prcvidêncio social;", 

Em seus ucuhtdos comentários à legislação prcvidenciária obser
va Mot.art Victor Russomano (Comentários à Lei Orgânico da Prc
vidéneiu Sociul, José Konflno Editor, Rio, 1967, 2• edição, Vol. I, 
pitgs. 4H e 49): 

"0 funcionitrio público federal, por exemplo, tem seus 
Llircitos- cm caso d~: enfermidade, invalidez, aposentadoria 
por tempo de serviço, etc. - garantido por lei especial c está 
incluído na órbita administrativa do lP ASE. 

Como nüo se poderia àdmitir, pelo exercício de uma úni· 
ca função, que o segurado pertencesse a dois sistcrrias distin· 
tus de prcvidênci:t- non bis ln Idem- a solução encontrada 
fui o1ssegurur a permanência do servidor público na organi-

, 1.nçi'in espcciul (urt. JY, inciso 1). 
O paritgntfo único do artigo em estudo, qucsc liga, dire

tamcn h:, nu inciso, relativo à situação dos servidores pú
blicos. procurou esclarecer, exatumcntc, esse ponto de vista 
que n(ls sustentamos. 

O aludido parágrafo ressalvou a circunstância de que po· 
Ucm existir servidores civis da União, dos Estados, Muni .. 
cípios c Territórios, na posição de contribuintes dos antigos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões c que, nessas condi· 
t;Ões, furam utingidos pela Lei Orgânica. 

O dispositivo, naturalmente, fica bem esclarecido. Mas, 
pur outro ludo, é preciso reconhecer que o mesmo tem sabor 
de verdadeiro pleonasmo. 

Se i1 legislador, expressamente, diz que ficam excluídos 
apenas tiS servidores públicos que estejam sujeitos a realmes 
especiais de prcvidi:ncia, ê evidente que, quando os mesmos 
se cncuntrurem situados dentro do sistema comum, traçado 
pelo! Lei Orgfanicu, :1 exclusão não se operará". 

Tendo, entretunto, ocorrido dúvidas por parte do INPS sobre o 
vcrdmlciro conceito de "sistema próprio de previdência social" rcfe .. 
rido na parte finul do item I do art. 3• da Lei Orgânica, o então órgão 
competente purtt dirimir us dúvidas suscitados na oplicação do lcgis· 
luçitu prcvidcnciáriu, o Departomcnto Nacionol do Previdência So
t.:i:ll, baixou ii seguinte Rcsoluçüo: 

"RESOJ.UÇÂO N• 3.16, DE 23 DE AGOSTO DE 1968 

O Cunscllhl Dirctor do INPS resolve: 
1 - Estuhclcccr seja considerado sistemo próprio de 

prcvidi:ncia soéiul pura efeito do art. 3•, inciso I do RGPS o 
regime que ;tssegurc uos servidores da ~ niào, Estudos, Distri
to l'edcntl, Territórios e Municípios, do administração dircta 
ou indircta ror ele abrangidos, pelo menos os dois bcneficios 
hí1sic~ls llc tmlos os sist~mus prcvidenciários: uposc:ntadoriu c 
pcnsôcs, 

li - Esclureccr que esse regime tanto pode ser o par· 
tieular da Uniiio, Estados, Distrito Federal, Territórios c 
M unicipius como o indircto, assim considerado o que rCsultu 
de convi:11io lirmado uté 11 publieaçilo desta Resolução no 
Diário Oficial da U11iào com o INPS, instituição cstaduul ou 
outro ôrgi'in de previdência, ou uinda o regime misto que 
usscg.mc urwscntudoriu pelos cofres do Estudo, do Território 
uu d~1 M unicfpio, conforme o cuso, c u pensUo por outro 
úrp.fln. 

III - Esclurcccr cm conscqUênciu do disposto nos itens 
anterinres que srtn segurados obrigutórios do INPS os 
scrl'iJnrc> da ·uniãu, dos Estudos, do Distrito Federal, dos 
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Territórios c dos M unicipios que nua estejam contemplados 
cm sistcmus próprios oru definidos, 

IV- Dctcrminur que se providencie: 
a) ii rcstiluiçuo do processo IAPFESP 67/73 e upcnsos 

ao INI'S: 
b) solicitaçuo ao SENA M para que u presente Reso

lu.çtlo seja transmitidu a todas as Prefeituras Muni~ipais". 

Entretanto, segundo informações que nos têm chegado de vá· 
rios Municípios, o INPS não estaria procedendo de conformidade 
com us disposições legais antes referidas, recusando-se u considerar 
segurados obrigatórios seu elevado número de funcionários 
municipais. 

Dai o presente requerimento de informações que solicita esclarc· 
<.:imcntos necessários à apreciaçuo do PLS n'73, de 1975. 

Sala das Sessões, cm H de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Serão solicitadas as 
informações requeridas. 

Sobre a mesa, requerimento que scrú lido pelo Sr. !•·Secretário. 

I! lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 33S, de 1975 

Nos termos do art, 234 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição nos Anais do Senado do artigo publicado no Jornal A 

Notícia de Joinvillc- Santa Catarina, intitulado "São Bento do Sul 
í: a Sede do VIII Acampamento Regional de Escoteiros", no dia 22 
de julho de 1975. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1975.- Otalr Becker. 

O SR. PRESIDENTE (M111Ihies Pinto) - De acordo 
com o art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento lido 
será submetido à Comissão Dirctora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) (Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente: 

O que me tra~ a esta alta tribuna é um acontecimento de rara 
significação para o magistério, sobremodo, o mundo médico, com 
reais repcrcussuo cm todo o Pais e até no exterior. Trata-se do 
seguinte: a cadeira de Radiologia da Faculdade de Medicina da Uni· 
vcrsidade FederJI do Rio de Janeiro e, também, o novo titular de tão 
importante cadeira, o Professor Nicola Casal Caminha, que 
asccntou à cátedra cm memorável concurso, não há muito realizado. 

Mas recuemos um pouco no espaço e no ·tempo. Falemos dos 
fatos mais relevantes que se prendem ao grande evento, Convém 
mesmo que os Anais do Senado recolham estes informes c se tome 
conhecimento 'do que tem ocorrido em nossa Pãtria. Saliento a 
participação, o esforço, a contribuição admirável dos nossos patrl· 
cios nesse campo, onde avulta a figura extraordinária de Nicola 
Caminha, o primeiro catedrático de Radiologia, na Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A comunicação da descoberta dos Raios X foi feita por 
Roentgen no dia 28 de dezembro de 18.95, cm WUrzburg, na 
Alemanha. 

Em janeiro de 1896, o médico carioca Francisco Pereira dasNc· 
ves fazia as primeiras experiências com Raios X no Gabinete de Fisi· 
ca da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em setembro do 
mesmo uno esse médico fez a primeira radiografia cllnica. 

Em I 0·12-1897 .os Drs. Araújo Lima c Camilo Fonseca, junta· 
mente com o engenheiro Henrique Morize instalaram um consultó· 
rio de Rudiologia nu R. Gonçalves Dias, 79. Nesse gabinete foram 
examinadas as irmils xifópagas Maria e Rosalina que mais tarde fo· 
rum operadas pelo famoso cirurgião Chupot Prcvost. 

Também cm I H97 o Dr. Álvaro Alvim instalou seu gabinete de 
RX. Desconhecedor dos perigos dos RX ele adquiriu radiodermite 
incurúvel que obrigou-o a se submeter il ampataçilo progressiva de 4 
dedos da mão esquerda e de toda a rnilo e antebraço direitos. Devido 
a essas lesões acabou falecendo cm 1928 c assim se transformando no 
primeiro martir du radiolo~iu brasileira. 

Em 1907, o Dr. Henrique de Toledo Dodsworth montou gabine· 
te de radiologia à Av. Central, 87, que funcionou ati: sua morte em 
1916. 

Ern 1911 o Dr. Roberto Duque Estrada é enviado pela Facul· 
dadc de Medicina para se cspeciulizu'r na França c adquirir gabinete 
de RX que ele mesmo instala nu Santa Casa, representando o inicio 
do Serviço de Radiologia da Faculdade de Medicina. 

Em 1939 é criado também o Serviço de Radiologia da Santa 
Cusu, chcnudo pelo mesmo Dr. R. Duque Estrada, 

De 1916 a 1957 o Dr. R. Duque Estrada ministra ininterrupta· 
mente curso de radiologia, para médicos, durante 42 anos. 

Em 1951, o Dr. R. Duque Estrada é nomeado Professor 
Honorário da FM. 

Em 1957, o Dr. Duque Estrada é aposentado por implemento de 
idade, com 52 anos de serviço público. 

O Dr. Nicola Caminha ingressa no Gabinete de Radiologia da 
Sunta Casa c Faculdade de Medicina, como auxiliar acadêmico, em 
1930. 

Em 1934, forma-se cm Medicina e i: nomeado assistente da FM. 
De 1947 a 1965 organiza e Chefia o Serviço de Radiologia do 

Hospital dos Servidores do Estado. 
De 1957 a 1965 passa a chefiar o Serviço de RX da FM o Dr. 

José Vítor Rosa. 
Em 1965, o Dr. Nicola Caminha passa a chefiar os serviços de 

RX da FM c da Santa Casa, ati: o momento, 
Em 1971, co~ a reforma do· regimento da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é criado o 
Departamento de Radiologia, abrangendo o Radiodiagnóstico, a 
Radioterapia c a Medicina Nuclear. Passa desde então a Chefiar o 
Departamento, 

Em W74 o Dr. Nicola Caminha faz Concurso de Provas e 
Títulos para l'rofcssor Titular de Radiologia da FM. 

No dia H·H-1975, é: incorporado como Professor Titular. 
Em 1942 é aprovado no concurso para Livre Docente de 

Radiologi'l.!!a Escola de Medicina c Cirurgia do Rio de Janei•o. Em 
1943 í: aprova~o no concurso para Livre Docente de Radiologia da 
Escola de Ciências Médicas do Estado da Guanabara. 

Em 1956 faz estágio durante um ano nos EUA c na Suécia. Em 
1960 é nomeado Professor Titular de Radiodiagnóstico da Escola de 
Pós-Graduação Médica da Pontifícia Universidade Católica. 

Prcsentemc"ntc o Departamento de Radiologia da Í'M, em vias 
de se mudar para o Hospital Universitário da Ilha do Fundão, se 
encarrega do ensino da radiologia na graduação c pós-graduação. 
Nesta está se dedicando à formaçuo dos especialistas em Radiologia. 
Como se nece1sita de 25 radiologiastas por milhão de habitantes, e o 
Brusil tem apenas 1.000 radiologistas, precisamos fa~er, urgente· 
mente, 1.500 novos radiologistas bem treinados. Nos países desen· 
volvidos são necessários 80 radiologistas por milhão de habitantes, o 
que vale dizer que quando o Brasil atingir a classificação de Pais 
desenvolvido precisará ter mais 7.000 radiologistas! 

Mais grave ainda i: a situação dos técnicos de RX. Precisam-se 
de 4 tócnicos por um radiologista; isto vale dizer que precisamos de 
pelo menos 10.000 técnicos, c eles estão sendo formados em menor 
número que médicos! 

No Hospital Universitário da Ilha do Fundão está montado o 
maior e melhor serviço de Radiologia do Pais; estilo jú instalados 27 
novos aparelhos dos mais modernos existentes no mundo. Eles pode· 
rão começar a funcionar dentro de uns poucos meses, assim que 
sejam admitidos 20 méditos e 60 técnicos de RX cm vias de admissilo 
pela Universidade, 

Agora o Dr. Nicola Caminha está envolvido em outra grande 
tarefa, a saber, a organizaçilo do 14• Congresso Internacional de 
Radiologia que se realizará no Rio entre 23 e 29 de outubro de 1977, 
em que se conta com a participaçilo de 10.000 radiologistas de todo o 
mundo. Ele será o Presidente desse Conclave. 

Conheço o Dr. Nicolu Caminha desde longa data. Fomos me· 
ninas nu longínqua cidade de Campo Grande - cm Muto Grosso. 
Andumos pelo curso prim&rio no mesmo Colégio. Acompanhei u sua 
bela trujetóriu como cstuduntc e .vibrei de entusiasmo com as suas 
vitórias nu Faculdade de Medicina. E depois? Surge o r.1diologistu, 
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dedh:udu, elieh.:nte, eult~l. muncjando vários idiomas, entre· eles o 
ulcmi1n: l'ut.cndu pesqui:ms notíwcis; publicando centenas de traba· 
lhus: hlm:mdll ·rurtc cm rumosos Congressos médicos; c tantos são 
clcS,ljUC cu tenho dinculdudc de resumir neste mod~:sto discurso. 

Sr. Presidente, süo muitos os conc~:itos que figuras eminentes 
l~.:c~.:m n respeito de Nieolu Cuminha, clussilicando·o como o maior 
rmliutugistu d~.:stn N:u;ilo c um dOs mais acutados do mundo. 

Aliudn u cssu enorme cultura, !!le é senhor de um coração gene
roso. simples, bum, modesto, como é do estilo dos sábios. Amigo cor· 
reli> c leal, chefe de família modelo. Cientista dos mais dedicados, 
dus mais humunos, dos mais prcstativos, dos mais dignos, eis o seu 
per O I. 

Nuv,ls horizontes se abrem, portanto, pura o campo Médico, 
cum Nicula Caminha nu Faculdade de Medicina du Universidade 
l'cdcral du Riu de .lunciro, cm cuja posse foi saudado pelo Professor 
Dngmar Chuvcs, cm sessão memórável, u 8 deste més. 

O Sr. llalivlo Coelho (Mato Grosso) - V. Ex• permite um 
ii parte'! 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) :- Com muita 
s<~tisl'nçilu. 

·o Sr. llalfvlo Coelho (Mato Grosso).- i:: agradável ouvir de 
V. Ex~ us referências ao Dr. Nicolu Caminha, mato-grossense como 
V. Ex• c seu amigo de inrânci~. Sei da ulegriu que V, E~• ex
perimenta "" ralar daquele grande radiologista que agora chega à 
cútedm m> U niversidude Federal do Rio de Janeiro. O povo de Mato 
Urossu estí1 honrudo com essa vitória. Meu apoio e solidariedade a 
V. Ex• pelos aplausos ao nosso conterrâneo, o Professor Nicolu 
Cmninhu. 

O Sr. Saldanha Denl (Mato Grosso) - Permite V. Ex• um 
arwrt~'! 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) -Com muito 
rrut.cr. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso)- V. Ex• em boa hora 
tra1. ao Senado dn República o nome do Dr. Nicola Caminha, 
grnnc.h: rndinlogistu brasileiro, mundialmente conhecido e admirado 
pe\;~ ~u;1 cliciêndot, suas teses e pela suu simplicidade. Fui seu aluno c 
pertenci ao seu Serviço, do que muito me orgulho. Como seu amigo, 
seu cunterrflneu, seu discípulo, dou inteiro apoio às suas palavras 
au exultar o nobre c culto radiologista Dr. Nicola Caminha. 

O SR. BENJAMIM FARAH {Rio de Janeiro)- Sr. Presidente, 
rc~istru cum orgulho os apartes dos nobres Senadores que re· 
presentam Muto Grosso nesta Casa. Eles honram c engrandecem o 
meu dis~.:ursn. 

Trnbnlhudur infatigável, a presença do Dr. Nicola Caminha nu 
ciucdra da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro é um evento importante e de alta signincaçüo em prol du 
mudd~u.lc estudiosa c, por igual, da cultura médica nacional. 

i\ 1lUVill.! grundc vitória de Nicolu Caminha, glória imurcc:ssfvel 
du inteliBéncia, tenucidude, noção do dever, enche-noS de orgulho e 
l'at. w.:rcditur nu escala de valores humanos, a que pertence com justi· 
~.:u~.: grmH.!el.a. 

l'or tudo isso, cstú de parabéns u Fuculdude de Medicina du 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, de pnrabí:ns os moços que 
estudam us Ciéncius Médicas, de parabéns a classe médica pelu 
'"ccnsi>u dll Dr. Nicolil Casal Caminha, u cátedra dessa importante 
htculdadc. {Multo bem.! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhi\es Pinto)- Concedo tt puluvru 
U(lnuhrc Senudor Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de .lnnciro) {Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. l'rcsidcntc, Srs. Senadores: 

1:ui 1..h~" '-lue mnis combuhmlm nestu Casu u rusào dos Estudos 
da (iuunnhuru c dn Rio de Juneiro. 

Nnn investi, entretanto, contr.u u te~c du rusl\o ryropriumente, 
mas pro~.:urei mostrur a inoportunidade du mcdidu udotudu no lirniur 

d~: unw crise c..:mHimicu de proporções imprevisíveis puru ser 
I.!M:cutada cm ~.::urtíssillHl pr:.1t.o. 

AptHlh:i~ Sr. Prcsilhmtc, os prr.:juízos que decorrerhun du rusUo, 
p:m1 :1 :mtig:1 Capit:li da Repúhlicu. Mus nUa me propus recus~r 
minha t:11lahma~iltl, pnr modesta que fosse, no sc'ntido da rcor· 
g.anita~i1n rmlítica, mlministrativu c cconômic;., do novo Estudo que 
st1rgi:1 da l'usi'hl. 

1\ojc, a l'usf1nj:'1 é l'uto consumado, ou melhor, já ganhou curúter 
dL• incversihilidmh:. 

Puliticamcnt~o:, :1 :~ntigu (juunuburu é um Município; administra· 
tiv:uncntl.!, aind:~ l':llta muito pan1 sê-lo; cconomicumentc, reina certa 
esl:l).!ll:l~ilil, scniu1 um retrocesso mesmo, o que se tem procurudo 
C\plit:;ll' com vúri:1s mt:õcs, inclusive pelas dinculdades naturais 

· l.!nll~Cljih:ntcs tn; mud:111ças profundns que estilo sendo ft:itus um 
tanttl dcsmdcnadamente, ~ verdade, pura a convcrsUo da escala 
e~tadual ;, !.:"'L.:alamunicil);ll, 

f.~ um p1HII.!tl ~:cúo, sem dúvidu, pura tirar válidas ilações de 
:dg.L1ns d:ll\ns, iltl: cl.!rhl ponto ularmantcs, que nos chegam sobre a 
CCtlllnlllia da úrea, nntcs umn d~1s ccono~nias estuduuis mais pujuntes 
cm nus!'oll Pais, a scgund:tlogu abaixo do Estudo de São Paulo. 

1\ sittm~.;rnl do novo Município é confusn. Ao Prefeito nomeado 
fl;~s,anlm-se atribuições I.JUC e!\tào mt suu esfera de competência, m~ts 
niltl ns instrum~.:nhlS ncccss(~rios a que poss:t exercer a sua missão de 
actlrl\o ~.:mn a sua reconhecida compcténciu para o exercício do 
L'ilfJ..!tl, 

Numa cidade monumental, como o Rio, cheia de palácios de 
pwpricliad~.: d:t Unüio, esta não dispôs de um só edfficio, uma sede 
dc~.:ent~.: pm:~ nhrigar u Gahinete do Prcrcito. Foi preciso comprar 
um suntuosn rmlih:io de Embaixada estrangeira pura instalar nele o 
(iahinctc. 

E isto d~.:~.:mreu, tulvez, do fato de haver sido encumpado o 
pnntn 1.11.!-vistn de I.JUe o LfUe era da União cm da União. o que era do 
1-.stillhl era do Estado c. só o que cru do Estado poderia ser do 
M unidpi•>, c du l'ato de haver sido ocupado o Palácio Guanabara, 
anti~a sede do anti~o Distrito Fcdcrul c do Governo do Estudo pelo 
CitlVi.!rll:ldur nomeado. 

Os Ministérios se tr~msl'crell1 pmu Brasília, mas têm o cuidudo 
de dei.\:! r atrús cs~.:alões n:turdudos 11<1s ~mtigus sedes a fim de impedir 
a sun tr:1nsfcrência p<~r;l o Estudo. Tnmsrerência, aliás devo lembrur, 
~IIII.! H Lei San Ti:~gu Dunt:ts previu se fizesse com a mudança da 
('apitai Federal puru Brasília c que nunca foi realizada. 

Co1da ve1. que a Unirm tinha que entregar ao Estado um próprio, 
l.!ra liiVrmln um ternHl no qual se anulav:.t aquclu cláusula, aqueh: 
artigo de lei que ordenava a transferência. E diziu-sc que u ocupação 
pcln Est:~do seria <~pemts pelo tempo cm que este desse a dcstinnçüo 
d~.:tcrminuda ao imôvcl supostamente transrcrido. 

Melhor situaçito, é v~rdadc, é a do Rio de Janeiro, do que u da 
nossa vizinha Praia Grande, a simpática cidade de Niterói, que se 
~.:stú ~.:onvcrtendu num cemitério de palacetes c palácios c que~ ao 
invc:-; de m:clt:mr ll seu progresso com u Ponte, diga-se de passagem, 

1.!'11:'1 l'cn~.:ccndu dia-n-dii!, :1 crermos n:1s report:tgens publicadas nos 
~ril11dc' j(trllilis. 

Â antigu cupital do Puis Sr. l>rcsidentc.""rcstu o consolo de str u 
mc'trôpüle cultunli,· cOmo sede de grandes instituiçües de curá ter nu
cionul, como a Academia Brasilciru de Lctrus, o Instituto Histórico e 
Gcogrúr,co Brasileiro, u Fundação Getúlio Vargus, o Instituto de 
llistúl'ia MilittÍr du llrusil, a llibliotccu Nacional, a Escola de Belas 
1\rt~.:s Ciltll s~.:u saltln.consagrudor, u AssociaçUo Brasileira de ImPren
sa c outrus. 

Pm nutro ludo, no Rio se. encontm um conjunto de monu
mentos históril.!os, de cusus vcncrúveis aos quais cumpre conservar, 
s~.:m dúvida, cusus lJUC pertencem, na maior purtc, à Unillo e que o 
<im'ernu Fcdcrul deve prcservm do vandulismo de seus eventuuis 
nt:upnntcs c llo tem pu. 

Eptrc os nwnumentos, nos permitimos citur o nosso Palúcio 
Monroe, llilc hospedou durante bastante tempo o Senudo Federul, 
~.:onwj:'! tinlw hospedallo por algum tempo u C:"imuru doft Depu tu dos 
c havia :"~Crvidn di.! local its antigas Convenções Politicus du t• Rcpú-
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hli~.:a c" primdra Convenção Pan-amc:ricuna u reunir-se foru de sua 
sede cm W:tsghi11ton, ou seja a terccim desse: nome. 

O Presidente do Clube de Engenharia - outra grande ins· 
tituiçiio cultural que, felizmente, ainda continua no Rio do Janeiro
enviou :10 Senhor Prcsidc:ntc da República, cm 15 de maio deste ano, 

tiS resultndos dos estudos realiZados pela Divisii.o Técnicn Espc· 
dali,ada de Urbanismo, do Dcparwmonto de Alividadcs Técnicas 
daquela prcstiosa entidade, atualmcntc dirigida por um dos nossos 
mais eminentes engenheiros doublé de arquitoto, Durval Lobo. Nela 
se refutam. um-a-um. os nrgumcntus surgidos ntt imprensa contm a 
dc.:mn/iç:itl ou H ruvor dH dcrnoliçtio do Palácio Monroe. 

O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro)- Permito V. Ex• um 
:~p:trtc'! 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Com prazer, dou 
tii'Hirlc;~ V, Ex• 

O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro)- V, Ex• faz muito bem 
~~~~ tJcupur a trihuna puru tratur dcssu importante mutt:riu. Eu 
dr.:vc.:rei, tmnhém, fu:tcr o mesmo. Dentro de alguns dias, vou falnr 
nesta Cusu contru a demolição do Monroe. Ni'io somos um pais tão 
I'Íi.!,HJUc dcvumos Ler u veleidade de ficar destruindo obras tão impor· 
tantcs c rm:1s, inclusive úteis como ·esta. Nilo só se: trata de um pulá· 
!.!h' de hclc1.a arquitclõnica, rn:Js ele: reporta a uma época do passado, 
uma é:poc:1 de grandes acontecimentos. Ele retrata a chamadà bela 
érllC:I. Ess~: P;1lúcio qut: uhrigou o Senado Federal durante tantos 
decénios, poderia servir para muitas outras finalidades como, por 
exemplo, ahrigar a atual Prefeitura do Rio de Janeiro por quatro 
;.uns- ucho que o manduto do prefeito é: de quatro anos e espero 

votar pela n:io.dcmoliçuo do Palácio c, sim, pela rostauração.do his· 
túrico imôvcl, 

"Ohsti1culo à ampliação da área verde da cidade", "monstruosi· 
dadc arquitctônica", "falta de interesse histórico" - tudo são prc· 
tc.:xtos, Sr. Presidente, paru que os inimigos da tradiÇão, ou dns tru· 
diçôcs, do Rio de Janeiro cevem o seu vandalismo. 

1\ úrcu verde não sunhurá nada, absolutamente nada, com a de· 
nwli~nu do prédio que ocupa espaço diminuto e que já se acha intc· 
~radn num grande conjunto de jurdins contfguos- Passeio Público, 
a Praç:1 Pu ris c, se quis(!rmos prolongar ainda mais esse conjunto cita· 
ri:mws o Parque do Flamengo, Oe modo que o Palácio Monroe já 
estil num grundcjurdim du cidade. 

O Mo'nroc ni'io é um "monstrcngo" urquitetônico, untes lembra 
cm >uas linhas gerais, como já foi dito, o estilo adotado pelos arqui· 
tctos franceses à época do Renascimento. Em linhas gerais, é claro, 
puis o Monroe corresponde ao gosto arquitetônico do principio do 
Séculu c niio podia deixllr de apresentar estilo compósito. 

F:dta de, densidade histórica como monumento, eis um argu. 
mentu nb~iolutamcntc inaceitável, um argumento que eu poderia cha· 
n1:1r ridiculo, qullndo usado cm relação a uma construção que obteve 
o Grande l'ri:mio de Arquitetura numa grande Exposição Interna· 
ciumll, c l'oi projeto e obra de urn mestre dos mestres de seu tempo, o 
Gcncr:ll Engenheiro Francisco de Souza Aguiar, tão ligado à H is· 
túria de "''"a Cidade: da qual foi Prefeito, c a projetas c construções 
de lll1111Crl>sos cdiríeios c monumentos no Rio de Janeiro que até hoje 
Iii persistem c cuntinullm de pé: apesar da grita desses inovadores. 
Isso para niio falar no fato de que o Monroe foi o cenário de grandes 
reunitit:s histôricm; c sede do Legislativo Nacional. 

que ele fique todo esse período no Poder. No entonto, soube que foi O Sr. Lulz Ca•alcante (A lagoas) - V, Ex• me permite um 
I.!,Hnpr:u.Jo, cm Bol~1fogo, um palúcio por preço fubuloso, que o pcvo apilrlc'! 
do Estado do Rio de Ja~Íciro vai pagar .. Ora, poderiam utilizar o O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) - f: com grande 
Monroe. Mas quero cumprirm:ntar V. Ex•- não é nesta oportuni· · . prazer que concedo aparte ao Sen. ado r Luiz Cavalcante. 
Undc que vou tecer as minhas considerações em torno deste assunto 
- virei i1 tribuna para falar a esse respeito -fazendo um apelo ao . · O Sr. Lulz Cavalcante (A lagoas) - Meu nobre Colega, estou · 
Senhor Presidente da República para que Sua Excelência não per· muilll longe dc.scr um dos ,inimigos da tradiç~o da terra carioca, na 
mita eSS:I iniciativa selvagem de derrubar um palácio como o expressão dc V. Ex• Eu me ténho'mcsmo como um dos seus grandes 
Monroe. O selvagem é que gosta de demolir, portanto, não devemos :unigos, q~anto ni:~is não fo~sc pelo grande motivo da gratidão. Gra· 
fazê-lo, considerando. como jl1 disse, a possibilidade de sua utiliza- tidoo.rn>r tc'r chi:gado àquela terra- como já tive oportunidade de 
çi1o """"'Prefeitura ~u como l'alácio de Exposições, ou mesmo para· di,cr neste Plenário- há 45.anos. de pés descalços, c dela ter saldo 
a Sccrcturi:1 de Turismo ou como museu. Não somos tão ricos assim' · pur11 guvcrnnr Jlleu 'Es~udo. Mas, em que pesC. a minhit cdndição de 
r:n·a demolir un1:1 construção bela e cara como essa. Todos os países : mau :~I uno de Arquitetura que fui, não vejo como arrolar o antigo Se· 
l.!ultuarn c rrcscrvam o~ prédios, sobretudo os 'mais antigos, c hú .nndo da .Repúbliéu con:w 'LÚtJa··pCÇU ·.~~beleza arq~itctÓnica, c nem 
mini<ti:rills cm prédios até modestos, como vi na Al~manha. Não. ·c•uno ,classlfiq:'I·IO, d!i reliquia· histórica. o· ·Senaqo funcionou, 
acredito que u honrado Presidente da República, preocupado com o· .'""Jnc·le edillcio,'sum'cntc:a partir de ,1922, se não estou enganado. 
selo r ccontl[l1icn deste Pu is, preocupado com o sc:tor social, tão Rclíl1ui:1 histôrico1: sipJ, para ri1im e .pa~a a NAçà9·é.o a(1tigo Seriado, · 
prcocupadll com o no>So desenvolvimento, Sua Excelência vá aquele d,i Império c dos. albores da ·R~públ.ica, .que foi o P~lácio do 
permitir a dcmuli~iio desse prédio, jogando foru um patrimônio rico Conde dos i\reos, 1ia .Rua Moncor~o Filho, Desculpe-me se, pela pri· 
~: precioso como esse. Cumprimento V. Ex• c dou minha solidarit:· mcim vez, divirjo de V.: ·Ex•, nesta Cusa: Muito grato por ter-me con· 
Umlc no seu pronunciumcnlo. cedido csti: aparte.' ' , . 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de J:mciro) - Agrade~o o 
aparte.: de V, Ex• c a st.HI solidariedade c ugumdo, ansioso, o discurso 
cm lJU!.! irí1 tmtar do mesmo assunto. 

Evidentemente, o apelo que V. Ex• fuz ao Senhor Presidente da 
Repúhlica i: partilhado por mim. Meu discurso ia terminar cxatu· 
nH:nt~: com uma solicitação nc:ssc sentido, solicitação que, por outi'O 
lado, seria como que o eco do que foi l'eito pelo prestigioso Clube de 
Engcnhuria a Sua Excclénciu a fim de evitar que se pruticusse esse 
verdadeiro atentado - já niio digo contra a cidade do Rio de 
.l:rnl.'iru, nws contra o putrimtlnio histórico do Pufs. 

O Cluhe de Engenharia reulizou estudos bem profundos sobre o 
us;untn, Tcuhll aqui, porque me foi enviado pelo Engenheiro Durval 
l.oho, ,, relatório desses estudos c além do rnuis uma documentação 
l'artissima de como repercutiu nos Estudos Unidos o agraciamento 
do pitvilhtw hrusilciru nu Exposição de Saint Louis, com um grunde 
prêmio de Arquitctura, pelo júri constituído dos muiorcs urquitetos 
rwr.:iomlis, nns Estudos Unidos. 

o rcsultmlo desses estudos foi levar, cxutumcnte, cssu entidade 
d~: granllcs vultos da Engcnhariu curiocu, J1urnincnsc, nucionul, n 

O SR, DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)-: Agradeço o apar· 
te de V, Ex•, que se referiu n dois aspectos da minha modesta cxposi· 
çào: clll primeiro Jugur, ao carútcr, vamos dizêr;·estétic~, da urquitc .. 
tura du Palí1cio Munrllt: c, cm segundo,. às suàs caritctCristicas his.tóri· 

' ' cas, 
Dt.:vo dizer que, qu~mto Utl pri1~;ciro nrgumc:i11o, e~ me louvO no 

parecer daqueles colegas de V. Ex•. do Clube de Engenharia, que · 
clahn.raram um laudo sobre o ussuilto c r~:garum à conclusilo de 
que, realmente, se trutuva de ulgo caract~rlstico du Arquitctura do 
prin~.:ípiu dcstc'século c, como tal, de: importância bem razoável, c, 
t:unhém, de ter sido aquela obra de um engenheiro que construiu a 
Biblinteca Nucinnal c que acabara de edificar o Teatro Municipal, 
ljUC l'oi Souzn Aguiar. \ 

Niill sou perito no u~sunlo, e nüo vou discutir com V, Ex•, mes
nw portjuc, crn rcluçiio u esse aspecto urquitctônico, ou, melhor di· 
t.cndo, cstéticu, tt:nho n irl1prcssào de que i: mc:lhor deixar que os 
al1cionadus, os estudiosos cspeciulizudos nessa mutérin opinem. 
/\gora, ilchu que esses testemunhos siio muis do que suficientes puru 
que l'iquc lle ré esse argur;lcnto quanto ilurquitcturu. 

I 
I 

I 
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\ 
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Quunto à históriu do Palácio, já enumerei, aqui, os diversos 

ucontccimc:ntos importuntissimos que lá se realizaram, c citei, inclusi
ve, o [ato sumamente importante de nele terem-se abrigado, por 
duns veleS, us duas Casas do Congresso Nacional. Hã, ainda, aquela 
circunstância ...:. que me parece muito valiosa - de ter sido o 
Monroe escolhido pura a sede da I Con[crência Pan-amcricana 
rcali1.adu roru de Washington. Nessa ocasião, os delegados presentes 
li1.crum questão de deixar lavrado cm atn um voto de louvor ao emi
nente construtor desse Palácio, cxutamentc, pelas gulas de estilo que 
ele uprc:;c:ntava, 

Nesse relatório do Clube de Engenharia, do qual, in[elizmentc, 
niio podorei dar uma idéia detalhada, consta a reprodução dessa ata, 
que é conclusiva em relação uo aplauso generalizado dos delegados; 
de todas as partes da América, relativamente à beleza do cdificio que 
os abrigava. 

Nutarulmente, os tempos eram outros. Outro era o estilo. E es
sa, talv~l. seja u razão da discordância de arquitctos a respeito do 
assunto. Pura mim, resta uma objeção ainda, que me impressiona, c 
que se rererc à rucilidude de tráfego no centro da cidade. Nenhum 
tí:cnico nu matéria sustentou esse argumento. Pelo contrário, o pare
cer de um grande especialista do DETRAN. que alestâ nesse relató
rio, dil que o Palácio Monroe em nada, absolutamente, perturba o 
trânsito. O Metrô já resolveu o problema, passando cm [rente do 
palácio. Retirados os leões eu escadaria, apenas em carátcr provisó
·rio, naturalmente deixou-se o material artlstico bem guardado, 
preservado, pura ser reposto à custa da companhia, logo que [osscm 
terminados os trabalhos das linhas que por ali passam. 

· Os que sustentam, como urbanistas ou arquitetos, a necessidade 
de demolir o Monroe deveriam advogar a demolição da torre Eiffcl, 
em Paris, e dos monumentos neogóticos nàqucla grande Capital, que 
também têm sido muito combatidos, como verdadeiros monstren
gos. A torre Eiffel merecia ser demolida, dizem muitos, porque ainda 
oferece perigo à segurança pública. · 

Vejo que a luz vermelha está acesa, indicando que o meu tempo 
já está esgotado. Vou terminar, Sr. Presidente. 

A verdade é que, no Rio, os urbanistas deveriam também pedir 
u demolição do obelisco da Avenida Rio Branco, quc•é o marco ini
cial daquela grande artéria que significou o momento máximo da re
rormu du cidade pela administração Passos. E a Biblioteca. Nacional, 
u Escola de· Belas Artes c o Teatro Municipal, que é uma côpia do 
Ópera de Paris, cm miniatura, tudo isso deveria desaparecer, 
evidentemente. Mas silo do-seu tempo, atestam o que foi fcito'numa 
determinada ópocu da-nossa vida. 

O que é necessário é restaurar, na sua pureza, o Monroe, é devol
ver-lhe a dignidade, a harmonia de suas colunas, ora descaracteriza
das pelas medànhds. vidraças c seu interior desfigurado pelos tabi
'luos. E vesti-lo novamente, Sr. Presidente, vesti-lo de branco, pura 
que voltou resplandecer uo sol tropical na paisagem carioca, no cen
tro du cidade mais bela do mundo. 

Era o que tinha u dizer. (Multo.bem! Ptlmu.) 

O SR. PRESIDENTE (Ma11lhin Pinto)- Concedo a palavra 
•to nobre Senador Franco Montoro, como Lldcr. 

O SR .. FRANCO MONTORO (São Paulo) (Como Llder, pro
nuncia o se1ulnte dlscuno. Sem rnlsio do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 

O Movimento. Democrático Brasileiro ni\o pode deixar passar, 
som protesto, a ufirmuçüo do nobre Senador Dinartc Mariz, que pre
ga, segundo declarações prestadas ontem à Imprensa, o fim do 
regime federativo no Brasil cu sua substituição por um Estudo unitá
rio c centralizado. 

Ao contrário do que pretende S. Ex•, u Federação é uma das ba
ses necessárias de nosso regime politico. A centralização c o unitaris
mo contrurium u tradição constitucional do Brasil e os interesses 
rundumcntuis de nosso desenvolvimento. 

Razões de ordem jurldico-constitucionul, histórica c de interesse 
público se juntam para dcrender u Federação Brasileira. 

J! certo que elu tem sido desrespeitada, e isso tom custado curo 
ao povo brasileiro. Mas, o que se impõe ni\o é eliminar u Federação, 

:1gruvando os males que a centralização vem trazendo ao Pafs, mus, 
pelo contrário, revigorar o principio federativo, respeitar a autono
miu dos Estudos c dos municípios. 

A primeira razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nos impõe 
u respeito à Federação é de ordem constitucional. O próprio nome 
do Pais foi alterado pela Emenda Constitucional n• I, para chamar
se República Federativa do Brasil, de tal forma é reconhecida por 
todos, inclusive pelas autoridades revolucionárias, autoras da 
Proposição. A importância da Federação é tal que o próprio Pais re
cebeu nova denominação: República Federativa do Brasil. 

O Sr, Paulo Guerra(Pernambuco)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Ninguém poderá 
ser mais revolucionürio do que os autores da Emenda Constitucional 
n• I. Ouço com prazer o aparte do nobre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Congratulo-me com 
V. Ex• pela defesa do regime federativo. V. Ex• o faz com muito 
mais autoridade porque representa, nesta Casa, o grande Estado de 
São Paulo. No regime unitário, nós, representantes do Nordeste, os 
Estados pobres, pequenos, teriam muito menos vez, Sr. Senador. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Tem razão V. 
Ex•; a quebra da autonomia dos Estudos e eliminação da autonomia 
dos municípios, trarão prejuízos a todos, mas, particularmente, aos 
mais fracos, aos que estão mais distantes do poder central. 

Continuundo o exame das razões de ordem jurídico-constitu
cional, o urt. I• da Constituição começa com estas palavras: 

"Art. I• O llrusil é uma República Federativa, cons
tituída, sob o regime representativo, pela união indissolúvel 
dos Estudos, do Distrito Federal e dos Territórios." 

E não é inovação. É o texto que vem numa seqUência uniforme 
nus diversas constituições brasileiras. Porém, mais do que isto, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é tão importante o principio federativo 
na estrutura constitucional do Pais que u Constituição, ao prever a 
hipótese de emendas constitucio'nuis, estabelece poucas limitações c 
uma delas é:, precisamente, a que consta do§ I• do art. 47. 

Di1. c:xprcssamc:ntc: a Constituição brasileira: 

"§ I• Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente u abolir u Federação ou a República." 

Não há forma constitucional de realizar a medida pleiteada por 
S. Ex•, u não ser uma nova Revolução, ou que se rasgue a Constitui
ção. 

Este, o primeiro argumento de ordem jurídica, mas há razões de 
ordem sócio-histórica da maior importância. 

As dimensões territoriais do Pais impõem um regime des
centralizado. Não é possível ao Governo Central substituir-se aos 
governos estaduais, e aos governos municipais, para decidir 
autonomamente sobre problemas que interessam a regiões profunda
mente diferentes. A autonomia dos Estados 1: uma condição do 
desenvolvimento sadio do Brasil. 

O Sr. Danton Joblm (Rio de Janeiro) - Permite V. Ex• um 
aparte'/ 

O SR. FRANCO MONTORO (Siio Paulo) - Com prazer, 
ouço o upurte de V. Ex• · 

O Sr. Danton Joblm (Rio de Janeiro) - Sr. Senador Franco 
Montoro, V, Ex• é o Líder da nossa Bancada, de modo que eu nüo 
posso congratular-me, evidentemente, com V. Ex•, porque a defesa 
do regime federativo é parte do nosso programa, e creio que partilha
do por toda u Buncudu do MDB, c V. Ex• fula por ela. Entretanto, 
devo udulir aos argumentos usados pelo nosso ilustre colega da 
ARENA, Senador por Pernambuco, algumas considerações que 
julgo muito oportunus. Se, realmente, ubollssemos a Fcdcruçi\o no 
Urusil, evidentemente que os pequenos Estados ficariam totalmente 
dcsnmpnrudL>s nessa partilha dos frutos do desenvolvimento nu-
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cionul. O Scnudo é: a Casa-símbolo da Federação Brasileira c tem 
unu1 história marcada cxatamentc pclu afirmação dos Estados meno
res, na sua condição de Câmara puritúria em momentos difíceis, de 
crises, no passado. Vimos que. durante u Primeira República, os 
pequenos Estados coligavam-se no Senado c, cm ,aliança com os 
grandes Estados, conseguiam o equilibrio necessário para que o Pre
sidente du República não rosse um verdadeiro ditadN. A verdade i: 
que u uliançu desses pequenos Estados, que lhes ditava o instinto de 
conscrvnçào, ru;da com que pudessem defender seus interesses contra 
os dos grandes, que, naquela época, eram, sobretudo, os Estados de 
s;,., l'uulo c Minus Gerais, de onde saíam os Presidentes da Rcpúbli· 
Ci!. Ent;lll, tivemos oportunidade: de assistir aqui a cenas memorá
veis. 'lue redunduram na mobilização de uma grande parte do Pais, 
lJUC nilu era, claramente, a mais numerosa quanto à quantidade de 
unitlmlcs fcdcr:ld:ls, mus que representava, sem qualquer dúvida, in
tcrcsscs fundamentais de regiões que não poderiam defender-se, se 
1\:io dispusessem dossc instrumento. A Federação deve ser defendida 
por todos os Estados que desejam eliminar ou diminuir as dirorcnças 
territoriais na distribuição de rendas, além do mais, pelos vcrdadei· 
ros d~:mocmtas, porqu~: roi através da Federação que se criaram, cm 
vC1ril)S Estudos, núcleos de resistência à absorção, pelo Poder Cen
tral. de tudo o poder político na Federação Brasileira. 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo) - Agradeço a 
contribuição de V. Ex•, que trouxe vários aspectos de nossa vida pú· 
blica c da História de nossa vida constitucional cm favor da tese 
federalista. 

A primeira razão que impõe ao Brasil um regime federativo i: a 
sua imcmm extensão territorial. e uma exigência reconhecida por 
tmlos, fhUllll tran4ililo paru nossos constitucionalistas. O desrespeito 
:1 esse princiritl tem trazido conseqUências graves, que é pr~iso cor· 
rig_ir com urgénci;1 c nào ugravar. 

O Sr. Jollé Llndoao (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo) - Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Jollé Llndoao (Amazonas)- V. Ex• faz comcntãrio cm tor· 
no da entrevista do nobre Senador Dinarte Mariz que, contribuindo 
para a distonsào e o debute político, orereceu uma opinião de ordem 
pessoal para ser exatamentc objcto da discussão c da tranqUila 
apreciação dos nobres Senadores c Deputados. Naturalmente que S. 
Ex• comparece agora ao plenário c vai dar a dimensão c a grandeza 
que V. Ex• busca, ao exercitar a sua liderança, definindo a posição 
do seu Partido. 1:: natural que estando na Constituição inscrito não 
ser objcto de deliberação o princípio federativo e constando da Carta 
de Princípios da ARENA, o nosso comportamento politico é: cxata· 
mente de apoio c absoluto acatamento uo principio redcrativo, que 
corresponde à realidude brnsileiru. Ademais, consideramos que, no 
Estado Moderno, há necessidade de se realizar aquilo que se consi· 
deru como u economia nacional, como a expressão de 
macroeconomia, que i: o ordenamento do processo económico de um 
Estudo para enrrentar a realidade de outros Estados. Estamos 
buscando este ordenamento dentro do modelo brasileiro, com 
absoluto éxito por parte da Federuçilo, naquilo que a' Rcvoluçilo 
conseguiu impor como linha, como parâmetro necessário à afirma· 
ç;.u de uma economia nucianul. E este mesmo processo de acopla· 
mento, de ajustamento dos interesses dos Estudos uos interesses du 
União roi realizado pelos Estados Unidos. A Federação americana, 
hoje, é muito mais ajustada do que há um ou dois sí:culos, quando 
l'oi rundada. Quer dizer que, na nossa visão, consideramos que í: 
possível realizar-se umu administração dentro dus grandes linhas de 
ulirmuçr1o nucionul perante o mundo, com cspfrito de Fcdcrnçilo, 
quer dizer com operação autónoma c participação consciente, dentro 
do interesse nacional, du afirmação nacional e da dercsn du 
sobcrunia nucionul. 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo)- Agradeço o upar· 
te de V. Ex•, que renlirmn. inclusive, um principio de ordem filosóli· 
cu incluído nu deresu do principio l'cderulislu. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V. Ex• mais um 
nparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo) - 1:: a idé:ia du 
cooperação. Enquanto que no regime unitário domina o principio du 
sujeiçi1o c da dcpentlênciu. Na medida cm que queiramos u coopera· 
çuo das Unidades que integram u estrutura politica do Pais, devemos 
defender, alargar, fortalecer a Federação c não enfraquecer. 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte)- Permite V. Ex• 
um ururtc'! 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo)- Darei primeiro o 
aparte un nobre Sr. Senador Paulo Guerra, que mo solicitara ante• 
riurmcntc, t:, em seguida, V. Ex• terá a palavra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Senador Franco Montara, 
permita ~ue perturbe seu discurso tão importante para a Federação 
nesta hora para, apenas, orcrcccr um pequeno dado elucidativo do 
~ue seria este Pais num regime unitário. Até: a criação do Ministério 
do Interior, os Governadores dos Territórios Federais despachavam 
diretamcntc com o Presidente da República. Depois, passaram a 
l'azi:-lo com o Ministro do Interior: perderam a importância c, quero 
crer, u cliciência administrativa também diminuiu. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Agradeço a 
cnntrihuicno de V. Ex•, que ilustra outro aspecto da tese proposta. 
Os Governadores se transrormariam em runcionários nomeados pelo 
Poder Central c como tal seriam tratados. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte) - Não estive 
presente, quando V. Ex• rcz alusão a declarações que tive a oportuni· 
dadc de prestar ontem à Imprensa. Devo dizer a V. Ex•, porém, que 
n<1o é: o meu Partido que está analisando a situação cm que vivemos. 
Ouso dizer a V. Ex• que estamos sob um regime falso; não mais cxis· 
te u Federaçno neste Pais. Custa-me crer que um homem da cultura 
de V. Ex• possa provar que estamos realmente, dentro de um 
sistema rederutivo. A Federação desapareceu, repito, vivemos num 
regime falso, c como tudo que i: ralso, deve ser substituido pelo 
concreto, pelo verdadeiro. Penso que devíamos adotar um sistema, 
por~uc o unitário i: o que, de rato, estamos vivendo. Teríamos, 
assim, que volver para ulgo nosso, brasileiro; buscar no unitarismo, 
com a nossa imaginação, alguma coisa de real, para que o nosso País 
pudesse, indiscutivelmente, com uma nova filosolia revolucionária, 
dentro do sistema que está udotando no seu desenvolvimento, 
encontrar O> caminhos du realidade, que é o que todo o povo deve 
perseguir. V. Ex• é: de um Estado que jamais scrú prejudicado pela 
Federação, c sabe que, num regime unitário, talvez seja mais rácil 
corrigir us distorções regionais. Por este motivo, sendo um homem 
do sorrido Norte c analisando, como estou ruzcndo, dentro das 
minhas possibilidades, aquilo que julgo o melhor pura o meu Pais, 
ousei, nu tarde de ontem, lançar à Imprensa esta idéia, que não é: do 
meu Partido, repito, mas é minha. Era o que desejava inserir no 
discurso de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Agradeço o upar· 
te de V. Ex• c os esclarecimentos que presta. Evidentemente, 
respcitumos u opinião de V. Ex•, c u prova deste respeito é: que 
estamos respondendo, cm nome du Liderança, u uma opinião, que 
nos parece, entretanto, grave, para a vida pública brasileira. 

Acrescenta V, Ex•, honcstamcnl•. ~ue niio é: o ponto de vista de 
seu l'urtido, mas sim pessoal, de V. Ex• Acabamos de sustentar, 
untes du chegada de V, Ex•, que esse, também, não é: o'pensumcnto 
das autoridades revolucionúrius, porque uo baixar a Emenda 
C:onstitucionul n• I, as autoridades do Ministério do Exército, du 
Marinha e da Aeronáutica deram uo Pais a denominação da 
República Fcderutivu, c, no art. 1•, rcalirmum que o Brasil é: umu 
Rcpúblicu Federativa, 

O Sr. Dluorte Mariz (Rio Grande do Norte) - Permita-me 
V. Ex• npcnus para esclarecer. Rcnlmcnte, cslll dentro do contexto 
do Ato n• I. Mas, depois disto, quantos atas u Rcvolu~ão jll roi 
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obrigada u baixar pura a continuidade da Olosofia revolucionária, 
dentro do contexto que ainda estamos vivendo, do desenvolvimento 
nacional'! Uma Constituição nào é eterna. Quantas Constituições o 
Brusil já teve'/ Então, não seria demais que nós fizéssemos uma 
Constituição desta realista, de acordo com u nossa situação. Acho 
que o fato de o Ato n• I cu própria Emenda Constitucional terem di· 
to que o nosso regime i: republicano c federativo, não quer dizer que 
nós estejamos obrigados a fugir da realidade c adotar um erro 
permanentemente. A Federação, no Brasil, tornou-se um erro, não 
~xiste, não existe federação no Puls. A intervenção do Governo Ccn· 
trai, pura os Estudos sobreviverem, se torna quase que permanente. 
A União está administrando o Pais inteiro. Mesmo o Estado de 
V. Ex•, que é tão rico, tão opulento, vive dos favores da Nação, 
Então, nós ~:stamos, reulmente, eu repito, vivendo num regime falso. 
Nós temos que evoluir e não. creio que eu tenha observado mal ou 
que tenha, também, o direito de dizer que a minha idéia será vitorio
sa. Mas V. Ex• pode licar certo de que um dia isso serã corrigido, 
fatalmente, porque, historicamente, uma Nação não pode se basear 
no que nf10 existe. Não existe mais a federação e nós estamos basea
dos nela. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo) - Tem V, Ex• 
ruzf1o ao dizer que o princípio federativo tem sido violado. V, Ex• 
menciona, entre outras medidas, os Atas Institucionais que dão 
poderes ,;o Presidente da República de interferir nos Estados e nos 
Municipios. Mas, uma das justificativas desses Atos é a sua transi
toriedade, estilo no Capítulo das Disposições Transitórias. São, por 
definição, transitórios. E V, 'Ex• parece querer tornar definitivo um 
rcmi:dio que os próprios autores consideram transitório. Tem razão 
V. Ex• em dizer que a autonomia dos Estados está sendo desres
pciladu. Hoje, a rigor, não temos Governadores nós Estados. A sua 
autonomia ó desrespeitada, porque não são escolhidos pelo povo. 
sUo nomeados pela autoridade central. E isto é caructerlstica do 
regime unitário, pregado por V. Ex• Mas a Constituição, nobre 
Senador, determina o contrário. e uma cxccção que foi prorrogada 
por uma nova Emenda Constitucional, também excepcional, tanto 
que so limitou a apenas um período. Pela Constituição vigente, as 
próxinuiS o:leiçàes serão diretus, realizadas através do próprio povo, 
que vai o:scolhcr o so:u Governador. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiús)..:. Permito: V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Essa diferença 
nos rarcco: fundamental. E uma opção que precisamos fazer: é conve· 
nicnte que os homens que dirigem os Estados- que devem ser autô· 
no mos, como reconhecem todos- é melhor que esses homens so:jum 
escolhidos pelo povo e di':em ao povo satisfação dos seus aios, ou se· 
jum escolhidos pelo Presidente da República e dêem ao Presidente da 
República u satisfação, como autoridade da qual emanou o seu 
poder? 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte)- Permite V. Ex• 
um Uf'Htrtc'! 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - O que u 
Constituiçilo Federal o:stubelece, o que o Diro:ito Público ensina, o 
que u Declaração Universal dos Direitos do Homem define, ó o que 
cstil lltl art. I''• § fY da nossa Constituição Federal: 

"Todo o poder emana do povo e em seu nome é 
exercido." 

f:: cx:numente cm nome do povo que se organizam eleições nos 
Mun1cípios, nos Estudos, pura realizar u sua administração, voltada 
pura o interesse do povo. e ui que esu\, u nosso ver, u realização do 
hcm comum e não na substituiçào de Governadores eleitos, nutô· 
nomos c independentes que podem dizer não à ccnlralizaçi\a de 
po~orcs c de recursos nus mãos da Governo Federal. e com esta inde· 
f'H!n~Cnciu que vumos corrigir os erros que estão ocorrendo. Diz 
V. lix• muito hem, est(l hnvcndo um desrespeito à Federuçào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) (Fnxendo soar a 
campainha)- Lemhro a V. Ex• que seu tempo está esgotndo. 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do NPrte)- Gostaria apenas 
de dizer uo orador que os Estudos estão sendo governados por 
homens eleitos, como V. Ex• o foi, pelo povo. Os Delegados que 
vulurnm e ch:gcram os Governadores tiverar:n seus mandatos <:ma .. 
nados da mesma fonte em que nasceu o mandato de V. Ex• Já esteve 
governando um dos maiores Estados da Federação um correligioná· 
rio de V. Ex• Portanto, com a mesma autoridade com que os outros 
foram eleitos por maioria nas Assembléias Estaduais. Os Deputados 
Estaduais eleitos nos Estudos, têm as mesmas origens democráticas 
que V. Ex•, que está, nesta hora, ocupando a tribuna do Senado 
Fedural. 

O Sr. HeMdlo Nunes (Pia ui) - Permite V. Ex• uma ligeira 
intervenção'! 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Compram. 

O Sr. Hel•ídlo Nunes (Piauf) - Felizmente para nós e, 
sohretudo, rara o nobre eleitorado do Rio Grande do Norte, o 
Senador Dinarte Mari1. não í: medico, do contrário ele não receitaria 
mezinhas: mmava logo o doente. (RI101o) 

O SR. FRANCO MONTORO(São Paulo)- e, exutamente, a 
·comparação que cube. 

Diz o nobre Senador Dinurtc Mariz que os aluais Governadores 
1\>ram eleitos por homens que tiveram seu mand~to tirado do voto 
dircto. Ora. nem V. Ex• nem nós aceitamos isto. Esses homens não 
!'oram eleitos pelas Assembléias, eles foram escolhidos pelo Prcsi· 
~ente ~a República. todos sabemos disso. Negar isto é negar a 
cvi~ênoia. E é com um argumento dessa natureza que V. Ex• 
pretende defender o Estado Unitário'/ V. Ex•. positivamente, não 
hencfidaní ... 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte)- Não creio que o 
Partido de V. Ex• tenha submetido à opinião do Presidente da Repú· 
blicu pura nomear o Sr. Chagas Freitas Governador da Guanabara. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- V. Ex• se referiu 
aos tllLiais Governadores e estes foram todos escolhidos pelo Prcsi· 
dente da República. i: um fato sabido. Isto representa um mal e não 
um bem. V, Ex• pretende perpetuar esta situação? E, com isto, 
V. Ex• acha que o Brasil avança'/ Com isto, V. Ex• rasga a Constitui· 
çf1o, nega a História do Brasil e tira do povo brasileiro a possi· 
hilidadc de realizar um auti:ntico desenvolvimento, o qual se faz com 
a cooperação, com o trabalho ativo daqueles que constituem as vá· 
rius unidndcs federativas. 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte) - Eu felicito 
V. Ex• pela dei'esa que está fnzendo da Constituição. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Não é com uma 
subordinaçilo pacífica, dócil à autoridade central, mas é com a 
cooperaçilo consciente de quem está administrando um Estado, que 
se po~c. realmente, realizar uma obra que represente a soluçào para 
o nosso problema politico e constitucional. 

Sr. Presidente, cu teria outras razões a aduzir, mas os apartes 
com que fui honrado demonstram, como disse há pouco um ilustre 
Senador. 4uc esta Casa está dividida: de um ludo estào os Senadores 
~a AI~ ENA e do MDB e, do outro ludo, o pensamento isolado do 
Sena~or Dinarle Mariz. Parabéns ao Brasil! (Multo bem! Palmas.) 

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte) - Sr. Presidente, 
peço a palam1 puni umu cxplicliçuo pessoal, uma vez que f~i citado 
no ~isourso do Senador Franco Montoro. 

O SR •. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- V, Ex• dispõe de 
dez minutoS. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) (Pira 
expllcaçio pessoal. Sem re•l•io do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
St!natlorcs: 

Nilo pod~:riu deixar de compurecer u esta tribuna paru unulisur o 
tliscurS\l ~o nobre Senador Franco Montoro, Lldcr do MDB nesta 
Cusa. S. Ex•, que tem tnntu vocuçuo dcmocráticu, que tem defcn· 
didu. nesta Casa, aqueles principias liberais que, parn muitos, jú 
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cstfio nn.:akos c dt:srnclados, tem sido constante cm defender o sis
tema domocr:ítico c acha que, para prevalecer a opiniiio de um Se· 
nadar da Ropúblic:1, ou de um outro cidaduo, por mais modesto que 
seja, ao interferir ou lançar uma idéia dentro do sistema democrático 
hrasilcirll, ele deve ser afastado, ele não deve ser ouvido. Isto vem, 
exatilmentc, contcsl:.tr uqucla idéia que lancei, não como minha, 
['Iorque denunciei uma situação que todo~o País reconhece: a de que, 
ncstu horu, nt1o estamos mais vivendo o regime fe.derativo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, S. Ex• analisa a situação para 
diz~.: r que estamos vivendo uma hora em que 1u: nomeiam os Governa
dores dos Estados, csquocido de que na Guanabara, um dos Estudos 
mais importantos du Federação, o seu Partido ·- o MDB - pelos 
111csmos proct.:ssos que a A RENA, elegeu os outros Governadores: 
elegeu, tumbi:m. o Sr. Chagas Freitas pura Governador da Gua· 
IHihUnt. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho por que pedir uo meu 
p,lrtido apoio para a idéia que analisei, porque na hora cm que 
t.:stumos vivendo, esta j{t é uma realidade: não existe mais Federação 
ncstt: País. E dizer que nilo podemvs fazer um regime unitário, 
poryuc está nu Constituiçilo que o nosso regime é Republicano e Fe
c.lcrativo, como se não pudéssemos fazer uma Constituição: como se 
o Brasil!!stivesse prt:so u um sistema dc:linitivo: como se as gerações 
que vün nos suceder, estivessem, realmente, vinculadas às idéias da 
épm:u que estamos vivendo! 

Ni10, Sr. Presidente! Analisei uma situação que todos sentem: 
niw hú um homem público neste Pais que possa vir ocupar u tribuna 
c unalisHr u situuçào brasildru ciefendendo um regime que já não exis
ti.!, 4uc ~o regime Federativo .. 

Vamos ottuulilur a nossa situação c crinr um regime nosso, brasi· 
lciro: que seja unit:írio ou que tenha outra denominação, mas que 
seja 1wsso. Nflo vamos insistir naquilo que já não existe. A Fc· 
c.lerac;Uo já teve c viveu a sua fase, mas, na realidade, o mundo 
cvuluiu. A situuçào cconõmicu do Pafs mudou os rumos que o 
passado indicava c, hoje, nenhum Estado da Fcderaçiío poderá ser in· 
dependente, dentro da economia o das dirctrizes para o dcsenvol· 
vimcnto deste País. Portanto, temos é que analisar, verilicar a ma
ncim c.lc encontrar o caminho seguro para o desenvolvimento e para 
a l'clicidado desta Naçiio. 

Não ó cm nome do MDB, não é cm nome da ARENA que se 
deve vir aqui discutir um sistema que já não existe. O que devemos 
l'u1.cr é anulisar a situação que estamos vivendo: c se a ARENA e o 
M l)ll chegarem 'I uma conclusão- que é melhor ~e ajustar à rcali· 
dadc brasileira - então estou certo que não iromos buscar na Fo, 
dcrac;[w, corno rio passado, os caminhos para alcançar a felicidade 
c.lo povo brusileiro. 

Sr. !'residente c Srs. Senadores, continuo, embora modcs· 
tu mente, som necessidade de pedir licença a alguém para manifestar 
n meu pensamento. Continuo defendendo as minhas idéias. E neste 
particular, que não se faça hoje ou amanhã: mas Deus ainda há de 
permitir: hei de presenciar a reforma da Constituição atual, reti· 
mndn-se du seu t~o:;o;Úl uquilo que já não existe, procurando .. se os 
rumos certos para o desenvolvimento da nossa Pátria. (Multo bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
au nuhrc Senador Jarba< Passurinho, que falará como Líder. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Pará) (Como Lider da 
Maioria, pronuncia o 5egulnte discurso. Sem re•isio do orador.)- sr: 
Presidente, Srs. Senadores: 

Inicialmente, gostaria de salientar que o Vicc·Lider Senador 
Jnsó Lindnsn deixou bem clara a posição oficial do Partido da 
M~lillriil, que é tumbém fiel uu princípio Federativo. 

A nossa uc.lmimçtao pelo Senador Dinarte Mnriz é permanente, e 
pelas mesmas rut.ôcs pelas quais S. Ex• não se sente obrigado a ouvir 
o Partido pura ter opiniões próprias, o Partido niio se sente obrigado 
a Llcl'enc.lcr us opiniücs pcssouis da Senador Dinnrte Mariz, por mais 
rcspeit(lvcis lJUe st.:jam. 

Mas, Sr. ~Prcsic.lcntc c Srs. Scnmlores, pedi u puluvra, como 
Udcr, para J'uzcr o que me parece ser a minhu estréia neste campo: u 

solicitação da transcrição de um editorial. Parcimonioso tenho sido, 
até ii usura, porque nuncu a fiz, a niio ser ao comentar determinados 
trechos de editoriais, quando estes provocam, em nós, determinados 
tipos de reações. Mos eis que hoje, no Correio Braziliense, cm pri· 
moira púgina, ~um editorial que faz rcfcréncia direta à vida partidá· 
riu. Intitula-se "Visão deformada", c está centrado no problema da 
corrupçilo, o que me onseju solicitar a V. Ex•, Sr. Presidente, que o 
considere como parte integrante deste meu pronunciamento. 

Não vou lõ·lo por inteiro: presumo que o tenha sido pela 
maioria dos Srs. Senadores, senão pela sua totalidade. E sobre ele 
tecerei ulguns comentários. 

Preliminarmente, devo dizer que não pediria a sua transcrição, 
por uma fulta de corrospondéncia entre a linguagem que aqui se 
contém e aquela que cu próprio adotaria. Esta é uma linguagem que 
se costuma chamar a linguagem rápida do jornal, que maia, de 
modo gorai, o talento do escritor. Esta é uma linguagem incisiva, em 
que se fala por vezes em cinismo, c que eu não gostaria de ter como 
minha: mas, no cerne, o problema cstâ a merecer mcditaçiio de 
ambos llS Partidos desta Casa, e creio que de toda a classe política 
brasileira. 

Realmente, o MDB parece aprestar-se para uma ofensiva de 
nuturoza puritanistu, upontando à execração pública aquilo que ele 
considera ser o somutório dos eventos comprometidos com 
corrupção udministrativa no Brasil. 

J:í tivemos, aqui, opiniões dadas com uma certa ligeireza: 
tivemos, até, de discordar de opinião de companheiro de Bancada,
o Vicc-Lídcr Eurico Rczendc - quando ele declarou, hâ dias, cm 
aparte ao nllbrc Senador Leito Chaves, que a corrupção era própria 
do sistcmu capitalista. E verificamos que até alguns ilustres rcprc· 
scntuntcs do MDB concordaram com a nossa tese, mais ampla, mais 
abrangente, do que u corrupção era própria do gi:nero humano. 

H :i algum tempo, o nobre Senador Leite Chaves, que me faz a 
justiça de roconhecer que leio alguma coisa sobre o que acontece no 
mundo, inclusivo na União Soviética- embora não seja leitor tão 
assíduo da revista Time quanto o é S. Ex• - admitiu que cu 
estava certo quando indiquei um fato só, para provar que os regimes 
socialistas tumbt:m não s.ão infensos a esse processo; a famosa 
Scnhuru Ministro da Cultura da União Soviética fora destituída do 
cargo: primeiro, de determinadas vantagens partidárias, c depois, do 
cargo. H :i ulgum tempo, ela morreu, e parece que não serâ reabili· 
t'1da, exatamente pelo crime de haver praticado corrupção 
administrativa. 

I! ouve certo momento em que o nobre Lidcr Franco Montoro, 
nu agilidade com que debato, também adiantou que a corrupção era 
própriu dos regimes fortes. E, mais tarde, S. Ex• reviu essa posição, 
nu própria sessão om que haviu proferido aquela frase. 

Creio que todos nós ficaremos de acordo, ao admitir que a 
corrupçà,, é beneficiado pelos regimes que impedem o sistema de 
críticus. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goií1s)- Exato! 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Parti)- Eis aqui a linguagem 
do próprio editorial: 

"O líder Luerte Vieira fez um apelo a seus liderados no 
sentido de que reúnam todo o material disponivcl sobre cor· 
rupçào e encaminhem essa documentação ao sou gabinete. 
Idêntica instrução parece estar sondo endereçada aos 
deputudos estaduais. Trata-se, por conseguinte, de uma toma· 
du de posiçilo purtidúria e como tal deve ser encarada c 
intcrpretadu," 

Oru. Sr. Presidente, sou dos primeiros u reconhecer e, neste 
mumento, tenho que me desinvestir da função de Vicc·Lider, falando 
pela Lidcrunçu - a pobreza ideológica da Rcvoluçiio Brasileira de 
1%4. Talvez u grunde dificuldade do chegarmos ao seu modelo politi· 
co derive, iniciulmente, dessu pobreza ideológica, Mas, se hú um" 
purticipaçào indiscutivcl da Revoluçiio é no campo do somatório 
dos onti: anti-subversiio eu unticorrupçiio. 

Estn Naçi'lo, hú onze ~mos, ordc:nou u suu economia e fez tudo 
tJUC t.:str.:ve uo alcunce dos governos pussudos e fuz tudo que estll ao ui-

-' 



- 183-
cuncc do Govorno utuul, para que u corrupção seja mantida no nl~el 
dos cpi.<ôdios que ocorrem porque existe u vida humana. 

Desgraçado seria cste·l'aís se qualquer dos governos tivesse sido 
o encumpador, o multiplicador da corrupção, e se a corrupçuo 
:tdmioistrutivu se houvesse realizado sob os uuspfcios do Governo, 
como desgraçadamente é fato notório, num passado não muito remo
to du Republica Federativa do Brasil! 

O Sr, F,_nco Montoro (São Paulo)- Permite V. Ex• um upar· 
lc'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Co'm muita honrai 
J:í estava esperando, h:í algum tempo, o aparte de V. Ex•, eis que ele 
~,;hcgu turdiumente. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo)- Em geral, somos crítica
dos por precipitar o aparte, antes que o interlocutor ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Parú)- "Nós", diz V. Ex•-
V. Ex•ccu ou "nós" d,, MDB? 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Nós cm geral, o género 
humano. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) -Acho que nós dois, 
sim. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Talvez nós dois em 
particular. (RI10o.) Quis que V, Ex• conclulsse o pensamento, por
que é normal que requeira a transcrição, nos Anais, de artigo que te· 
nha sido do agrado particular ao Partido de V. Ex• Nós, evidente
mente, nos reservaremos o direito de: concordar ou não, de votar 
favnravelmente ou não à transcrição e de discutir o conteúdo desse 
:~rtigo. Mas, nohre Senador Jarbas Passarinho, parece-me necessário 
tornur claro que niio há, da purte do MDB, nenhum exagero. ne· 
nhum desvio uo solicitar- não sei se o Deputado Lacrte Vieira soli
citou efctivamcnte aos deputados estaduais e aos deputados federais 
que trouxessem, que reunissem os casos de corrupção, de denúncias 
de erros, de desvios de dinheiros públicos. Mas, se ele o fez, fez no 
cumprimento de dever. Lembro a V. Ex• a palavra de um Presidente 
da República, a quem V. Ex• serviu com rara eficiência e digni· 
dade, ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Muito obrigado. 

O Sr. FNDCO Montoro (São Paulo)- ... o Presidente Médici. 
Dirigindo-se à Oposição, ele falou no Plenário do Congresso: 

•:J::spcro da Oposição que nos honre com o cumprimen· 
to do seu dever, apontando cqos, aceitando acertos, indi
cando caminhos, liscalitundo ... ~\c continua. 

' I I 
f; dever do Congresso, e particularmente da Oposição, fis· 

culilur. Se há erros cabe aos Congressos, às Assembléias, aos Tribu· 
nais de Contas, mas cube, particularmente, à Oposição exercer essa 
fisculi~ação. E, alí:m disso, permito-me acrescentar que, pura nós, hã 
umu razão de ordem politica - e politica no seu maior e melhor 
sentido - que justifica essa apuração. A nós parece, como aliás 
V. 'Ex• reconheceu na suu exposição· brilhante, que o regime de 
censuru, de limitação de liberdade facilita a corrupção. Então, uma 
das formas de lutar pela normalização dcmocrâtica, pela eliminação 
du censura, pela liberdade de imprensá, pela liberdade do parlumen· 
.tu. é mostrar 4uc o não-respeito a esses direitos ucurn:ta ou aumenta 
u dose de corrupção no Pais. Era o que queria dizer a V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Eu ouvi o breve 
upurte de V, Ex•, encantado como sempre. 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo)- Sempre respeitoso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Apenas, diria que 
não há connito, uté aqui, entre o nosso pensamento c o de V. Ex• O 
pu pol du Oposição é este, ou melhor, é parte do papel da Oposição. " 
verdudc que nilo é tudo- cu Constituição que V, Ex• brande, volta 
c meia. nos ares deste Senado e deste plenário ... 

O Sr, Franco Montoro (Siio Paul~) - Temos que defender a 
l:~.:tlcrm;:it> tumhém ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará)- Também,· Muitas vc
t.t:s csl:tmos cm fila inditma, atrás de V, Ex•, ajudando u que assim 
pmccd:1. 

A Constituiçiio também dil que é dever, de todos os cidaduos, a 
prcocupnçõo com a Segurança Nacional, e nem por isso V. Ex•s to
m um isto uo pé da lctru, porque ots implicações seriam outras c hnve .. 
riu, wlvel, até o receio de admitir que se pudesse comparar cada um 
de nôs: niio só V. t::x•s, corno nós ... 

O Sr. Franco Montoro (Suo Paulo) - A corrupção ajuda a 
S~.:guran'-'H Naciunnl'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Permita V. Ex• que 
cu concluu o raciocínio, para que V, Ex• não ataque no vazio. Não i: 
sohrc esse assunto que me rcnro, Estou mostrando como levnr, ao pé 
d:~ letra. determinado tipo de atribuições, pode conduzir a equívocos 
como, por exemplo, lcv:~r, ao pé da letra, esta recomendaçuo cons
titucional que trunsrormaria cuda um de nós numa espécie de 
dcn unei:~ntc gratuito de fatos que ocorram. 

E. cntrct:~nto, o que cu dizia e roa firmo a V. Ex• -c licamos de 
ucnrdo dc::;dc logo- é que determinados regimes, pela ~usência da 
c:~p:~cidude de exercício da critica, encobrem e faeilitam a existência 
dcssu corruj,ção, mas essa corrupção existe, inclusi\'c nos rc(timcs 
m:~is lihcrais do mundo. V. Ex• acabou de ver, como cu, como to
dos nús; u problema que ficou famoso no mundo: Watersatc. E até 
j(t cst(a ~mprcstundo as su;as sílubas finais como urna espécie de gené· 
rico p:~r:~ os casos de corrupção em todo o mundo. E V. E.x• viu um 
presidente, .. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo)- E acabou com a deposi
'ciu' do Presidente da Repilhlicu ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Eu gosto sobretudo 
de contracenar com V. Ex• (RI10s.) , quando fazemos esses dis
cursos juntos, porque V. Ex•, ali:m de dar o aparte, dá tumbí:m o 
cnntru-:apurtc, c isso me ajuda muito. 

Então, prova precisamente a minha tese. Niío ê apenas admitir 
que, por um determinado momento de censura à imprensa realizada 
nu Governo do Presidente Médici, signifique, necessariamente, admi· 
tir que esse regime tivesse sido corrupto. Esse i: o ponto que pre
cisamos colocar para distinguir. Mais ainda, foi o próprio Presidente 
o primeiro a punir aquelas corrupções que chegaram ao seu conheci
mento, depois de terem sido avaliadas. Não foi a Oposição que 
denunciou - e cu fulo aqUi, sem receio, o nome por extenso - a 
corrupção existente no Estado do Paraná, com o Governador, esco
lhido pelo Presidente c eleito pela Assembléia Legislativa. Em função 
disso o Presidente tomou todas as providências que estiveram ao.seu 
ulcancc. Ele não patrocinou a corrupção. A corrupçüo não se fez, co
mo cu disse na ahertura destas palavras, sob os auspicies de nenhum 
Governo Revolucionário. Em compensação, a corrupção foi, per
doem-me " gravid:~dc da frase, foi realizada sob os auspicias de go
vernos considerados liberais, com plena liberdade de imprensa neste 
Pais. 

Só se eu repetir, putcticamente, u frase tilo comum do nosso 
Scnudol' Paulo Brossnrd: "Por Deus, quem s.o.be se isso nilo é 
vcrJmlc'! .. 

Então o remédio contra a corrupção, desgraçadamente, nilo está 
"" normu legal c nu capacidade de fisculizuçào. Devemos persegui-la 
por t<ldo o tempo com u capacidade de localizâ-la c corrigi·lu, 
tttravi:s du puniçiio que for razoável e justificada. 

O Sr. Leito Cha• .. (Paraná)- Permite V. Ex• o aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Parâ)- Darei o aparte ao no· 
brc Senador Leite Chuvos, mtts queria completar u segunda provo
cttçào do aparte do Sonudor Franco Montoro. " que u corrupção 
nàu seria nunca, nào tenhamos ilusões, um triste privilégio deste Par .. 
tido quo i: majoritário • o M DB sern atingido du mesma maneira 
comas devttsstts quo se roaliz<m. Na mcdidtt que o MOO tome como 
suu providência temúticu, progrumúticu, solicitar a cada Estado as 
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inl'nrmat;ôc.:s snbrc.: I,;'Orrupções que se realizem uo nível dos t:rros das 
ressoas que est5o encarregadas de determinadas atividades ud· 
ministrativas, ,, MDB também será passível do mesmo tipo de fls· 
l.'ali;:H;o'lll, l~h.: tt:m Prcfc.:ito:\, cc.:ntcnas de Prefeitos sob sua responsa
hilid:nh.: c um:1 sérir.: de nutr:1s pcs·soas com responsabilidade na vida 
110/l.:ion:!l. 

Entnu. numa ctunp~mhu dessa naturezu, é possível que corram 
os riscos a que esse jornul está-se referindo, a transformação de uma 
utitudc dc opusiçtto correta, enveredando por .caminhos ínvios. E 
niln se.: sahcm a que rumos levam denúncias que são, muitas vezes, 
apn.:.'isadas, injustilicudus c sujeitam à execração pública, pela faci
lidade com yuc se confunde, neste Pais, irregularidade com 
desonestidade, homens da maior qualilicaçào moral. 

Nohrcs Scnadores - falo agora desistindo, inclusive, da cor 
purtidúria- a ucusaçào indiscriminada é no mesmo tempo, um con
vite par:1 u n:tntçào dc muitas pessoas que podem dedicar·se à vida 
pt'!hlka: cla p;1ga mal c:, além de pagar mal, submete us pessoas, no 
futuro. 01 vcx~mH:s dessa nutureza. 

Pnr conseguinte. é preciso extremo cuidado nu hora em que uma 
criatura humana é ucuso1d01 de desoncstu. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador pelo Paraná e, em seguida, 
lHIVirc:i mcu colegu por Goiás. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná) -Senador Jurbus Passarinho, in· 
J'mnw a V. Ex•, e com muita honra à Casa, que a Comissão de Cons· 
tituiç;io c Justiça aprovou, hoje, projeto da mais elevada impor· 
túncia, do maior alcance, dispondo sobre as pessoas que tenham cxer· 
cido o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente da República, de 
Ministrn de Estado, de Governador. presidente de empresas públicas 
c de sociedades de economia mista, Presidente do Congresso Na· 
cinnal, Presidente do Senado c da Câmara dos Deputados c 
Mcmhros de suas respectivas Mesas. Eles ficam impedidos, durante 
dois anos, depois de terminado o m~mdato, de exercer atividades em 
empresas multinacionais. Esse projeto é de autoria do ilustre Sena· 
dor Paulo Guerra, c o relator foi o eminente, o grande jurista desta 
Casa, Senador Nelson Carneiro. Particularmente, para mim, trata-se 
de projeto de grande importância, foi o primeiro que desejei apresen· 
lar it Casa quando aqui cheguei. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Permite V. Ex•? 

O Sr. Leite Ch .. es (Paraná)- Concluo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Não, não estou pe· 
dindo que conclua. Apenas í: uma achega ao seu aparte. Colegas per· 
tcnccntcs it Comissão de Constituição c Justiça me informnm que 
V. Ex• cstit equivocado, não houve, ainda, essa conclusão. Ouço, 
com prm:cr, o resto do seu upurtc:. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná)- Não, o projeto foi aprovado nu 
Comissão de Constituição e Justiça, hoje. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Al perdcrtamos tem· 
pn. Sô yucria alertar V. E.x•, pura mostrar que há mouros à costa. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná) - Então, a preocupação mesma 
desta Cusu não é somente a de evitar a corrupção no mundo aliciai e 
nn mundo público. E, também, aqueles outros sctores onde o interes· 
se da cconomiu nncionul possu ser urctado por descasos ou influên· 
cias. A posição do nosso Partido é esta, como a de todos os homens 
de hcm investidos de um mandato público. Os senadores, os depu· 
t:idlls são os guardas pervígcis dos interesses colctivos. No dia cm 
quc rcnunciurmos uo direito dessa tisculização, evidentemente nào cs
t;.lrcmos cumprindo corretumentc o nosso munduto. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Ninguém pede isso, 
nobr~: Scnudor. Ficou cluro em nosso pronunciamento - acredita
mos - yuc nenhum de nós pede que u Oposição abdique desse 
dever. t dever da Oposiçilo, c dele não deve abrir mão, assim como 
nús, tumbi:m, dele nüo abrimos milo. Apenas solicitamos cuidado nu 
tomadu du medida, lJUI! é dever de V. Ex•s como nosso, pura nilo 
"oul'undi·lu com um tipo de ucusucilo gratuita, que poderá atingir, 
amunhã. o próprio MDB. O MDB governou, até recentemente, u ex· 
Ciuanahura, c hít umu série c..lc rumores correndo este Pais sobre cor-

rupçilll nuyuclc Estado. ii possível que sejam solicitadas indicações 
~ohrt.: t.:stc assunto, e entiio este Plenilrio, esta Nação, se trunsfor· 
maritonum pclourinho. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná)- Entretanto, u própria icgisluçilo 
exi.:C['ICilHHII, u legislação deste Governo veda, dificulta essa vigi
litnciu, cssn fiscalização acerca dos utos de indignidade praticados 
contra o intcrcssc público, A lei restringiu à existência de prova con· 
crctu c umu ucusução que se fuça nesse sentido. Um advogado que, 
no desempenho du sua missão, chegue, inclusive, a ofender ou 
transcender os limites da prova, não é responsável por isso. Entrctun· 
to, se um scmtdor ou um deputado fizer uma acusação c de logo não 
puder provit·la, ele se enquadrará nus leis de excepcionalidade em 
yuc vivemos. O próprio regime atual cria condições pura que nilo se 
encontrem facilidades na denúncia dos casos de corrupção. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Nobre Senador Leite 
Chaves, ni>o discutirei assunto cm campo pertinente u V. Ex•, em 
cumpo, uliús, cm que V. Ex• é: doutor. Apenas direi que é: um direito 
inalicnitvcl dos administradores exigirem o mínimo de idoneidade 
por pmtc do acusador e a sua responsabilidade a partir do momento 
t.:rn quc faz u acusação. 

Tod:ts us vezes cm que tive oportunidade de administrar, em 
yualqucr nivd, neste Pais, jamais aceitei cartas anónimas. Mandava 
rasgú-las. Mas, todas as cartas, por mais violentq que fosse o seu 
texto, desde que conduzissem u determinada acusação e tivessem suu 
assinntLiru rcconhecidU, mandava apurar os fatOs, 

Se um Ministério, por exemplo, apurando uma denúncia, chega 
;, conclusão de que aquela denúncia é inteiramente fantasiosa, dcsca· 
hida, nüo hit nenhuma punição pa·ra o denunciante? V. Ex• acha que 
se deve, ao contrário, estimular através da impunidade total? Niio é 
possível. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará)- Ouço o nobre Sr. Se· 
nndor Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Eminente Senador Jarbas 
Passarinho, o projeto por mim apresentado não tem o seotido que 
lhe emprestou o eminente e brilhante representante do Paranã. 1: um 
projeto saneador da vida pública brasileira, é um projeto de defesa 
das indústrias nacionais contra a força irresistível dus multi· 
nacionais, como jit existe o precedente da Constituição da República 
que proíbe ao Juiz aposentado ou Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, durante o prazo de dois anos, advogar na área da suu 
jurisdiçiio. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará) - Muito obrigado a 
V. Ex•. 

Antes de conceder o aparte ao nobre representante por Goiás, 
Senador Bendito l'crreira, gostaria de salientar, para o Movimento 
Dcmocr(ltico Brasileiro, que, uindu há dias no meu Estado do Pará, 
um dcput:tdo federal, digladiando-sc com outro deputado federal, 
:unbos d:t legenda do Partido de V, Ex•, acusou-o de corrupção, 
acusou-o, publicamente, de utilizar verbas que silo destinadas pelos 
congrcssistus paru subvenções sociais, de maneira concentrada num 
único órgilo, que se riu o órgão eieitoreiro, segundo o acusador. 

E, foi mais longe, ao que sei teria encaminhado documentos uo 
próprio Serviço Nacional de informações, não no ali\ propriamente 
de fa<cr varrer da face dtt udministruçilo brasileira ou du politica 
brusilciru a corrupÇão, mas como um instrumento de ataque pessoal 
na hora cm que se desentendeu com seu companheiro. 

Esta Casu foi mal julgada uindu recentemente no episódio -
tcnhumos u coragem de dizer - que aqui transcorreu centrado nu 
figura do cx-Scnudor Wilson Campos. Determinado leitor do Jornal 
do Brasil escreveu àquele jornul umu curta cm que sulicntundo, no 
seu entender, u co-purticipuçilo, u co-rcsponsubilidude do Senado nu 
supQstu corrupçno do Senador, pediu u cussuçiio dos nove membros 
du Comissão Espcciul. Tui u histeria com que se conduziu u opinião 
pi1hlica neste episódio, csquccidu de que pelo menos quatro, dos 
nove, tinhu~> votudo pclu cussuçilo do mandato do nobre Senador 
Wilson Curnros. 
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1: este episódio que se pode multiplicar, indennidamcntc, para 

trazê-lo it meditação de V, Ex•s, como responsâveis por um Partido 
de oposição, que deve fazer oposição, Nós não pedimos a adesão de 
V, Ex•s. Nós nilo podemos fazer conciliação se não houver adver· 
silrios, (;preciso que haja adversários, nós queremos. Mas é preciso 
que, na conduta que se tome numa providência dessa natureza, o 
passional seja submetido, dennitivamente, pelo racional. 

Ouço o nobre Senador por Goiâs e encerrarei, Sr. Presidente, 
V. Ex• já me adverte de quejâ se extinguiu o meu tempo. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiâs) - Senador Jarbas Passarinho, 
parece que vou buscar socorro cm matéria vencida, Mas, em ver· 
dadc, essa suspcnsilo 1lae dle de parcela da autonomia dos Estados 
foi bcnéncu sob diversos aspectos, um deles foi o combate à 
corrupção, No Estado do Pará, que V, Ex• representa n~sta Casa, 
tenho a dolorosa noticia de que, quando da Revolução, no quintal 
do pulái:io do governo (Poder Executivo Estadual) foram encon· 
Irados pelas autoridades intervcntoras alguns automóveis, produto 
de contrabando, Não bastasse esse aspecto, essa suspensão 11111 dle 
de parcela da autonomia· dos Estados, terfamos, a!, a criaçilo do 
ICM, que é, sem d6vida nenhuma, um tributo de vocação eminente· 
mente do Estado Unitãrio e que veio resolver um problema sério no 
Brasil, o da evasão, da sonegação de impostos, que existia, quando 
vigente o artigo IVC, Mas, há o problema do arquipélago 
cconômico, criado sob os auspicies da antiga· autonomia, a par do 
problema da corrupção. Outra forma de fazer corrupção com o di· 
nhciro público não é só a locupletaçilo pessoal; há a malversação 
também, e essa nem sempre é alcançada pelos nossos códigos. Temos 
notícia, por exemplo, de que o terceiro Estado, ou melhor, a terceira 
prov!ncia, quando governo unitãrio, no antigo Império, tinha em 
1965, um só ginãsio estadual, mantido pelo Governo Estadual e este 
da Capital, embora os recursos para ali alocados pelo Governo Fc· 
deral, recursos dos Planos Nacionais de Educação fossem, sem 
dúvida nenhuma, parcelas pondcrãveis. De sorte que hã de se ter 
cautela, Talvez o Senador Dinarte Mariz fosse infeliz em dizer que 
nilo hã mais fedcralizaçilo, no Brasil. Parcialmente, sim, e no aspecto 
corrupção c denúncia de corrupção. - estou me alongando muito 
porque, como disse, fui buscar socorro em matéria vencida - mas, 
no caso de matéria de corrupção, quero crer, e V. Ex• jã salientou 
esse aspecto, nunca, em tempo algum, tivemos no Brasil, senilo no 
per!odo desse decênio, a apuração de tantos ates de corrupção c 
tanta gente punida, no interesse público e no interesse do desenvolvi
mento nacional. Muito obrigado. 

O SR. JARRAS PASSARiNHO (Parâ)- Sr. Presidente, con· 
cluirci c gostaria de chamar a atenção do nobre Lrder do MDB, que 
houve um equívoco cm relação ao inicio do meu discurso, 

Em homenagem, precisamente, à Minoria desta Casa, nilo vou 
fazer ri!querimcnto de transcrição. Porque o requerimento de trans· 
criçuo, vai ser votado c, automaticamente, a Maioria farâ com que 
ele seja transcrito. Prenro nilo submeter a Minoria a esse constran· 
gimcnto, porque hú trechos do editorial como este: 

"Expediente du Oposiçilo - estou lendo - é contudo 
tiio primilrio c deixa tão à mostra suas motivações clcitorei· 
ras, que nilo honra o nfvcl intelectual dos que a lideram. 
Chega a beirar o cinismo a tentativa de inquinar ao sistema, 
do qual os Tribunais de Contas Fazem parte, a licenciosidade 
administrativa que nilo existe tilo generalizada e que, quando 
descoberta, se cuida de punir." 

Acabei a citaçilo. Portanto, nilo faço um requerimento de trans· 
criçào, pura nilo submeter a Minoria ao· constrangimento de ter que 
Vlltar este trecho. Apenas pedi, Sr. Presidente, que fosse considerodo, 
com" parte do meu discurso, o documento que tenho em milos. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo precisumente o seguinte: 
que cu não tenho receio.,, 

O Sr. Nelson Carneiro (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador,) Se V, Ex• nchn que a transcrição 
desse trecho poderia melindrar a Mi no ria, penso que V. Ex• nào 

deve incluir esse trecho no seu discurso, porque, ar, estarâ melin· 
drundo da mesma forma, 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Parã)- Nilo, perdão, nobre 
Senador Nelson Carneiro, Vejo a leveza e, ao mesmo tempo, a ele· 
güncia com que V, Ex• quer fazer crer que eu faço a mesma coisa, di· 
zendo que não u faria, Mos, hã realmente U!lla grande· diferença. Hã 
uma grande diFerença entre, pura e simplesmente, dizer que estou 
lendo um documento que faça parte de um discurso- que é meu di· 
reito, como é direito de qualquer um dos membros desto· Casa, 
exceto naquilo que o regimento nilo admite, - estã claramente indi· 
cado nos artigos do regimento - que silo as ofensas de ordem 
pessoal, ou aqueles que concitem, por exemplo, a ,subversão ou a 
derrubada do regime pela luta armada, que também nilo poderia o 
Senado transcrever, ou nenhuma das duas Casas- e eu submeter a 
Oposição a ter que votar c discutir esta matéria. Agora,.transcrever 
pelu metade, por um terço, por aquilo que agrada ou desagrada, não. 
fiz u leitura para cur.actcrizar a razilo da mudança do meu procc· 
dimento. 

E, assim, Sr. Presidente, quero concluir, dizendo.,, 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) - Permite V. Ex• um 
aparte'/ 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Pará) - Pois não, nobre 
Senador Jtainur Franco. 

Peço u tolerância. do Presidente- que já foi extremamente tole· 
rantc- mas, eu não gostaria de concluir sem ouvir o nobre Senador 
por Minas Gerais. 

O Sr, Itamar Franco (Minas Gerais)- Ouvindo V. Ex• com a 
maior utcnçiio, quando V, Ex• fala do problema de corrupção c de 
irregularidades, eu me recordo que, alguns dias atrás, encontrei-me 
cm Belo Horizonte, com o Engenheiro Elizeu Rezcnde, antigo Di· 
retor do DN ER, ngura expressiva da Engenharia nacional e adminis
tmdor Conversando com ele, dizia·me do seu desejo de ser ouvido 
s••bre " problema das irregularidades do Departamento Nacional de 
Estrlldas de Rodagem, O que não entendo, Senador Jarbas 
Passarinho, V, Ex• jâ o disse, é que se joguem sobre determinados 
homens públicos alguma pechu de não probos e que esses homens 
niio tenham ou níio possam fazer o seu depoimento. Lembro aqui 
que hã' muito tempo, neste Senado, o Coronel Hélio Prates - não o 
conheço, pessoalmente - telegrafou-me, vârias vezes, pedindo que 
nzcsse o seu depoimento, perante a Comissão do Distrito Federal, E 
ati: hoje, esse depoimento nilo foi conseguido nesta Comissão do Dis· 
trilo l'cderul, em que membros du Aliança Renovadora Nacional a 
presidem. Nilo entendo por que, entilo, quando se fala em corrupção 
c irregularidudcs, que esses homens acusados nilo possam, real· 
mente, vir demonstrar se são corruptos ou nilo. ~ por isso que o pro; 
uunciumtnto de: V. EX', ncsth tarde, me permite, através deste 
aparte, solicitar a V, Ex•, que fala pela Liderança dà Maioria, que 
esses homens públicos sejam ouvidos, quando necessârio. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Pará)- Agradeço ao nobre 
Scnudor llumur Franco pelo seu aparte, e quero considerar, Sr, Pre· 
sidcntc c Srs. Senadores, com extrema tranqUilidade esse problema, 
porque i: muito fácil, cada um de nós, analisar a questão quando nilo 
se é parte dela. Mus, quando nós, homens públicos, pudermos ser, 
um11nhil, perseguidos por acusações infames e descabidas, e nenhum 
de nós i: livre de ser vitima das inimizades que fazemos, é profunda· 
mente doloroso que se possa fazer isso, como salientou o Senador 
pur MillllS Gcrnis, sem que sequer a pessoa acusada tenlia o direito 
de f11zer 11 sua defesa. Hú circunstilncius que obrigam a isso, No Tri· 
bun11l de Contas da Uniilo, por exemplo, o Dr. Eliscu Resende apre· 
scnlllu um documento e a 3• lnspctoria·Geral de Controle Exeterno 
deu inteira razilo ao documento apresentado. S. Ex• portanto, apre· 
sentou defesa prévia, e o Relator original foi inteiramente fuvorâvcl à 
aprovação d11s contas, sem qualquer restriçilo. Mas, no Plcnârio do 
Trihun11l, 11 decisão, por muiorl11, foi no sentido de localizar 
irregularidades. Essas irregularidades, que ainda ontem salientamos 
aqui, foram fâticu~. irregularidades de problemas de forma c nilo de 
fundo de processo, podem levar amanhil u consciência nacional li 
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intorprctuçi\o de que os administradores do Departamento Nocional 
de Estntdas de Rodagem, que lidaram com bilhões de cruzeiros, 
dol'om estar. u esta hora, fartamente, recompensados pelo corrupção 
q uc muntiverum à testa daquelas administrações. Só porque se em· 
prestou à palavra "irregularidade" uma conotação necessária de 
desonestidade. Alcança não apenas o Dr. Eliseu Resende, mas, tam
bém vários c ilustres antigos Diretores do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, alguns antes do Movimento de 1964, pois a 
maioria dos processos sobre administrações, inquinadas de faltosas e 
irregulares, provém de 1960. E se pode levar para o túmulo um ho· 
mem respeitável, como o do Marechal Juarcz Távora, sob a dúvida 
de que, como Ministro, S. Ex• tivesse deixado que, no seu Ministé· 
rio. imperasse um tipo de advocacia administrativa ou de corrupção 
utiva ou passiva. 

Estu, a razão pela qual, Sr. Presidente, me boto pelo tema. 
Graças a Deus, no punhado de inimigos que tenho - c penso que 
são poucos, mas de uma comovedora fidelidade à inimizado que têm 
por mim - mesmo eles jamais me chamaram de corrupto. De modo 
que debato o tema som receio de estar preocupado em falar em corda 
cm casa de enforcado. 

Terminando estas palavras, c em homenagem à advertência que 
faz o nobre Senador Nelson Carneiro, este grande lutador que todos 
nós admiramos profundamente, pela elegância com que costumeira· 
num te nos combate, saliento, ainda uma vez, que não ti\•c, subjacente 
a meu pensamento, nenhum tipo de malfcia de fazer não fazendo. 

Sr. Presidente, na medida cm que peço faça parte do meu discur· 
Sll o editorial do Correio Brulllense, peço, ao mesmo tempo, que o 
último período não faça parte do meu pronunciamento. 

Mui to obrigado. (Multo bem! Palmo.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARBAS PAS· 
SARINHO EM SEU DISCURSO: 

VISÃÓ DEFORMADA 

Apresta-se o MDB para reunir documentação referente a escân
dalos administrativos que configuram, cm todo o Pais, casos de 
desvio ou do apropriação indébita de recursos públicos. Na última 
reunião da bancada do M DB, na Câmara, o líder Laerte Vieira fez 
um apelo a seus liderados no sentido de que reúnam todo o material 
disponível sobro corrupção c encaminhem essa documentação ao seu 
gabinete. Idêntica instrução parece estar sendo endereçada aos 
deputados estaduais. Trata-se, por conseguinte, de uma tomada de 
posição partidária e como tal deve ser encarada c interpretada. 

De fato, assiste a Nação à irrupção de um processo de caça às 
hruxus do corrupção, do quase todos os Estados chegando, dia após 
dia, indfcios de novos descobertas. Bum fenómeno que tem muito a 
ver com o despertar dos Tribunais de Contas, depois da regulamenta· 
ção de sua competência constitucional. Essas Cortes estão, agora, 
agindo com rigor, como sempre deveria ter ocorrido, c nilo espanta 
que, a uma análise ma~> acurada c a uma motivação mais definida, 
despontem casos que, cm outras circunstáncias ou cm outras épocas, 
passariam despercebidos. Como ocorreu com muitas doenças, antes 
desconhecidos ou do incidéncia nilo perfeitamente avaliada por falta 
de diagnóstico preciso ou de anâlises mais detalhadas, a epidemia de 
corrupção que escandaliza o Pois não reflete um agravamento do 
problema, mas o aperfeiçoamento dos mecanismos c instrumentos 
de detectâ·lo. Na verdade, não estamos sendo atacados por uma 
onda inesperada de corrupção, mos assistindo a um justo e ncces· 
sário aprofundamento das técnicas de fiscalização orçnmcntârin. o 
que permitirll ao Pais, se não erradicar, pelo menos tornar mais 
perigosas e desaconselháveis as prAticas de desonestidade administra
tiva. Neste sentido, o escândalo gerado por todas essas den~ncias 
deve ser encarado como a rcaçilo natural de um estado de espirito 
que não se compraz com o roubo c a inndimpJencin orçamentária, 

Não é assim, entretanto, que a Oposição deseja interpretar os 
ratos. l'clos prirnciros discursos pronunciados nu Câmara c no Sena
do c pchr recomendação do Lldcr Laertc Vieira no sentido de que 
scjwn reunidos, em todo o Pais, comprovantes de corrupçilo, pcrce· 
he·sc clurumcnte onde pretende chegar o M DB. Entende a oposição 

que o regime propicia c acoberta a corrupção administrativa c que o 
Governo Ml:dici, pelo exercicio ostensivo da censura prévia à 
imprensa, transformou-se no porto seguro de todos os desonestos do 
Pais. 

e evidente a distorção impressa no fenômeno pela ótica politica 
que exige da Oposição o envolvimento do Governo e do Regime. 
Desde que se cria no Pais o clima de repulsa ao malbarato dos rccur· 
sos oficiais. não concebe a Oposição deixar de tirar proveito do es· 
cândalo, mesmo· que para isso tenha que apagar as cvidéncins c 
disfarçar suas convicções. No entanto, o que se sabe, e que não foi a 
Oposiç~o que descohriu c denunciou tais escândalos. Não foi a Opo· 
sição, mas o Presidente M~dici, que determinou o afastamento do ex· 
Governador Haroldo Leon Peres. E ainda recentemente, o MDB 
votou pela absolvição de Wilson Campos, que nem de seus quadros 
era, deixando ao Presidente da República, c ao Regime, portanto, a 
obrigação de afastar o Senador da vida pública. 

Mas não é ao Governo Médici e muito menos ao do Presidente 
Gciscl que a Oposição quer atingir. B à própria Rcvoluçilo. Ao 
alertar o Pais partr um prcsumlvel aumento da taxa de corrupção, 
pretende o M DB, na melhor das hipóteses, atestar a falência de uma 
rcvoluçtro que se fez justamente para combater os corruptos c os 
subversivos," . 

COMPARECEM MAIS OS SRS.SENADORES: 

Josl: Guiomard -José Sarncy - Petrõnio Portclla - Domlcio 
Gondim - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela 
-Vasconcelos Torres- Orlando Zancancr. 

O SR. PRESlDF.NTE (Mqalbln Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto que sorí1 lido pelo Sr. I•·Secretârio. 

e lido o seguinte: 

' PROJETO DE LEI PO SENADO N• 1%6, DE 1975 . 
Altera a redacio do art, I!' da Lei a• 5.958, de 10 de de

zembro de 1973, que dlljiÕe IObre a retroatiYidade da opcio 
pelo reaime do Fundo de Garantia do Tempo de Senlço. 

O Congresso Nacional decreta: 

t\rt. I• Passa a vigorar com 4 seguinte n:dação o caput do 
art. I<' da Lei n• 5.958, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe sobri: 
u retroatividude da opção pelo regime do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, criado pela Lei n• 5.107, de 13 de sctembro.'dc 
1966: ' 

"Art. I• Aos allfiis empregados, que não tenham 
optado pelo regime ii)Atituido pela Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, 1: aiscgurado o direito de fazê-lo com cfci· 
tus retroativos a I• do janeiro de 1967 ou à data da admissão 
ao emprego, se posterior àqu~Ja," 

Art. 2• Entrará esta Lei cm vigor na data de sua publicação. 

Julllftcaclo 

Como se sabe, a opção pelo regime do Fundo de Garantia do 
tempo de Serviço foi regulada, inicialmente, pelo art. J• da Lei 
n• S. I 07, de I 966, nestes termos: 

"Art. I• Paru garantiu do tempo de serviço, ficam 
nurntidos os Cupltulos V c VIl do Titulo IV da Consolidação 
dus Leis do Trabalho, assegurado, porém, aos empregados, o 
direito do optarem pelo regime instituido na presente lei. 

§ I• O prazo pura a opção é de 365 (trezentos e scssen· 
tu c cinco) dius, contados da vigência desta lei para os aluais 
empregados, e da data da admissão no emprego quanto nos 
admitidos u partir daquela vigência. 

§ 2• A preferência do empregado pelo regime desta lei 
deve ser munifestadu cm declaraçilo escrito, c, em seguida 
anotudu cm sua Carteira de Trabalho c Previdência Social, 
hcnt conto no respectivo livro ou ficha de registro. 

§ J• Os que não optarem pelo regime da presente lei,. 
nos prazns previstos no § I•, poderão faze-lo, a qualquer 

,. 
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tempo, em declaração homologada pela Justiça do Trabalho, 
ohservandn-se o disposto no url. 16. 

* 4• O empregado que optar pelo regime desta lei, den· 
Iro do prazo estabelecido no ! I• e que nüo tenha movi· 
menlUdo a sua conta vinculada poderá rmalar·se desde que 
u l'uçu no prazo de 365 dias a contar da opção, mediante 
declaração homologada pela Justiça do Trabalho, não se 
computando pura efeito de contagem do tempo de serviço o 
per indo compreendido entre a opção c a retratação. * S• Nilo poderá retratar-se da opção exercida o 
empregado que transucionur com o empregador o direito a 
indenilaçào correspondente uo tempo de serviço anterior à 
upç~u. * 6• Nu hipótese da retratação, o valor da conta 
vinculada do empregado relativo ao período da opção será 
trunsferido parn a conta vinculada da empresa c 
individualil.adu nos termos do urt. 2•." 

Posteriormente, através da Lei n• 5.958, de 10 de dezembro de 
1973, ficou disciplinada a opção, com efeitos retroativós, pelo regime 
do FGTS. Contudo, o caput.do art. I• dessa legislação determinou: 

"Art. I• Aos atuais empregados, que não tenham opta· 
do pelo regime instituído pela Lei n• 5.107, de 13 de setem· 
bro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos re.' 
troativos a I• de janeiro de 1966 ou à datâ da admisão no cm· 
prego, se posterior àquela, delde que haja concordância por 
parte do emprecador". (Grifamos) 

A exigência constante da parte final do artigo, ou seja, a anuên· 
cia do empregador, estA, na realidade, desvirtuando a finalidade dcs· 
se diploma legal, por isso que tal aquiescência é, não raro, sumaria· 
mente negada ou até mesmo condicionada a transação quanto ao 
tempo de serviço anterior à vigência da Lei n• 5.107, de 1966. 

Dir·se·â ser indispcnsãvcl, no caso, a concordância da empresa 
pelo fato de que os depósitos, no caso dos empregados não optantes 
é feito em nome da empresa c sem a sua manifestação não seria 
admissivel a transferência para a conta do empregado que optasse 
com efeitos rctroativos. 

Outra é, entretanto, a hipótese, como veremos da reprodução 
do art. 2• da citada legislação: 

"Art. 2• Para os fins previstos nesta lei todas as cmprc· 
sas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CL T) fi. 
cam obrigadas a depositar, at~ o dia 30 de cada mês, cm con· 
ta bancária vinculada, importância correspondente a 8% da 
remuneração paga no mês anterior, a cada empregado, optan· 
te ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 
475c458daCLT. 

Parágrafo único. As contas bancârias vinculadas a que 
se refere este artigo serão abertas cm estabelecimento bancâ· 
rio escolhido pelo empregador, dentre os para tanto autoriza· 
dos pelo Banco Central do Brasil, cm nome do empregado 
que houver optado pelo regime desta lei, ou em nome da 
empresa, mas cm conta individualizada, com relação ao 
empregado não optante." 

Assim sendo, quando o empregado não é optante, embora a con· 
ta seja cm nome da empresa, é "lndl•lduallzada, com relaçio ao 
empresado ". 

Longe estâ, portanto, de ser uma conta da empresa, como se 
infere da transcrição, a seguir, do art. 18 da lcgislaçilo cm causa: 

"Art. 18. No caso de extinção do contrato de trabalho 
do empregado não optante, obscrvar·SC•â os seguintes crit~· 
rio~: 

I - Havendo indcnizaçào a ser paga, a empresa podcrâ 
ulilizar o valor do depósito da conta vinculada, até o montan· 
te da indenizaçào por tempo de serviço; 

11 - não havendo indcniznçilo a ser paga, ou decorrido 
o prazo prcscricional para 11 reclamação de direitos por parte 
do empregado, 11 cmprcs11 poderá levantar a seu favor o saldo 

da respectiva conta individualizada, mediante comprovação 
perante o órgão competente do Ministério do Trabalho. 

ParAgrafo único. A conta individualizada do emprega· 
do nüo optante, dispensado sem justa causa antes de com pie· 
tar um ano de serviço, rcvcrtcrâ a seu favor: se despedido 
com justa causa, reverterA a favor do FGTS. Decorrido esse 
período, a conta poderá ser utilizada pela empresa na forma 
deste urtigo," 

Tal conta, portanto, só cm casos especiais pode ser movimenta· 
da pela empresa c cm alguns rcvcr!c para o FGTS ou cm favor do 
próprio empregado, 

Dessa forma, é juridicamente vAlida a alteração do art. 1• da Lei 
n• 5.958, de 1973, consoante o presente projeto, de modo a eliminar 
a exigência da concordância da empresa para opção, com efeito 
retroativo do empregado. 

Sala das Sessões, cm 13 de agosto de 1975.- OrntnQufrcl1. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (M1plhin Pinto)- O projeto serã pu· 
blicado e remetido às Comissões competentes. 

Está terminado o período destinado ao Expediente. 
Pas:-m-sc ~\ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 312, de 
1975, do Senhor Sonador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do 
Ex~clcntissimo Senhor Presidente da República, General Er· 
ncsto Geisel, pronunciado por ocasião de sua visita oficial ao 
Governo do Estudt>do Rio de Janeiro, c publicado no Jornal 
doB,.•II de IOdejulhode 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

tudt>s, (Paug.) 
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO DO EXCELENTISS/MO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPOBL/CA. GENERAL ERNESTO 
GE/SEL. PRONUNCIADO POR OCASIÃO DE SUA VIS/· 
TA OFICIAL AO GOVERNO DO ESTADO ÓO RIO DE 
JANEIRO. E PUBLICADO NO JORNAL DO BRASIL DE 
10 DE JULHO DE 197$, QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO N•312, DE 197$. DE A U· 
TOR/A DO SR. SENADOR VASCONCELOS TORRES. 

"Em maio do ano passado, deu o meu Governo um largo passo 
no sentido da reorganização territorial do Pais, enviando ao Congrcs· 
so o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de Es· 
tados e Territórios pela União c, na sua conformidade, estabelece a 
fusão dos Estados do Rio de Janeiro c da Guanabara. Após a trami· 
tuçilo legislativa, foi o projeto convertido cm lei, sancionada a I• de 
julho de 1974, e, conseqUentemente, a partir de I 5 de março deste 
uno, procedeu-se a cxtraordinãrio avanço no processo harmõnico da 
integração nacional, com a reconstituição, nesta região, do grande 
Estado do Rio de Janeiro. 

Ao Estado assim criado cabe, sem dúvida, lugar de destaque na 
federação brasileira, pela sua privilegiada posição geográfica c, prin· 
cipalmcntc, pel11 sun importância cconõmica c cultural. 

Nilo fornm subestimadas, naquela oportunidade, as grandes difi· 
culdadcs inerentes a essa fusão c que, certamente, teriam que ser cn· 
frcntadas pelo primeiro Governo do novo Estado. Ao nomear o Go· 
vcrnador Faria Lima para o cargo, estava cu bem consciente de que 
lhe atribuin uma dus missões mais árduas du atual administração do 
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Pais. Á rdu:t, cm cssêncin, peln necessidade de atender, simultuncn· 
mente, às turefus inéditns e excepcionalmente complexas de integrur 
duas orguniuu;õcs udministrativus c dois sistemas s6cio·cconômicos 
desiguuis, e impulsionar o progrnma de desenvolvimento de uma das 
regiões geoeconômicns mnis importuntcs do Brasil, enfrentando o 
descompasso entre a metrópole ultumcnte urbanizado c sofisticada c 
diferentes úrcns rurais, nlgumus inexploradas, o~trns estagnadas, CQ'!· 
boru todas promissoras. 

E tudo isso num quadro cm que uvultum não apenas as difi· 
culdudes decorrentes de deficiêncius de ordem material, pela carência 
de recursos, sobretudo financeiros, pura atender aos múltiplos e ur· 
gentes reclamos daquele desenvolvimento - com ênfase na área 
social; mas também e especialmente, as dificuldades de natureza hu
mnna, resultantes de reaçõcs dos contrários à fusão, de incom· 
precnsões, de interesses insatisfeitos, de imediutistas que querem rea· 
lizuções quase milugrosus em curto pruzo e aindu, da inércia de 
muitos que se opõem às perspectivas de mutações na rotina habitual. 
E. completando esse quadro de complexidades, o problema politico e 
os trabalhos de clubornçüo da nova Constituição estadual, a exigi· 
rem nmbos permanente c acurada atcnçi'io. 

O Governndor Faria Lima soube preparar-se para a missão. 
Nos meses que decorreram entre sua nomeação c posse, juntamente 
com a equipe de auxiliares di retas que formou, realizou um intenso e 
profícuo trabalho que lhe permitiu, logo nos primeiros dias do Go· 
verno, sem maior alarde, mas com dinamismo, editar todos os atas 
definidores da nova organização do Governo, inclusive quanto ao 
seu sistema de pluncjamento, ao Conselho de Desenvolvimento 
Económico e Social e it região metropolitana. Na mesma oportuni
dade, baixou-se o Orçamento estadual e, em poucas semanas, foram 
aprovadas as Diretrizes pura o Desenvolvimento do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Iniciou-se, assim, efctivamentc, a fusão, e a forma como ela está 
sendo realiznda apresenta características que merecem ser desta
cadas. 

O proccsso, tanto quanto é possivcl - e ai reside uma de suas 
maiore> dir.culdudes- é conduzido ponderadamente, de maneira a 
causar o minimo de perturbações administrativas, principalmente no 
sentido de que os principais serviços continuem funcionando normal
mente e de que os grandes investimentos prioritários- tais como o 
metró e o emissário submarino - não sofram solução de conti
nuidade e, ao contrârio, sejam acelerados. Na Baixada Fluminense, 
em curto prazo, expandiu-se substancialmente a rede de abasteci
mento de água c implantaram-se programas especiais de saúde. Me
lhoraram-se, sensivelmente, as criticas condições de segurança pú
blica, inclusive com a persistente repressão à criminalidade, graças à 
atenção c ao esforço especial dedicados a este setor. A região metro
politanu do Rio de Janeiro, apesar de ser a última dentre as criadas, 
já está presentemente mais avançada do que muitas outras, inclusive 
porque conta com a rurticipação interessada das Prefeituras dos 
demais municípios que a inlcgram além da Capital. Impressiona, por 
outro lado, o que já fot ;.:to para a recuperação das finanças esta· 
duais, seja quanto ao levantamento da situaçào real dos recursos e 
das dívidas, seja quanto à unificação e sistematização da arrecadação 
e da despesa, o que possibilitou ao Estado obter do Senado Federal 
uutorizução para que o limite de seu endividamento possa ser ele· 
vudo uté: CrS 3,5 bilhões. 

Meus Senhores 

Ao propor ao Congresso Nacional a fusão, deixei bem claro ser 
"propósito do Governo Federal apoiar de todas as formas, e em par
ticular apoiar financeiramente, o novo Estado, em seu esforço de 
desenvolvimento". 

Tal propósito vem sendo cumprido fielmente. Antes mesmo de 
efctivudu a fusão, jâ se aprovava, cm dezembro de 1974, o Programa 
Especiul do Norte Fluminense - que, até 1978, aplicará CrS SOO 
milhões nuquelu ltreu. Muitus outras demonstruçõcs de apoio federal 
se sucederum de então pura câ, em diferentes sctores de utividades do 
Estudo, principalmente nu saúde pública, c com créditos destinados 
à suplementuçuo de cuixu e à distribuição aos municipios como com· 

pensuçilo de perda de !CM, nos valores de CrS 100 e CrS 45 
milhões, respectivamente. 

Hoje estamos aqui -o Presidente da República e Ministros de 
Estudo - pura reuflrmar concretamente esse apoio, como engaja
mento solidário, para o sucesso de um empreendimento de real 
magnitude, qual o da construçuo cfetivn do novo Estado do Rio de 
Janeiro. 

Para tanto, o meu Governo vem de adotar importantes decisões 
com os seguintes objetivos: 

-untes de tudo, viabilizar o projeto do Metropolitano no Rio 
de Juneiro, até a conclusão de sua primeira etapa, com 17,6 km de 
metró propriamente c 16,8 km de pré-mctró, num total de 34,4 km, 
com o investimento estimado em CrS 8 bilhões, a partir do corrente 
ano, até 1980; 

-complementarmente, proporcionar apoio financeiro tendo 
cm vista realizar: 

-o Programn de Saneamento do Estado, na Região Metropoli- · 
tuna (Baixada Fluminense e área Niterói-São Gonçalo) c na Região 
dos Lagos; 

- o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, com 
o uporte de CrS 400 milhões do Governo Federal, dos quais 
CrS 250 milhões se destinarão ao Programa de Açào Imediata no 
setor Rodoviário dn Regiüo; 

-o Programa de Habitação do Estado; 
- o Programa de Rcurbanizução da Prefeitura do Rio, princi-

palmente na área da Cidade Nova; c 
-o Projeto do Distrito Industrial de Campos, no Norte flumi· 

ncnse. 

O SR. PRESIDENTE lMasalhies Pinto) -Item l: 

Vutuçnu, cm turno único, do Requerimento n• 313, de 
IV7S. do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do 
Excclcntissimu .Senhor Govcrnudor do Estado do Rio dc 
Janeiro, Almirante Faria Lima, por ocasião da visita oficial 
de Sun Excclénciu u Presidente Ernesto Geiscl ao Governo 
do Eswdo, c publicado no Jornal do Brasil de lO de julho de 
1975. 

Em vut:u;Uo o requerimento. 
Os Srs. Scn:tdorcs que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovadll o requerimento. Será fcitu a transcrição solicitada. 

DISCURSO DO EXCELENTISSIMOSR. GOVERNA· 
DOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALMIRANTE 
FARIA LIMA, POR OCASIÃO DA VISITA OFICIAL DE 
SUA EXCEU.NCIA O PRESIDENTE ERNESTO GEISEL 
AO GOVERNO DO ESTADO, E PUBLICADO NO 
JORNAL DO BRASIL DE 10 DE JULHO DE 1975, QUE 
SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO 
N• 3/3, DE /975, DE AUTORIA DO SR. SENADOR VAS· 
C!J.\'CJ:'I.!JS 1'0/IR/:'S 

"I'; com grande alegria que o Estado do Rio de Janeiro hoje rece
be o privilêgio da visita de Vossa Excelência e seus dignos Ministros 
da Fuzendu, dos Transportes, do Planejamcnto, do Interior c Chefe 
do Gubinete Militar. 

O presente momento é um marco essencial na cxccuçi\o desse 
projeto histórico do Governo de Vossa Excelência, que é a fusão dos 
ex-Estudos do Rio de Juneiro e Guanubnra, cuja responsabilidade 
nos foi confiudn e cujo sucesso cstd assegurado pelo permanente 
apoio do Governo federal, pela comprecnsi\o e patriotismo dos mais 
diversos selares dn populuçi\o que souberam perceber aquela dimen
si\o histórica e n extruordinárin complexidade do projeto. 

Recorremos nos resultados, uos futos, oriundos do trubulho 
incnnsúvel de uma equipe que conosco coluboru desde u primeira ho· 
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ra, para demonstrar que este projeto prioritftrio de Vossa Excelência, 
pelas razões apontadas, vem sendo oxecutado com pleno êxito: 

a) Efetivar a fusão dos ex-Estados, implantar a Região 
Metropolitana e o Municlpio do Rio de Janeiro, bem o sabem Vos
sas Excelências, constituem, por um lado, imenso esforço de reforma 
administrativa hoje quase completamente institucionalizada, não 
obstante as reconhecidas dificuldades que caracterizariam, por 
exemplo, a mera fusão de duas empresas privadas. 

Nestes primeiros 100 dias de existência, o novo Estado implan· 
tau perfil moderno de administração pública que lhe permite plane· 
jar o desenvolvimento económico e social da região de modo integra· 
do e pragmfttico, perfeitamente articulado com os Governos federal 
e municipais, aberto ao setor privado. Habilita-o, ainda, a colocar 
efetivamente em execução os programas e projetas de descnvol· 
vimcnto sob sua responsabilidade, por dispor de entidades c órgãos 
executores novos, revitalizados ou' cm pleno processo de recuperação. 

Enfim, possui hoje estrutura organizacional capaz de formular 
uma "'tratégia coerente com a polftica nacional de desenvolvimento, 
como provam os a tos c programas objcto do presente encontro. 

A estrutura administrativa do Municlpio do Rio de Janeiro, 
semelhante à estadual, também foi definida e institucionalizada. Den· 
tro de um processo âgil, mas sem precipitações perigosas, transferiu· 
se completamente pará ele a administração c operação de diversos 
serviços tipicamente municipais, dentro de orientação gradualista 
que permitirâ, a curto prazo, completar sua estrutura operacional 
mediante, inclusive, criação de novos órgãos e entidades, como jã 
vem ocorrendo. 

Quanto à Região Metropolitana, Senhor Presidente c Senhores 
Ministros, é com a maior satisfação que participamos estarem em 
pleno funcionamento todos os seus mecanismos, tendo sido via· 
bilizados programas de execução a curto prazo. Seus problemas mais 
críticos, muitos deles crónicos, como a carência de âgua, a elevada 
criminalidade na Baixada Fluminense, a tradicional insuficiência no 
atendimento hospitalar de emergência, velhos e duradouros gargalos 
no sistema de transportes, inclusive na Capital, merecem a maior 
atenção. 

Neste esforço, realizado sob orientação federal, acham-se plena· 
mente empenhados todos os municlpios da Região assim como toda 
a administração do Estado, 

b) A promoção do desenvolvimento sócio-económico somente 
pôde tornar-se. exequível graças ao trabalho de minucioso c tenaz 
pluncjamcnto. 

Dai, a preocupação do Governo do Estado de fazer a reforma 
administrativa, sem solução de continuidade das atividadcs do sctor 
público. 

Felizmente, Senhor Presidente, Senhores e Senhoras, nestes 
primeiros meses de Governo da Fusão, os mais criticas, não houve 
queda qualitativa ou quantitativa na oferta de serviços públicos. 

Pelo contrãrio, cm muitos setores, jâ houve considerâvcl eleva· 
ção, fato que, absolutamente, não significa que se julgue satisfatória 
a situação existente: temos muito a fazer, muito a melhorar e, cm ai· 
guns casos, o jã existente ainda se acha aquém do mini mo aceitãvel. 
Os programas de emergência, entre outros, nas âreas de saneamen· 
to, saúde, segurança, transportes, serão seguidos por outros não me· 
nos relevantes. 

Se a simples sucessão de Governos costuma determinar algumas 
revisões de prioridades, esta grande transformação, este complexo 
projeto de Governo de Vossa Excelência, praticamente impôs que as 
prioridades existentes fossem fundamentalmente revolucionadas. 
Por si só o nascimento do novo Estado, do Municlpio e da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, modificou a lógica das grandes de· 
cisões ti picas públicas e até mesmo empresariais. 

Dai a preocupação de, logo à primeira semana de Governo, to r· 
na r explicitas as dirctrizes de desenvolvimento do Estado e definir a 
seqUência de grandes projetes, como o do metró do Rio de Janeiro, 
reativndo a ritmo acelerado, enriquecido pela adição do pré·metró, 
lendo ambos, a partir de hoje, esquema financeiro capaz de vinbilizâ· 
los, mediante conjugação de esforços do Governo de Vossa Excclên· 
cia, do Estado c do Municlpio do Rio de Janeiro. 

Desta forma, foi concedida especial ênfase no transporte de mas· 
sa, já que os problemas de circulação no Grande Rio se apresenta· 
vam críticos, de há muito, tendendo para um impasse. 

Além disso, Senhores c Senhoras, houve interesse do Governo, 
crn solucionar rapidamente problemas nos municlpips do interior, de 
maior transcendência para populações como as de Maricâ, São 
Gonçalo, Miguel Pereira ou Duque de Caxias, para citar alguns 
exemplos. 

Eis por que, Senhor Presidente, ao mesmo tempo que prepara, 
em equipe, c de modo pragmâtico, seu Plano de Desenvolvimento 
Económico e Social, este Governo elaborou c tornou praticâveis, 
t:ll:ecutu ou inicia u c"ecuçào de programas c projetas que, consídc· 
rudo o Mctrô, ultrapassam CrS 10 bilhões de investimentos novos 
:lló o momento, todos eles contemplando aspectos criticas da rcali· 
dadr. social em ambas as ex-Unidades da Federação. 

Dai, meus Senhores, as causas da acelerada corrida contra o 
tempo em campos como o financiamento, onde despesa e receita jã 
se encontram sob controle; a divida pública, submetida a verdadeiro 
saneamento a curto prazo, e em vias de equacionamento final, 
inclusive através do lançamento, ainda no corrente mês, das Obriga· 
ções Reajustâvcis do Tesouro do Estado. Preparadas e aprovadas cm 

· prazos excepcionais, permitirão desafogar o erârio em breve, além de 
viuhilizur parcialmente o futuro Plano de Desenvolvimento do Esta· 
do. As ORTRJs permitirão captar, no mercado, recursos novos até o 
limite de CrS 3 bilhões c 500 milhões, conforme autorização do 
Governo de Vossa Excelência e do Senado Federal. Por outra parte, 
jâ estâ definido, encontrando-se cm fase final de consolidação, esque· 
ma institucional apto a capitalizar c apoiar novos empreendimentos 
no Estado, esquema este que compreende desde a identificação e 
promoção de oportunidades de investimentos c estudos de pré· 
viabilidade, aos financiamentos de longo prazo e eventuais facili· 
dades relacionadas à infra-estrutura necessâria aos projetas. O volu· 
me de investimentos novos em perspectivas considerados apenas os 
relacionados a entendimentos posteriores a IS de março de 1975, 
supera a CrS 8 bilhões, predominando os industriais. 

Ao reconhecermos o permanente estimulo e decidido apoio do 
Governo do Presidente Geisel ao Estado do Rio de Janeiro, 
indispensável à consecução do propósito de nosso Governo- elevar 
significativamente a qualidade de vida da população - queremos 
deixar registrada a profunda significação social das decisões que 
nesta cerimônia foram formalizadas: 

I• - a definição do esquema financeiro do projeto metrô·pré· 
mctró, significa passo gigantesco no processo de implantação de um 
sistema integrado de transportes no Grande Rio, e por exicnsão em 
todo o Estado, graças, inclusive, à indispcnsâvel articulação com o 
Ministério dos Transportes, especialmente através da Rede Ferroviâ· 
ria Federal e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

A materialização do projeto, ao remover tradicionais estrangula· 
mentes e criar uma opção de transportesjã consagrada internacional· 
mente, além de contribuir para a politica nacional de economia de 
combustfveis, possibilitará· a todas as faixas da população um 
deslocamento rúpido, eficiente e de custo acesslvcl capaz mesmo de 
clevur significativamente o salúrio real das classes de renda menor. 

2• - a garantia de recursos para o término da implantação do 
Distrito Industrial de Campos pcrmitirã criar as condições mlnimas 
para mobilizar as potencialidades regionais no campo industrial, 
especialmente no sctor dn agroindústria, cuja vocação jâ foi ampia
mcntc reconhecida. Esse equacionamento do Distrito de Campos, a 
que se seguirão outros, obedece às diretrizes de desenvolvimento de 
nosso Governo c tcrã evidentes reflexos positivos sobre a economia 
regional em seu conjunto; 

3•- O contrato especifico de saneamento, que alcança cerca de 
CrS 400 milhões, pcrmitirã solucionar o problema de abastecimento 
de ãgua, e mesmo o de esgotos, em vãrios municlpios da Regiilo 
Metropolitana e da Região dos Lagos, beneficiando diretamente 
mais de 2 milhões de habitantes c, em muitos casos, removendo 
problemas que hã décadas c décadas se arrastavam; 

4• -:- O aparte de recursos ao Fundo Contãbil da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro permite levar a cabo, em sua maior 
purte, o l'rogruma de Ação Imediata de Transportes que beneficiarã 
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os municípios du Baixada Fluminense, de Nitcrói, Silo Gonçalo c 
da Capital- esta favorecida pelo projeto da Linha Verde, que ofe· 
recerá alternativa para a congestionada Av. Brasil, a par de permitir 
saldo de CrS I 50 milhões que contemplará novos programas, ainda 
este ano, de enorme alcance social; 

s•- A adesão ao PLANHAP- Plano Nacional da Habitação 
Popular c a celebração de contrato especifico para a construção de 
casas populares cm Fazenda Botafogo c Campinho, no valor de 
·CrS J 1 milhões, constituem esforço especial do Governo neste sctor 
tão importante para o bem-estar social. Tratam-se de projetas que 
atenderão às classes de renda menor, num total superior a 3 mil e 500 
unidades habitacionais; 

6• - Finalmente, registramos ainda o financiamento no valor 
de CrS 300 milhões do Banco do Brasil ao Município do Rio de 
Janeiro para ser aplicado no projeto da Cidade Nova, de grande 
significado para o desenvolvimento urbano local. 

Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Gciscl, Excc· 
lcntí.simos Senhores Ministros, demais autoridades presentes, 
minhas Senhoras c meus Senhores: os fatos demonstram cabalmente, 
o acerto da histórica decisão de realizar a fusão, para cujo coroa· 
mento, todos, Governo c comunidade, estilo indissoluvelmente 
vinculados c comprometidos. . 

Os obstáculos de qualquer ordem, que eventualmente surjam, 
serão enfrentados c removidos cm nome do único compromisso que 
o Senhor Presidente de nós exigiu: o de tudo fazermos pela 
promoção acelerada do desenvolvimento integral, social c cconõmi· 
co, desta região tão cheia de contrastes quanto maravilhosa, c, acima 
de tudo, tão querida de todos os brasileiros." 

O SR. PRESIDENTE (Mqalbiu Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• fB7, de 1974 (n• 1.884-B/74, na Casa de origem), que 
estabelece subsídios para fertilizantes aplicados na 
agropecuária, tendo 

PARECERES, sob .n•s. 24j c 244, de. 1975, das 
Comissões: 

. -de Economia, favorável; c 
-de Flnançu, contrário. 

Em discussão o projeto, 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pau ... ) 

Estú cnce,rrada. · 
Em votação. . . 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecei· 

sentados. (Pauu,) · 
Rejeitado. O projeto será ar,quivado c feita a' devida co· 

municução à Câmara dos Deputados. 

. ~o seguinte o projeto rejeitado: 

Art. J• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicaçilo, rc· 
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhiea Plnlo)-ltem 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senudo n• 62, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que usscgura a missões religiosas o direito de conti· 
nuur prestando assistência às populações indígenas, tendo 

PARECERES, sob n•s. 400 c 401, de 1974, das 
Cumissiles: 

- de Conslllulçlo e Jusdça, favorável, nos termos do 
Substitutivo que oferece; 

- de AarJcullura, favorável, nos termos do Substitutivo 
da Comissilo de Constituiçilo c Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. I•·Sccrctârio. 

~lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 336, DE 1975 

Nos termos do art. 310, allnca "c", do Rcsimcnto Interno, 
requeiro udiamcnto da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 62, 
de 1974, que assegura às missões religiosas o direito de continuar 
prestando assistência às populações indlscnas, a fim de ser feita na 
sessão de li de setembro. 

Sala das Sessões, cm 13 de agosto de 1975.- Franco Monloro, 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhlu Pinto)- De acordo com a 
dclibcrução do Plenário, a. matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de li de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhlu Pinto)- Hã oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) (Pronuncia o aepln
le dlleuno.)- Sr. Presid~ntc, Srs. Senadores: 

O que me traz à tribuna, hoje, é uma análise sobre a Lei Comple· 
mentar"n• 24, sancionada cm 7 de janeiro de 1975. 

ESsa lei foi 'enviada ao' Congresso Nacional cm 1973 c propunha 
o Senhor Presidente da·Rcpública~.o seguinte, no artigo 1•: 

"As isenções do Imposto sobre operações relativas à 
·circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas, 
nos termos de convênios celebrados c ratificados pelos 
Estados c Distrito Federal, segundo esta lei." 

Ê importante, Sr. Presidente c Srs. Senadores, destacar, do seu 
art. 2• o§ 2•:· 

"A conccssilo de bcncllcios dcpcndcrâ sempre de decisão 
unânime dos Estados representados: a sua rcvogaçilo total ou 
parcial dependerá de aprovação de quatro-quintos, pelo me· 

· · nos, dos representantes presentes," 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• iB7, DE 1975 

(N•l.IIIW·B/74, na c-de ortaem) 

Eltabelece •baldios par~ fertUiu,ntu . aplicados 
·a1ropecu,rta. 

N~ssc proj~to de lei enviado c aprovado pelo Senado Federal, o 
então Ministro Delfim Nctto justificava, na sua Mensagem, entre 

na . outras coisas, o seguinte: 

O Congresso Nacional decreta ..... 
Art. J• Ficu o poder Executivo autorizado a ~stabclcccr 

<ubsídios aos fertilizantes aplicados na agropccuâria. 
Parágrafo único. O valor dos subsídios de q~etrata este artigo 

será fixado pelo Poder Executivo, através do órgão competente do 
Ministério da Agricultura, ajustando-se eqUitativamente as variações 
incidentes no curso de produção das mercadorias agropecuilrias 
provocadas pelas alterações dos preços dos fertilizantes. 

Art. 2• Para atender as despesas geradas pela execução desta 
lei, fica o Poder Executivo autorizado a constituir fundo financeiro 
com recursos provenientes do uumcnto das alíquotas de importação 
de supérfluas, determinado pelo Decreto-lei n• 1.334, de 25 de junho 
de 1974. 

, "O Imposto sobre Cirduiaçilo de Mercadorias foi criado. · 
.pcl~ Emenda Constitucional n• 18, de 1• de dezembro de 
1965, cm substituiçilo ao Imposto de Venda c Consignações. 

As principais características do Imposto sobre Circula· 
çilo de Mercadorias silo a uniformidade c a nilo-cumulativida· 
de de sua allquota, cm contraste com o extinto Imposto de 
Vendas c Consignações que era cobrado às mais diferentes 
taxas pelos EStados c pelo Distrito Federal." 

E, mais adiaritc, dizia o cntilo Ministro da Fazenda do Brasil: 

"Com a competência dos Estados de legislar sobre este 
tributo verificou-se, no entanto, que existe uma aparente 
contradição entre o sistema Federativo c o Imposto de 
Circulaçilo de Mercadorias. 
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Tal ufirmativu é confirmada pelo fato de que, apesar das 

proibições legais, foram concedidas isenções e outros favores 
fiscais, visando fucililur a localização de atividadcs produti· 
vas nos lerrilórios de cada Estudo ou criando verdadeiras 
barreiras alfandegárias entre Estudos." 

!':; importante destacar este trecho, uma vez que hoje, neste 
pleni~rio, tivemos um debute levantado pelo Uder do MDB, Senador 
Franco Montara e pelo Senador Dinurte Mariz: 

"Tal situação ó incompullvel, não somente com o regi· 
me li:derativo, como também, com o próprio sistema tributá· 
rio criado." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos tentar, dentro da análise 
que esta mós fazendo, perante· o Senado e a Nação, mostrar uma 
linha de ruciocfnio, tomando por base, primeiro, o aspecto da 
Federação, já debatido aqui nesta tarde. E, também, mostrar a 
irregularidade com que foi aprovada esta lei, cm dezembro de 1974, 
nesta Casa. Irei socorrer-me do.Professor Paulo Bonavidcs quando 
comenta, desde o Império até a Primeira República, a centralização 
do Estado brasileiro. Diz o ilustre Professor: 

"Em suma, é de assinalar o carátcr de todo ilusório de 
um federalismo de Estados-membros com desenvolvimento 
econômico acentuadamente desigual. Figurada essa hipótese, 
ou os Estados mais fortes se impõem aos mais fracos, c terão 
o domínio politico do sistema (como aconteceu no Brasil por 
ocasião da ch.amada "Política dos Governadores", com a 
hegemonia de São Paulo, Minas Gerais c Rio Grande do Sul) 
ou essa dominação se transferirá para a .órbita do Poder 
Central, e este estendcril a toda a Fedcraçã.o o peso da autori· 
dade unilúria, sufocando as autonomias estaduais. 

A intervenção cconômica tem servido de estrada a esse 
desígnio e hia sido nas Federações de economia subdcscnvol· 
vida · procursora de tal preponderância politica, que é· o 
desenlace inevitável para os sistemas federativos onde os 
Estados fracos forçosamente caem mais cedo ou mais tarde 
debaixo da dependência económica c financeira da União. 

O federalismo das Regiões, uma perspectiva nova na 
evolução política do Brasil. O amplo quadro que esboçamos 
patenteia que o federalismo brasileiro pôs o máximo de 
ccntrali:r.açào vertical na competência da União c de 

· centralização horizontal nos poderes do Presidente da Rcpú· 
blica. Ali, verticalmente, com sacrilicio ostensivo dos 
Estados-membros; aqui, horizontalmente, com holocausto 
do legislativo, cujas prerrogativas" funções ficaram bastante 
abaladas c abatidas. 

Os Estados c seus Governadores silo. agora meros fantas· 
mas cm questão de autonomia federativa. O processo 
unitarista, solapando as bases da velha dicotomia federativa 
do Brasil, não ê produto único da ordem revolucionária 
instalada no País desde 1964. A criscjâ vinha de longa data c 
se exacerbara desde a Constituição dc,l946. . · 

Haja vista que o Embaixador Oswaldo·.Triguciro, ·cscrc· 
·via, já cm 1961, a propósito de mudanças observadas no 
federalismo brasileiro c geradora 'de ama crise, à qual se 
mostrava ele aliás atento como jurista: "Em 1900 Amaro 
Cavalcanti e Rui Burbosu temiam. o desaparecimento da 
União; hoje teme-se o dcsuparecimcnto.dós Estados. O Pais 
real distancia-se mais c 'mais do Pais legal c, para muitos, a 
Federação já não .representa mais do qu~ um elemento 

· decorativo na fachada da República." 

O Sr. Gllvon Rochl (Sergipe)- V, Ex• me permite um aparte? 

·O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com muito pra· 
ler, ScnudOr. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) 1:: extremamente . 
importante que V. Ex• volte uo assunto esta tarde. Pelo que assisti· 
mo>, hoje, ó assunto da ordem do dia o problema da Federação 
brasileira. Com cxccçilo de um dos nossos pares, acreditamos que 

Lodos estamos de acordo cm gênero c número, apenas não concor· 
damos cm grau. Eu, por exemplo, acho que o problema da Federa· 
~ào brusilcira tem que ser visto cm grua aumentativo, Existc.um 
defeito que precisa ser corrigido. Nesta. linha de pensamento, nos 
próximos dias, inclusive, falarei do esvaziamento do Nordeste, feito 
pelo enfraquecimento da Federação, c cito um exemplo singular mas 
que serve para pôr cm evidência esse desleixo que está acontecendo 
no l'ator primacial da Federação, que b socorrer os seus membros. 
Subemos, por exemplo, que Sergipe produz petróleo na sua platafor· 
ma continental tão próxima à costa que nós, scrgipanos, acampa· 
nhamos o engrandecimento do nosso País, no setor de petróleo, 
visualmente, na Praia de Atalaia, cm Aracaju. Pois bem, a Federação 
não nos dá nenhum centavo de royolty, sob a alegação, talvez, de que 
a plataforma continental é brasileira, mas não é sergipana. Por isso, 
quero exaltar o pronunciamento de V, Ex• c dizer que estamos cm 
comph:to acordo, mas que precisamos, cada vez mais, enfatizar, cm 
vez de diminuir, a seriedade com que deve a Federação olhar o 
problema dos seus Estados· membros. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado 
pelo aparte de V. Ex•, Senador Gilvan Rocha, que honra meu 
pronunciamento nesta tarde, 

V. Ex• terá oportunidade, no decorrer deste meu pronunciamcn· 
to, de notar que vou frisar bem as desigualdades regionais do Brasil, 
enfatizando, também, o problema da chamada guerra fiscal do ICM, 
que deu origem à Lei Complementar n• 24. 

E o Professor Paulo Bonavidcs fala justamente disso, que o 
. Federalismo brasileiro está correndo risco, face a essas dtsigualdades 

regionais, já lembradas por V, Ex•, c que terei oportunidade de abor· 
dar dentro em pouco, Mas, na linha de considerações desse ilustre 
professor, diz ele o seguinte: 

··~as, a cxcessivu centralização havida ... "- isso é Que é 
importante ·observar no seu raciocfnio -. " ... não elidirá a 
possibilidade de germinarem as novas sementes federativas 
·contidas na Constituição c cstimúladas pela presente politica 
do Governo Federal, inclinada para o plancjamento, a 
regionalização e o combate frontal às estruturas nacionais do 
subdesenvolvimento." 

Fiz essa abordagem inicial sobre o Federalismo· brasileiro 
porque na ·Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, que configurou. a Lei Complementar n• 24, o antigo 
Ministro da Fazenda lembrava o risco que corria a Federação com 
as isenções do ICM pelos Estados, 

Mas, o importante, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é lembrar ao 
Senado e à Nação, nesta tarde, a irregularidade com que foi aprova· 
da essa lei, no Senado Federal. E para isso me socorro do DJjrlo do 
Conaresso Nacional. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauí)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com muito pra· 
zcr, Sc~ador Hclvídio Nunes. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Pia ui)- Sabe V. Ex•, nobre Senador !ta· 
mur Franco, do grande apreço que lhe tenho. 

. O SR; ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigadp, 
· 'Exci:lência. . 

O Sr. Helvldlo Nunes (Piaul)- Sei que .o fulcro do seu discurso 
silo aquelas medidas que já deveriam ter sido adotadas pelo Govcr· 
no, no sentido, de alcançar, pelo menos, a minimizaçilo das 
disparidades regionais. A critica que V. Ex• anuncia à formulação 
da Lei Complementar n• 24, o exame de aspectos da economia 
interna do Senado Federal, permita V, Ex•, com a amizade que lhe 
dedico, não engrandeceu nós, Senadores, nem a instituiçilo a que per•. 
tencemos. De maneira que lhe faço um apelo: passe por cima desses 
aspeétos, e examinemos apenas os efeitos porventura danosos da Lei 
Complementar n• 24. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcra'is)- Foi com o maior 
apreço <tu e ouvi o aparte de V. Ex• Nilo furei ap~nas critica a essa 
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Lei Complementar n• 24 pois, no final do meu pronunciamento, 
pedirei u sua rcvoguçiio. Eu iu recordar, aqui, Excelência, o que se 
passou nesta Casa cm dezembro de 1974, mas recebo o seu apelo c 
prcnro, cntilo, neste instante, não recordar aquilo que realmente, 
como diz V, Ex•, niio engrandeceria o Senado Federal naquela tar· 
de, quando se deu por aprovada essa Lei Complementar no 24. 

Em aicnção ao pedido de V, Ex•, deixo de ler o Dlirlo do Con· 
1reuo relativo ao problema du Lei Complementar n• 24, 

O Sr. Helvldlo Nunes (Piauí)- Muito grato a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Sr. Presidente c 
Srs. Senadores: 

Nunca i: demais, pois, lembrar que o Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias é da competência estadual, se· 
gundo o disposto no urtigo 23, du Emenda Constitucional n• I, de ou· 
tubro de 1969. 

Nu medida, portanto, cm que cabe uo Estado instituir Imposto 
sobre a Circuluçiio de Mercadorias, a fim de evitar a disparidade de 
aliquotas, o texto constitucional especifica a uniformidade do im· 
posto pura todas us mercadorias, ao mesmo tempo cm que incumbe 
o Senado Federal, atendendo à iniciativa do Presidente da 
República, de iixur as ulíquotas mâximas para as operações internas, 
interestaduais c de exportação. No mais, o ICM ê um tributo estadual, 

Quanto às alíquotus, a Resolução do Senado Federal estabelece 
os máximos, podendo os Estados, desde que de modo uniforme para 
todas as mercadorias, fixar uma aliquota única ao nivcl da capaci· 
dudc contributiva dos contribuintes da ãrca, cm função do resultado 
da arrecadação desejado. 

f! certo que o ICM representa, pode-se dizer, quase que 1 base de 
arrecadaçio da maioria dos Estados, desde que o Imposto de Trans· 
missão, referido precisamente a imóveis, deixa de ter a amplitude da· 
quclc que, de modo geral, incide sobre a Circulação de Mercadorias. 

A arrecadação do ICM ultrapassa, na maioria dos casos, a no
venta por cento da receita tributãria total, incluindo esta os dois im· 
postos já referidos, as taxas c contribuições de melhoria, 

Por exemplo, cm 1973, segundo o quadro que tenho cm mãos, · 
apenas Guanabara, Mato Grosso c Distrito Federal estão abaixo do 
percentual de noventa por cento, sendo que o primeiro c o último 
dispunham então de característica genérica, podendo instituir 
tumbi:m Imposto sobre a Propriedade Predial c Territorial Urbana c 
de Serviços. A Guanabara, ao rundir·SC ao Estado Vilinho do Rio de 
Janeiro, perdeu a característica ressaltada, a partir de 15 de março 
último. 

Mais ainda, considerando agora, para o mesmo ano de 1973, o 
ICM cm função da Receita Total dos Eatados, que inclui um nOmcro 
bem mais elevado de fontea, cm determinados casos o peso continua 
sendo apreciável. 

Ultrapassa os 50% (cinqUenta por cento) no que se refere a Per· 
nambuco, A lagoas, Rio de Janeiro, Silo Paulo, Paranã, Santa Cata· 
rinu, Rio Grande do Sul, portanto, sete Estados da Federação, 
correspondendo a 71,4% do total do ICM arrecadado no País. A 
arrecadação do ICM cm vinte Unidades da Federação, ultrapassa de 
modo significativo us transferências correntes, quando apenas o 
Acre, o Piauí c o Distrilo Federal se colocam na posição de, neste 
ponto, dependerem mais do Governo da União. Os dois extremos 
(Acre c Distrito Federal), pelo rato de serem de criação recente, 
enquanto o Piauí, cm funçilo da pobreza relativa do próprio Estado. 

Não só, como queríamos demonstrar, o ICM é um imposto esta• 
dual, no sentido estrito do termo, como, ademais, é extremamente lm· 
portante para as arrccadaçiles dos Estados. 

ICM e Federaçio 

Sendo um imposto estadual, o ICM pode ser cobrado pela 
Uniuo, na área dos Estudos, quando se dê exportação para outro 
pais. 

No mais, o ICM í: um imposto estadual, conrormc a Cons· 
tituiçilo. 

A Uniilo dos Estudos, nu Fcdcraçilo - c, é importante, mais 
uma vez, voltarmos u este assunto -I: indissolúvel, mas a Uniilo não 

intervirí1 nos Estudos a nilo ser cm casos especiais, dentre eles, no 
aspecto econômico-finuncciro, pura reorganizar as finanças do Es· 
tudo, yuu ndo este suspender o pagamento de sua divida fundada, du· 
runte dois unos consecutivos, deixar de entregar ou adotur medidas 
ou executar planos econõmicos ou financeiros que contrariem as 
dirctrizcs cstubelccidus cm lei rcdcral. 

A fixaçilo destes aspectos, segundo afirmei anteriormente, quer 
signilicur, nu verdade, que a autonomia estadual é ampla no que rcs· 
peita ü instituição do ICM, imposto da competência do Estado, por 
cxcclí:ncia, mas tem gerado controvérsias precisamente ai. 

Constitucionalmente, o poder dos Estados está limitado. Estes 
não podem estabelecer alíquotus que nilo sejam uniformes para to· 
das as mercadorias, sem discriminação, diferentemente do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, que objctiva caracterizar a csscncia· 
lidudc, ou não, dos bens. Outra limitaçilo se refere às alíquotas 
máximas, fixadas pelo Senado Federal, para todas as operações, 
sejam internas, interestaduais c de exportação. 

Mas o aspecto de maior significado está no art. 23, § 6•, que diz 
o sc:guinte: 

"As isenções do Imposto sobre Operações relativas à 
Cireuluçiio de Mercadorias serão concedidas ou revogadas 
nos termos fixados em convênios, celebrados c ratificados 
pelos Estados, segundo o disposto cm lei complementar." 

Muito embora disponha de autonomia para instituir Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias, portanto para legislar sobre ele, 
o Estudo não pode dispor sobre iscnçilo, a não ser quando resultante 
de convênio celebrado c ratificado pelos Estados. 

Esta limitação somente pode ser entendida cm todo o seu alcan· 
ce depois de uma anâlisc cconõmica. Na verdade, porém, o preceito 
constitucional visa preservar, à primeira vista, a Federação, por
quanto impede que o Estado, por si só, possa isentar qualquer merca
doria. De rato a isenção é um modo de dcsuniformizar as alíquotas, 
que devem ser uniformes para todas as mercadorias. A contradição é 
mais do que evidente. 

A Lei Complementar n• 24 foi justificada como um mecanismo 
capaz de evitar a 1uerra flsal entre Estados, na medida cm que con· 
dicionou as isenções entre Estados, na medida cm que condicionou 
us isenções do ICM a convênios aprovados pela totalidade das 
Unidades federativas. 

Nu verdade, a Lei Complementar, seguindo o tcKto constitucio
nal, toma o efeito pela causa, pois a guerra ftscal, se existe, decorre 
multo mais da penl•tênda da dtlllulldade rqlonal. Este é o ponto 
fundamental, c quem o diz é o Presidente da República na sua Mcn· 
sagcm, cm 1973. 

Impedir o Estado mais pobre de conceder uma isenção fiscal de 
ICM i: dificultar mais ainda a redução da desigualdade regional. De 
fato, o Estado~ quando isenta, não cstâ renunciando a uma arreca
dação do momento, sim futura, capaz de gerar, por efeitos de propa. 
gação, outros resultados sobre o emprego, a renda, enfim, sobre o 
bcm-estar geral das populações. Desse modo, a renúncia ao imposto, 
se por um lado deixa de ampliar a arrecadação estadual, de outro 

· favorece o desenvolvimento de outras atividadcs, paralelas ou 
complementares, que permitem até mesmo superar o montante da 
arrecudao;ão u que se renuncia, 

O Sr, Uzaro Barboza (Goiãs)- Permite V, Ex• um aparte, no· 
bre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAM!\R FRANCO (Mi nas Gerais)- Com muito pra· 
zcr, Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiâs)- Senador Itamar Franco, cm 
nome de Goiús, que tenho a honra de representar nesta Casa, quero 
solidurizur-me com o seu importante pronunciamento, cm que, no 
ludo de aspectos fundamentais da politica tributAria brasileira, 
V, Ex• onfutizu, uma vez mais, problema mais sério ainda, qual seja 
a quebra do principio rcdcrativo do Pais. V, Ex•, com muita 
objetividudc, ·no último tópico de seu discurso, fez unãlisc profunda, 
mostrando que, na realidade, um Estado da Federação, quando con· 
cede isençilo tributúrlu, muitas vezes é cxatamcntc pura gerar con-
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diçõcs futuras de arrecadar mais e de promover melhor o dcsenvol· 
vimento,. O pronunciamento de V, Ex•, objetivo c profundo, honra, 
sobremaneira, a sua utunçilo nesta Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado, 
Senador Lázaro Barboza. Como V. Ex•, temos procurado pautar a 
nossa atuaçilo nesta Casa, focalizando assuntos, nilo só de interesse 
do Estado que representamos- mas do próprio desenvolvimento de 
todas as Unidades federadas, como este que estudamos agora. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevldes (Ceará)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (Ceará) - Nobre Senador, também 
quero lcvàr a V. Ex• congratulações pelo seu desempenho parlamcn· 
tar, ao focalizar matéria de maior importância para a Federação c os 
Estados-membros. Não sei se, no final do seu discurso, V. Ex• 
pedirá simplesmente a revogação da Lei Complementar n• 24. Há, 
naturalmente, uma ansiedade para que se consiga realmente saber, já 
agora, qual a proposição que V. Ex• fará ao término do seu 
pronunciamento. Gostaria que V. Ex•, hoje, procurasse enfatizar os 
apelos que já têm sido sucessivamente transmitidos ao Senhor Prc· · 
sidentc da República e ao Ministro da Fazenda, no sentido de que a 
União propusesse a reformulação dos critérios de cobrança do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Especialmente, nós de 
Estados consumidores, temos batalhado, ardorosamente cm prol de 
se atingir essa reformulação dos critérios. O nobre Senador Hclvidio 
Nunes, por exemplo, nesta Legislatura, com a autoridade que toda a 
C11sa lhe reconhece, já fez, s4lvo engano, dois pronunciamentos, 
focalizando a sistemática de cobrança do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias. Eu próprio, no primeiro pronunciamen· 
to que fiz aqui, no dia 6 de março, reportei-me ao memorial que as 
classes empresariais de meu Estado haviam dirigido ao Presidente da 
República, pedindo a reformulação da legislação do ICM. O III 
CONCLAP, que reuniu, cm 1973, representações das classes 
produtoras do Pais, aprovou uma tese, ou pelo rncnos discutiu uma 
tese pertinente à matéria, encaminhando os estudos à consideração 
do então Ministro Delfim Netto. O fato é que, até hoje, ainda não se 
alcançou essa alteração pretendida ~a legislação dei I CM, que traria, 
sem dúvida alguma, uma melhoria substancial aos Estados consu· 
midorcs, colno são o Ceará e o Piauí do nobre Senador Helvidio 
Nunes. Portanto,. se V. Ex• puder, hoje, ampliar, dentro das suas 
brilhantes considerações, essa proposição, para que seja alcançada a 
reformulação do I CM, não há dúvida de que V. Ex• estará prestun· 
do um grande serviço aos Estados da nossa Federação. 

O SR. ITAMAR FRANCO {Minas Gerais)- Muito obrigado 
a V. Ex>, nobre Senador Mauro Benevidcs; sei da sua luta, também 
por essa reformulação, porque a acompanho de perto. V. Ex• há de 
ver, no final deste meu pronunciamento, quando, realmente, 
ensejarei o pedido para revogação da Lei Complementar n•24, que 
•tendida, permitirá um rcexame do ICM para os nossos Estados, 

Sr. Presidente c Srs. Senu~cs, o chamado fantasma du guerra 
fiscal, sem dúvida nenhuma, ~isa 11 impedir que surjam iniciativas 
diversas cm outras úrcas do Pnt~. que niio apenas uma, impedindo o 
d~sdobrumcnto de novos polos de di:sen'ltlllvimcnto regional por um 
País de ·mais de 8 milhões de quilómetros quadrados. 

A guerra fiscal é, assim, umu Batalha de ltararé. Objctivu 
reconccntrur num pólo novas estruturas industriais, o qual possui 
atrativos locacionais vários e, sobretudo, desenvolvidos por 
intermédio da sucção interna que realiza, pela descapitalização a 
que conduz às dcmnis regiões, descapitalização que, hú pouco, 
lembrava o próprio Senador Mauro Benevidcs em relação ao seu 
Estudo, o Ceará. 

O Sr. Poulc.Buerro (Pernambuco)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
pruzcr, cmincntç Scnudor. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Quero me congratular 
com V. Ex• por abordar, nestu tarde, um assunto que tem sido 
muito discutido neste Pais. O Imposto sobre Circulação de Mcrca· 
darias, implantado em \967 em substituição no Imposto sobre 
Vendas e Consignações, ainda é objeto de controvérsia, de preito, de 
reivindicação, de insatisfação dos Estudos. Acho que V. Ex•. com 
seu discurso, está contribuindo para um aperfeiçoamento neste tipo 
de cobrança do Imposto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado, 
Senador Paulo Guerra. Com muita honra recebo o aparte de V. Ex•, 
que me faz prosseguir no exame que faço do Imposto sobre Circula· 
ção dC Mercadorias. Muito obrigado, mnis uma vez, a V. Ex• pc:lo 
apoio c incentivo que me dá. 

O temor à· guerra listai deve ser, portanto, c acima de tudo, 
confrontado com a desigualdade. regional, cujas perdas são bem 
maiores do que as possivelmente re~ultantcs, para os cofres arreca
dadores estaduais, de isenções fiscais que venham a ser concedidas 
nas unidades mais pobres da Federação brasileira. 

A perda de arrecadação da parte de uma Fazenda estadual será 
mais do que recompensada pela diminuição do desemprego, pelo 
aumento da renda c do bcm-estar de outras regiões do País. 

Portanto, a guerra fiscal é cortina de fumaça que, às vezes cscon· 
de objetivos egoístas, que colaboram para um processo de integração 
pela subjugação ao mais forte, mais rico e mais desenvolvido. 

Vamos analisar, agora, Sr. Senadores, a realidade brasileira face 
à desigualdade regional. 

Um dado é fundamental para demonstrar a desigualdade regia· 
nal brasileiro, qual seja a renda interna. Estimada para o ano de 
1970, segundo os ramos do atividadc, a renda interna por região 
fisiográfica era a seguinte: 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Itamar 
Franco. V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- O problema do 
ICM, na minha região, ainda sofre um outro absurdo que é o dos 
pautas. A Secretaria de Finanças fixa as pautas ad valorem dos 
produtos o quando o produto é comprado em outro Estado, e, ao cn· 
trar no Estado comprador, há uma diferença de pauta de um Estado 
para outro, o comerciante está obrigado a pagar esta diferença com 
uma tributação triplicada. Agora mesmo, no Ceará, está acontocon· 
do o seguinte: o Rio Grande do Norte, quando compra no Coará 
rapodura, compra na pauta de 130 cruzeiros a carga de cem unido· 
des. A pauta de rapadura no Rio Grande do Norte atinge 250 
cruzeiros. Então, o comerciante fica obrigado a pagar a diferença de 
pauta de um Estado para outro, o que representa um absurdo, 
porque vni encarecer o produto, ainda mais, na mão do consumidor, 
mas num Estado de economia débil, como é o Rio Grande do Norte, 
o que interessa ao arrecadador de imposto é: buscar o dinheiro que o 
Estado estú u precisar, pouco importando a situaçito do produtor ou 
do consumidor. O que interessa à mâquina arrecadadora é o 
somatório que ela possa ter cm termos de arrccadaçito. Do forma que 
upartcci V, Ex• pura que conste do seu discurso esse meu aparte 
enfatizando o problema das pautas, que, nu realidade, não têm condi· 
ções de continuar. Essas pautas deveriam atender a um princípio, a 
um valor, pelo menos regional, porque não tom sentido que a pauta 
de rnpudura no Ceará seja de cento e trinta cruzeiros c a elo Rio 
Grande do Norte duzentos c cinqUentu cruzeiros, a pauta de farinha 
de mandioca, em Pernumbuco, custar sesscntu cruzeiros ·c no Rio 
Grande do Norte noventa cruzeiros. Muito obrigado u V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerois) - O aparte de 
V, Ex• é valiosissimo nessa análise que faço do I CM, aqui, no Sena·· 
do Federal. Vejn V. Ex•, portunto, n oportunidade com que nós 
abordumos esse assunto, que interessa u todos nós, Estudos, nu suu 
muioriu, consumidores. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiús)- Permite V. Ex• um aparte'? 
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O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito prazer, 

nobrl.l S~.:nudor Bcnt:dilo Ferreiru. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiús) -O Senador Lázaro Barboza 
já expcndcu, de certa forma, o sentimento c a preocupação dos 
dirigentes do Estado de Goi{ls, c·om o seu aparte. Sem citar números, 
o que vou tentar fazer é colocar que o Estado de Goiás, com econo
mia eminentemente agropastoril, vinha concedendo, a exemplo do 
Governo Federal que concede isenção de Imposto de Renda cm 
certas úrcas, como i: o caso da SUDENE e da SUDAM, vinha cc· 
dcndo, ao Estado de Goiás, através do ICM, alguns incentivos 
nscais. no que foi inibido por força da vigência dos convênios. Mas, 
isso porque nos interessava, sobremaneira, essa concessão. Com a 
verdadeira explosão demogrúnca que Goiás vem experimentando 
nos últimos anos c, obviamente, fazendo as nossas cidades incharem 
untes de crcsccn:m, criando, assim, problemas sociais relevantes, 
vdo a preocupação dos últimos Governos Estaduais com a institui
ção desses benefícios fiscais para dinamizar a transformação, pelo 
menos, dos produtos primários ali gerados, eis que as .:statfsticas 
significam que, cm Goiús, u industrialização é menos de quatro por 
cento do total do produto Já gcrad.o. Vê V, Ex• que, realmente, aos 
Estados, principalmente aos produtores e geradores de produtos 
primúrios, interessa, sem dúvida nenhuma, a concessão de incentivos 
nscais através do !CM para que esses produtos ali possam, uma vez 
transformados, industrializados, gerar empregos e outras formas de 
enriquecimento. Quanto ao aparte do Senador Agenor Maria, tenho 
vcriticado isto no Nordeste, até mesmo no Norte do Brasil, o que na .. 
da mais é do que uma violcntaçiio, pura c simples das regras 
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. A pauta simplesmen
te inexistc juridicamente, legalmente. (; uma violência praticada 
pelos Secretários no pressuposto que isto permitiria aos fiscais 
urrocadadores tributar aquelas mercadorias desacompanhadas de 
nota fiscal. Mas, o que se verifica, na entrada de mercadorias, 
principalmente no Ceará-, onde nós mantemos miai- é um total 
desrespeito ao crédito do !CM remetido, seja para a tilial, seja para o 
comerciante ali estabelecido. A mercadoria é tributada na entrada do 
Estado, não importando. não tendo a menor significação o crédito 
de ICM destacado na nota fiscal. Enfatizo, pois, que não é defeito da 
'legislação, é defeito da ntoo legislação, ou melhor, da violentação que 
se faz ü Jcgisluçioo vigente, esse tipo de tributação através das pautas. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Eu é que 
agrudeço :.t V. Ex• que, com sua experiência e com este aparte, vem, 
lambi:m, enriquecer o pronunciamento que estou fazendo. O aparte 
de V. Ex• truz apoio, quando nós pretendemos a revisão dessa Lei 
Complementar n• 24. 

Voltemos, então, à realidade brasileira, face à desigualdade re
gional. 

Um dado i: fundamental para demonstrar a desigualdade regio
nal brasileira, qual seja a renda interna. Estimada para o ano de 
1970, segundo os ramos de atividade, a renda interna por i'cgiiío fisio
grúlic~t era a s~guinte: 

BRASIL- 1970 
Renda interna por rcglilo tislogrdtica 

Cr$1.000 

Regiiio Flsiográlicn Renda Interna % 

Norte 3.185.313 2,0 
Nordeste 19.211.917 12,2 
Sudeste 101.752.434 64,5 
Sul 27.661.280 17,5 
Centro-Oeste 5.M99,H95 3,8 

TOTAL 157.710.839 100,0 

BRASIL 165.295,907 

FONTE: Ccnlru 1!c Cunl>LS Nuciunais- DCS/1 llltl:fi"GV .. A di~cu:pimclu entre u tutu I c 
H rcndu tntcnliiL!n I'IIÍ\ d1·~e-\c ;h lrnn~U(,;L}e~ entre rc~iL)es, por \I \Ó dllkeis de ~epurur. 

O Sudeste, que compreende quatro Estados da Federaçilo, atuul
mente, purticipava, em 1970, com 64,5 por cento da renda interna 
total do Pais, dado que não se alterou, com toda a certeza, ao nnal de 
1974. 

Agregando ao Sudeste o Sul, no dr.nominndo Centro-Sul, ob
temos uma participação de 82 por cento do total du arrecadação do 
Brasil. 

De fato, visto deste modo, o quadro é pouco alentador. Assim, 
tomando por base os dados da Sinopse Preliminar de Censo Dcmo
gránco de 1970, é possível buscar uma comparação entre o percen
tual de renda interna com o de população. 

BRASIL- 1970 
Comparaçio entre os percentuais de renda Interna e 

populaçio, segundo as rexlõeo do Pais 

Região Fisiográfica % % 
Renda Interna Populaçio 

Norte 2,0 3,86 
Nordeste 12,2 30,34 
Sudeste 64,5 42,68 
Sul 17,5 17,65 
Centro-Oeste 3,8 5,47 

FONTE: Centro de ContJ!i Nacionais, da Fundação Gctlllio Vurgus c Censo DcmosrAfico 
do Brusil, IHGE, 

Observem agora, Srs. Senadores, o seguinte: 
O Sudeste i: a única região do Pais cm que a renda interna 

supera a população, enquanto no pólo oposto a desigualdade do 
Nordeste é gritante. 

O Sul representa o equilíbrio, porquanto o percentual de renda 
está próximo ao de população. ·Enquanto isso o Norte c o Centro
Oeste apresentam uma desigualdade bastante acentuada, 

A renda per caplta por rcgitoo demonstra a desigualdade: 

Região 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 

TOTAL 

BRASIL- 1970 
Renda per capita realonal 

RendM Interna População 
{Cr$ 1.00) 

3.185.313 3.650.750 
19.211.917 28.675.081 

101.752.434 40.331.969 
27.661.280 16.683.551 
5.899.895 5.167.203 

157.710.839 94.508.554 

Renda 
percaplta 

872 
670 

2.510 
1.658 
1.141 
1.679 

FONTE: (dados básico~) Centro de Contua .Nucionuls - DCS/IDRE/FOV c Ccn~o 
Oemo~r<\Oco 1970, IBGE, 

A renda da Região Nordeste (a menor do ~ais) é apenas 39,9% 
da considerada pura o Pais como um todo c 3,7 vezes menor que a da 
Rcgiüo Sudeste. Apenas o Sudeste possui renda per caplta superior à 
do Pais, enquanto o Sul cstú próximo à medida nacional. 

O Sr. Agcnor Maria (Rio Grando do Norte)- Permite V. Ex• 
um ilp~lrtd! 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas lJeruis)- Com muito pra
t.cr, Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Nono)- Senador Itamar 
Franco, a renda per caplta de Silo Paulo, cm termos de ICM alcança 
CrS 297,50. A renda per cuplta em termos de ICM do Nordeste~ de 
arcnus CrS 33,50. Silo Paulo tem um superavit da arrccúdaçilo de 
!CM superior a três milhões de cruzeiros. E a do Nordeste, doMara
nhão até a Bahiu, é altamente deficitária. Acredito que com esses 
Judos <:õtntisticos, ii luz da mutcmútica, estú provado que não po· 
Jcmos continuar, pelo tempo nfora, sujeitos a uma lcgislaçilo que . 
crnpobrccc cndu diu toda umu região, bencnciando tão-somente um 
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Estado du Federação. Se continuar essa legislaçilo, Silo Paulo, que é 
o maior Estudo produtor de manufnturns deste Pais, vui perder um 
dos muiorcs·consumidorcs, que é o Nordeste, pois o Nordeste ni'io 
tcrú, daqui u dois ou três anos, poder aquisitivo para absorver coisa 
alguma. Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR 'FRANCO (Minas Gerais)- V. Ex•, Senador 
Agenor Maria, tem toda razão e vou dar alguns dados, aqui, sobre a 
participação do ICM na receita tributária dos Estados e do Distrito 
Federal. dados de 1973. 

A percentagem do ICM na arrecadaçãa do Estudo de Silo Paulo 
correspondia a 96,6%; para o Estado de V. Ex•, o ICM também 
pesava; em re!Üçilo, por exemplo, a Minas Gerais o ICM também 
representava um percentual bastante efetivo, ou seja, 94,5%. 

O que quero demonstrar com minha análise nesta tarde, que 
não é a chamada "guerra fiscal" entre os Estados que vai diminui.r 
essa desigualdade. social. Nosso desejo é que o Governo Federal 
reexamine essa Lei Complementar n• 24 e a revogue, mandando 
outro instrumento que possibilite aos Estados mais pobres desta 
Federação um maior progresso no seu campo social. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite'V. Ex• um aparte? 

O Sr. Helvfdlo Nunes (Pia ui)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com muito pra· 
zer, nobre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco) - Senador Itamar Franco, 
mais uma vez, quero congratular·me com V. Ex• pela seriedade do 
debate e pela objetividade com que V. Ex• traz a este Plenãrio um 
assunto da maior relevância para a vida econômica do Brasil. E 
quando V. Ex• fala cm disparidades regionais, quero dizer com triste· 
za que elas estão aumentando, cm relação ao Nordeste. Este ano a 
agricultura no Nordeste cresceu menos de um por cento c a indús· 
Iria, menos de cinco por cento. Como dizia aqui, há poucos momen· 
tos, o eminente Senador pelo Rio Grande do Norte acho e entendo 
que é uma politica suicida a do Estado de São Paulo porque, enquan· 
to o Brasil parte para o mundo afora cm busca de novos mercados 
para os seus produtos, deixa marginalizado dentro do seu próprio 
território um terço de sua população. Uma população muito maior 
do que toda a população da Argentina. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Senador Paulo 
Guerra, V. Ex• tem toda razão. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Da q~al apenas 20 ou 25% 
têm poder aquisitivo. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauf)- V. Ex• permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Um momento 
pura responder o aparte do eminente Senador Paulo Guerra. 

Lembrou já V. Ex• o crescimento da agricultura no Nordeste. 
Vou me reportar ao pronunciamento do entilo Presidente Rubens 
Costu em relaçilo ao Nordeste. 

Quero esclarecer a V. Ex•, que, quando faço esta abordagem, 
nilo estou acusando o Governo Revolucionário Brasileiro. Tenho me 
pautado nesta Casa por uma atuação: uilo distingo o ponto zero do 
Brasil no uno de 1964. 

O Sr, Puulo Guerra (Pernambuco)- Declarei no meu aparte o 
equilíbrio com que V. Ex• sempre aborda os assuntos da maior im· 
portânciu pura o Puis. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado 
a V. Ex• Só estou reportando a isso, e fiquei muito feliz com o aparte 
de V. Ex• Quando levanto esses assuntos, não viso acusar este ou 
aquele Governo; viso mostrar ii Naçilo e ao Senado Federal que 
essus dcsiAualdqdes que existem agora, estilo existindo já há 
bustantc tempo no Brasil e o fundamental (: que elas precisam ser 
corrigidus. Nilo vejo o marco zero a partir de 1964. Vejo cm minhu 
ntuuçilo nu vida públicu, o Brusil de hoje, o Brasil de umanbn. 

O Sr. Pnulo Guerrn (Pcrnumbuco)- Permita que untes de con· 
ceder o npurtc ao eminente representante do Piuuf, que ti1o bem 

expressa aqui 11 representação nordestina, porque representa o 
Estado mais pobre c mais sofrido do meu Nordeste - permita·me 
que concorde com V. Ex• O Governo do Presidente Juscelino 
Kubitschek, muito untes de 1964, muito se preocupou com esse 
dcsequillbrio regional, tanto assim que foi de sua iniciativa, a 
criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste bem 
como os Governos da Revoluçilo. Quero destacar aqui o primeiro, 
do saudoso Presidente Custcllo Branco, tinha uma preocupação, 
como nordestino, como cearensc, de ver e corrigir, em parte, esse 
desequilíbrio. Os Governos seguintes, do Presidente Costa e Silva, 
do Presidente Garrastazu Módici e o aluai também, procuraram 
corrigir esse desnível, com grande ênfase, por ter o General Geisel 
servido muito tempo no Nordeste. Os Governos Revolucionários 
têm feito muito esforço mas, lamentavelmente, tudo o que se faz no 
Nordeste, ou st: corrige, como está pretendendo V. Ex•, através da 
reformulação dessa Lei, nào traz resultados porque, parece, eles 
estão falando no deserto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Apenas queria 
cumprimentar V. Ex• por se referir ao problema do Nordeste, 
lembrando que o economista Rubens Costa, Ex·Prcsidente do Banco 
do Nordeste, dizia que "o processo de industrialização do País, 

. como um todo, é muito. mais veloz que o do Nordeste, e que, a 
despeito dos sensíveis êxitos alcançados pela SUDENE nessa ãrea, a 
participação nordestina na produçã0 industrial do Brasil havia decli· 
nado de 9,6%, em 1950, para 6,8%, em 1967". 

Do mesmo modo, como se quisesse prevenir entusiasmos fáceis 
com respeito à solução do problema nordestino, o Governador de 
Pernambuco, Nilo Coelho, declarava este ano perante o Presidente 
da República: 

"No Nordeste, Senhor Presidente, o analfabetismo (: 
bem profundo: os índices de mortalidade infantil espantam o 
mundo todo; o subemprego ó uma constante, a debilidade da 
infra-estrutura ainda não foi corrigida, para atrair a espanta· 
neidadc de investimentos privados; a renda do nosso homem 
é desprezível." 

Concedo agora o aparte ao nobre Senador pelo Piauí. 

O Sr. Helvídlo Nunes (Piauí)- Nobre Senador Itamar Franco, 
inicialmente quero pedir desculpas a V. Ex• por não poder ter o pra· 
zer de rJCar neste Plenário até que V. Ex• encerre seu discurso, por· 
que tenho um compromisso a honrar. Nilo gostaria de me retirar 
untes de deixar consignado no discurso de V. Ex• o seguinte: em 
primeiro lugar, não comungo totalmente com o seu pensamento a 
respeito da Lei Complementar n! 24. Acho que a parte menos danosa 
desta ~i reside exatamente no combate que estabelece contra o 
fantasma das guerras fiscais. Esse combate dirige·se claramente ao 
Nordeste, mas numa escala evidentemente muito maior em relação 
ao Ccntro·Sul. Conhecemos a guerra do feijüo, da soja e outras guer· 
ras. Tnlvez estu seja a parte mais aproveitâvel, digo, com certeza, é a 
parte mais uproveitl\vel da Lei Complementar n• 24. O segundo 
ponto a que desejo fazer referência especial é o seguinte: no primeiro 
pronunciamento feito à Naçüo, o Presidente Geiscl demonstrou seu 
propósito de alcançar uma mais justa c equitativa distribuição das 
rendas tributúrias. Poucos di:1s depois, o atual Ministro Simonsen 
n:pctiu u nu:sma orientuçüo presidencial. No II PND está escrito, à 
púgina III: 

"Aperl'ciçoamcnto do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias. As alterações nu estrutura do !CM serilo 
oricntudas por dois objetivos: 

a) assegurar distribuiçüo mais equitativa das rendas 
cstuduais pela comtituiçào de um l'undo de participação 
arrecadado de todos os Estudos e rcdistribuldo, entre outros 
crit~rios, conforme u populuçi\o c o inverso dn renda per 
cupltn; 

b) cvitur ns guerras de isenções entre os Estudos, lir" 
mundo-se um principio de ljUC o ICM nUa é urn instrumento 
próprio para n dil'crcncinçàu dus vantagens lí.JC:11.:iunais." 
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Não existe hoje, apenas uma orientnçi\o, Existe um propósito jd 

instrumentalizado. O Governo reconhece que a sistemâtica de 
distribuição do ICM niio conduz'h justiça, muito menos à eqUidade. 
Por isso, o II PN D jd fala na criação de um fundo de participação, 
arrecadado de todos os Estados e redistribuído conforme a popula· 
ção c o inverso da renda per caplta. A pergunta que nos estarrece é a 
seguinte: se o próprio Governo já instrumentalizou, por que não põe 
cm prática esta redistribuição? Por que nilo altera o mecanismo de 
distribui;ão do ICM? Acho que o raciocínio final do discurso de 
V. Ex• concluirá por um pedido, c, antecipadamente a esse pedido, 
cu junto a minha voz, no sentido de que o Governo ponha cm prdti· 
ca, imediatamente, esta nova sistemática de distribuição dos recursos 
oriundo> do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Rendo, 
antecipadamente, os meus aplausos a V. Ex• e mais uma voz, a voz 
de um Eltudo poderoso, que hoje se junta à dos nordestinos, no senti· 
do de alcançar do Governo Federal que a nova sistemdtica de dis· 
tribuição do ICM seja posta em prática imediatamente, cm proveito 
não apenas dos Estados mais pobrc:s, dos menos favorecidos, mas, 
inclusive, daquele que arrecada, segundo dados de principio de julho 
deste uno, quase 50% da receita de ICM do País, que é o Estado de 
São Paulo. Essa nova shaemática- tenho certeza- não prejudicarA 
o Estado de São Paulo. Ao contrdrio, a miséria periférica nilo serve a 
São Paulo, absolutamente. Então, por que o Governo não executa 
esse seu propósito que já está, inclusive, instrumentalizado? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Veja V. Ex• que, 
no fundo, nós estamos de acordo. 

Ao falar sobre o ICM, busco, também, como V, Ex•, um me· 
lhor mecanismo para a distribuição do Imposto de Circulaçi\o de 
Mercadoria. 

Muito obrigado pela sua presença aqui. 
A revogação da Lei Complementar n• 24 ensejará ao Governo 

Federal a oportunidade de enviar ao Congresso Nacional aquilo que 
nós todos queremos: uma nova sistemática para o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias .. 

O Sr. Asenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Itamar 
Franco, V, Ex• me permite mais um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO '(Minas Gerais) - Com prazer, 
nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Asenor Maria (Rio Grande do Norte)- O problema da 
importação de tributo pelos Estados pobres do Nordeste criou a 
seguinte situação: o Estado de Sergipe importa mais tributo do que 
recebe, por incrível que possa parecer a V, Ex• Se um Estado da 
Fcdo:ração, como Sergipe, importa mais tributo do que recebe, onde 
vai parar Sergipe, nobre Senador Gilvan Rocha? e rara n semana cm 
que não se encontram, aqui em Brasília, Governadores do Nordeste, 
a baterem às portas dos Ministérios atrás de ajuda, por intermédio 
do fundo perdido, distribuído por um dos Ministérios. Eles vêm 
somanalmcnte a Brasília, cm busca desse fundo perdido, batendo às 
portas .do Governo, dizendo alguns deles que nilo têm condições 
sequer de pagar o funcionalismo. Pobre está o Estado, pobre está o 
povo, c a corrente migratória do Nordeste aumentando diariamente: 
enquanto se esvazia o interior nordestino, incham as Capitais brasi· 
lcirus e criam-se problemas pcrigosíssimos, através desse aumento 
demográfico, Porque as Capitais niio dispõem de uma estrutura, nem 
hospitalar, nem educacional, nem de empregos para o atendimento 
dessa corrente migratória cada dia maior. E o que acontece? Esse 
homem do interior do Nordeste, quando chega às capitr.is c nilo 
encontra as condições que esperava, transforma-se num marginal. 
Daí porque, o discurso de V, Ex• nesta tarde, talvez seja um desper
tar para o Governo atentar paru essa realidade, que cstd nilo só ator
mentando e empobrecendo o Nordeste, mas criando uma perspecti
va perigosu, Hoje, já quem passa necessidades c privações, no 
Nordeste, não silo aqueles que nasceram com fome, mas também a 
clusse média vivendo utualmcnte essas dificuldades. Aqueles que 
nasceram com fome estilo anestesiados, mus u classe médiu, nilo, E, 
sendo assim, nuo se conforma com essa situação, Congratulo-me 
cum V, Ex• c .aproveito a oportunidade para dizer-lhe que volte sem-

prc à tribuna porque, defendendo esses aspectos, V. Ex• está dcfcn· 
dendo a própria soberania do nosso País. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais).:: Muito obrigado, 
ilustre Senador Agcnor Maria. O aparte de V, Ex• dd mais alento, 
como eu já disse, ao meu pronunciamento. O Brasil está precisando, 
de uma real politica de desenvolvimento. 

O Sr. Jarba• Pa .. arlnho (Pará)- Permite, V, Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com prazer 
nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Pa ... rlnho (Pará)- Além de ouvi-lo com atenção, 
fazia-o também com cuidado, porque o ICM não é assunto - cu 
diria - nem da minha especialidade nem da minha generalidade, 
Mas V. Ex• soube emoldurti-Io num quadro em que todos nós, que 
não somos especialistas cm ICM, poderemos discuti-lo. e quando V. 
Ex• traz à baila o problema dos desníveis regionais. Nós sabemos 
que não haverá, inclusive, pais desenvolvido, se esse desenvolvimen
to for hctcrogcncamcnte feito. E não interessa termos este ou aquele 
Estado brasileiro com altos índices de desenvolvimento, quando a 
média nacional continua extremamente baixa. Ao que sei, como V. 
Ex• também, sem fazer de 1964 um marco da História do Brasil, mas 
fazendo dele um marco de certas decisões - no que me distancio 
talvez de V. Ex• - a luta pela diminuição das desigualdades 
regionais não é, realmente, privativa do período que começou cm 
1964. Nós vemos que essa preocupação vem' do Governo do Dr. 
Getúlio Vargas, do Governo do eminente Marechal Eurico Outra c 
de vários outros que se seguiram a css•:s dois eminentes homens pú
blicos. Mas,- e ó este o ponto mais f:·scinantc que,acho, se V, Ex•, 
me permite qualificar no seu discurso - a despeito das agências de 
desenvolvimento existentes neste País, como disse .ainda hã pouco o 
nobre Senador de Pernambuco, Senador Paulo Guerra, em vez de 
estarmos diminuindo esse esforço, nós estamos, talvez, ampliando-o. 
E é o testemunho que nos traz, também, o s·cnador Agcnor Maria. 
Ora, haveria uma suposta lei que traduziria a pujança cconõmica de 
uma região, pela sua ocupação enquanto ecúmena. A partir do 
momento que o ecúmcno fosse o local capaz de gerir PIS, de produ· 
ção e de consumo, automaticamente a pujança aumentaria, na 
proporção cm que aumentasse a sua habitação. Aparentemente, 
pelos próprios dados que V. Ex• forneceu, nós poderíamos 
interpretar essa Lei como indiscutível. Por exemplo, o Norte tem 
pouco mais de 2% da renda brasileira e tem 3,8% da população; o 
Ccntro·Ocstc'tcm 3,8% da renda c 5,47% da população; silo dados 
equilibrados. A Região Sul c devo dizer: especialmente a Regiilo Sul, 
é o melhor exemplo; com 17,5% da renda, dispõe de 17,75% da 
população. Entilo, pareceria haver uma distribuição equitativa entre 
a ocup:1çllo da ârea c a sua participação na economia. Em compensa
ção, V. Ex• citou o Nordeste, num disparate tremendo, porque 
enquanto ele tem 30, 34% da população brasileira, só contribui com 
12% da renda nacionol. E se não estou equivocado o Nordeste tem a 
renda per capita mais baixa do Brasil, que atinge, talvez, só 60% da 
média nacional. Então, a partir dessa constatação, quero trazer a 
minha voz de apoio à sua corajosa intervenção. V. Ex• pode ser 
considerado um homem privilegiado porque cstd situado na Região 
Sudeste, que é o centro de poder nacional. Entretanto, é V, Ex• que 
traz a nós este alcrtamento, utó porque o seu Estado, dentro da 
Região Sudeste, não ê apenas Mi nas Gerais monoliticamcnte 
considcrudo; sãc' vArias Minas Gerais; por exemplo, as da região 
norte, mais comparadas ao nosso ,utrido c penoso Nordeste. De 
sorte que, relativamente à colocação que V. Ex• faz da necessidade 
urgente de rever polfticas - ou, melhor dizendo, estratégias 
nacionais para diminuir esse fosso entre as regiões - quero trazer
lhe meu aplauso, trazendo também, no terminar este aparte, um 
exemplo. A primeira agência de desenvolvimento que estu Naçilo fez, 
foi, na Ama1pnia, a antiga SPEVEA, da ·qual cu participei como 
suposto têénico federal cm recursos naturais. Eu jd disse, nesta Casa, 
que, na verdade, o que cu encontrei foi um depa1tnmcnto de discur
sos nuluruis, porque n~o havia levantamento nenhum, nem do solo, 
ncrn do subsolo; havia só belos discursos sobre a necessidade de se 
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ocupar a Amazônia, cm definitivo. Mas veja, V, Ex•: permitiram, 
por exemplo, já pelos incentivos fiscais, na reformulação feita pelo 
Presidente Custcl\o Branco, que o Estudo, que cru o detentor do 
dinheiro, devolvesse esse putrimõnio aos pagadores de Imposto de 
Renda. Devolveram 50% para cada um, c é evidente que, no afã do 
sistema capitalista de provocar lucros, cada um procurasse os mode
los mais rendosos. Dentro de pouco tempo, na Amazônia, 'havia 
cinco indústrias de óleos vegetais comestlvcis: c começaram a se 
digladiar: c a partir dai, a tentar transferir sua produção para compc· 
ti r com o resto do mercado nacional. E surgem, depois, as conscqUên· 
cias a que V. Ex• se referiu, como a guerra das tarifas internas. Deste 
modo, peço a V. Ex•. com a seriedade que tem, a vocação 
parlamcnt:lr que todos nós reconhecemos desde a sua chegada nesta 
Casa ... 

O SR, ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado. · 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- ... que prossiga no tema, que 
nos honre com um aprofundamento ainda maior desse tema, porque, 
certamente, sensibilizará a n6s brasileiros, não apenas.pcla nossa 
origem, de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, mas 
brasileiros todos nós, que queremos um País harmoniosamente 
desenvolvido, 

O SR. 1T AMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado 
a V Ex•. Senador Jarbas Passarinho. Vamos fazer, primeiro, uma co· 
locação in)cial. Disse, aqui, que não considerava, ano zero do Brasil, 
o de 1964. Isso não quer dizer que, como representante da Oposição, 
eu não polisu estar de acordo com certas decisões tomadas nesse 
poríodo. Daria, por exemplo. a V. Ex•. o seguinte depoimento: a 
partir da Constituição de \946, em que surgiram os organismos 
regionais nesse País, deu-se, também, maior ênfase à politica 
municipalista, já que nu velha república o municipalismo foi bastnn· 
te esquecido. Em 1967, com o Presidente Castel\o Branco- tive a 
coragem de. declarar isto, quando da minha escolha na convenção, 
cm Minas Gerais- foi ele um presidente municipalista; cu que fui 
Prefeito naquele período. Depois que Castello Branco deixou o 
Governo,.nós, os municipalistas, sentimos que os municípios brasi\ei-, 
ros voltavam a se enfraquecer. Aprovo decisões, quandq o Govcrho · 
diz que vai, por exemplo, interligar Brasília e Nique\ãridia à futura 
Usina de São Felix, para possibilitar tarifas especiais, se necessárias, 
aos empresários brasileiros, para que eles explorem níquel nessa 
região. Aprovo decisões quando diz que vni construir a Usina de 
Tucuruí, para possibilitar, naquela região, o surgimento de indús
trius metalúrgicas. 

Veja V, Ex• que a minha colocação é bastante diferente. Apenas 
digo aqui, não em nome da V ice-Liderança que exerço no Movimen
to Democrático Brasileiro, mas como Senador da República, que 
precisamos encarar o Brusi\ de hoje, o Brasil do futuro. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com prazer, no
bre Senador Marcos Freire. 

O·Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Nobre Senador Itamar 
Franco, V. Ex• traz novamente à discussão, nesta Casa, um assunto 
que tem sido objeto de calorosos debates, não apenas nesta CO!f10 ~m 
Jegisluturns anteriores, independentemente de conotações parudàrtas 
das vários parlamentares que tém tratado da matéria. O Senador Jar
bas Passarinho teve, inclusive, ·a oportunidade de salien
tar que, nu anúlise da situação do Nordeste, sobressaíam dados gri
tantes, entre os quais o percentual da população nordestina, umn 
base de JO% cm relução à do Brasil, eu renda nacional produzida, de 
apçnns 12%. Realmente, o poder público, na última década -
vnmos dizer assim- enveredou por estratégias nacionais várias para 
tentar supernr esses desequilíbrios regionais. E dentro do histórico 
que talvez se pudesse fazer em rcluçiío à agência desenvolvimentistn 
do Nordeste, poder-sc-ia, talvez, distinguir duns fases: uma, cm que 
os resultados foram positivos, nque\n fase que, tn\vez, vú nté o uno de 
I96H, cm que o Nordeste começou a nprcscntar dados realmente 
compcnsudorcs du iniciativa, do~ investimentos, tanto no sctor pri-

vado como no setor público, dentro daquela estratégia de desen· 
vo\vimento do Nordeste, visando à superação· do seu dcsequillbrio 
regional. No entanto, nos últimos anos, começou use constatar um 
retrocesso naquele campo que havia sido ganho pela politica dcsen· 
vo\vimentista da nossa região. Evidentemente, não se poderia num 
só pronunciamento, c conseqUentemente num só aparte, citar um 
único fato cuusudor. Há n fatores determin~ntcs, talvez, de"a 
situação difícil que o Nordeste atravessa e que todos os seus rcprcscn· 
tantcs, nesta Casa, ti:m procurado analisar, em oportun.idadcs várias, 
desde o !CM, a que V. Ex• se referiu tão, bem nesta tarde, ao próprio 
confisco cambial do preço do açúcar, ou o Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios que, felizmente nesta legislatura -c por 
iniciativa do Senado - conseguiu encontrar uma solução, embora 
gradativo, mas uma solução para superar aquele retrocesso havido 
em 1968. E, todos nós, que temos preocupação com o atraso 
regional, e sobretudo com o desequillbrio entre as várias regiões do 
Pais, estamos na obrigação de fazer isso que V. Ex• está fazendo ho· 
je: trazer o assunto à baila, sem passionalismo, procurando 
exutamente pesar os vários ângulos da questão. Portanto, congratu· 
lo-me com V. Ex• c acho. realmente, que todos nós devemos 
insistir, tanto quanto possível, em trazer à .discussão esse problema 
do desequilibrio regional, esse problema do atraso do Nordeste. 
Alguma coisa deve estar errada, porque, realmente, dentro desta 

. politica desenvo\vimentista do Nordeste, melhores frutos jã foram 
colhidos c, c:vidcntemcntc,. a esta altura dos acontecimentos, dcz;:s
seis anos depois de fundada a SUDENE, os resultados já não estão 
sendo compensadores. Hã alguma coisa de negativo a exigir, sem 
dúvida uma reformulação profunda. Portanto, parabenizo V, Ex•. e 
acredito que seja toda a Casa, que o faz. tanto os integrantes da 
ARENA como os do MDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Senador Marcos 
Freire. o aparte de V. Ex• é extremamente confortador. Homem de 
experiência, parlamentar dos mais brilhantes, Senador por 
Pernambuco, de grande. vivCncia e conhecimentos econômicos, 
sedais c politicas do País. a sua fala honra o meu pronunciamento. 
Concordo com V. Ex• em que hã alguma coisa errada e a reformula· 
ção deve ser feita imediatamente pelo Governo Federal. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- V. Ex• permite uni aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (Mi nas Gerais)-· Pois não. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Apenas pura fornecer uma 
modesta contribuição ao grande e oportuno discurso que V. Ex• 
profere nesta Casa. Não é somente o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias que contribui para a desigualdade das regiões, Temos 
um inimigo oculto, que drena, semanalmente, quantias fabulosas 
para o Centro-Sul: é a chamada Loteria Esportiva. Ninguém pode 
calcular o quanto é drenado, das zonas do Nordeste para o Sul, pela 
Loteria Esportiva. Basta citar um fato a V. Ex• Co~versando há • 
poucos dias, com o Presidente da Companhia de Pasteurização de 
Leite de Recife, ele me disse que no dia imediato ao último dos jogos 
da L.:>teria Esportiva, caia o consumo de leite, na cidade, em dez mil 
litros. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Incorporo o 
apttrte de V. Ex• para análise das nossas autoridades. , 

O Sr. Paulo Guerr• (Pernambuco)- Muito obrigado. i 
I 

O Sr. Marcos .Freire (Pernambuco) - V. Ex• me permite? f! 
como que uma complementação nos dados que foram tr~zidos ao 
discurso de V. Ex• O Senador l'au\o Guerra foi muito oportuno, 
quunúo uduúu esse argumento, a mais, ao pronunciumcOto de V. 
Ex• Realmente, n Loteria Esportiva vem funcionando como 
verduddnt sangriu na economia dos Estados mais pobres:. E, coisa 
interessante: Sendo, drenado de lá para as regiões mais 1ricas, um 
montante muito grande de recursos, o disciplinumcnto legal du 
matéria nno cstaho\ece parftmetros puru que os frutos colhidos pela 
loteria sejurn tumb~m. necessnriamente, aplicados nu tcrrri de origem 
desses r~:cursos. Se não me engano, na lcgisluturu pussndU, o Depu· 
tudo Fernando Lyru- por sinal de Pernambuco -teria uprescntado 
um projeto cujo destino eu não saberiu csclurccer, neste instante, 
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cstnbelecendo que um percentual dos recursos obtidos, como fruto 
du arrccndacão da Loteria Esportiva, fosse necessariamente aplicado 
nn região de onde eles provinham. Estn seria uma maneira de fuzer 
retornurem aqueles recursos, mesmo que pura us finalidades espeem
cus prcvistns na lei: educacionais, ou assistcnciais. Que, pelo menos, 
se assegurasse, vamos dizer, que dctcrminuda quantia para a LBA, 
fruto dn Loteria Esportiva, fosse uplicadn nu Região Norte, num 
percentual correspondente ao arrecadado naquela região, do mesmo 
modo se furia para u região do Nordeste, e assim, sucessivamente. 
Portanto, parece-me que essa, realmente, é uma chaga muito im· 
portnntc a ser incorporada ao discurso de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Tem V. Ex• toda 

n razão. 

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco)- Permite V. Ex• um aparte? 
' 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Guerra (P.ernambuco) - Desejo confessar que o 
oportuno aparte do eminente representante pelo meu Estado, Sena· 
dor Marcos Freire, veio complementar, de maneira mais elucidativa, 
o meu pensamento, quando abordei o tema da Loteria Esportiva. 
Temos que fazer retornar, às regiões, grande parte do que dali é 
drenado para o Centro-Sul. A iniciativa do Deputado pelo MDB, 
Fernando Lyra, meu coestuciunno, deve ser levada à frente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Mais uma vez 
agradeço no Senador Paulo Guerra, desejando que o meu discurso e 
u Loteria Esportiva aproximem cada vez mais V. Ex• e o Senador 
Marcos Freire:~ 

O Sr. Luiz Ca•alcante (Aiagoas) - Permite V. Ex• um breve 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Ca•alcante (Aiagoas)- Sou dos que acham que não 
se resolve problema social com jogo, porque Loteria Esportiva é jo
go. A propósito disso, parece-me muito oportuno lembrar um pen· 
s: .nento que conheci, há muito tempo, e do qual nunca me esqueci, 
de Ovídio: "Pura nilo perder, o jogador não cessa de perder". B o 
que acontece com esses pernnmbucanos, e alasoanos, citados pelo. 
Senador P.aulo Guerra, que não têm dinheiro, às sextas-feiras, para 
comprar o leite de seus filhos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado 
a V. Ex•. Senador Luiz Cavalcante, pela sua intervenção. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encerrar meu pro· 
nunciamcnto lembrando que í: o próprio II PND que fala nu 
dcsconccntrnção da atividadc. econômicu, quando ele diz: 

"lneorporuçào, desde logo, à economiu de mercado, do 
grande cspuço brasileiro, no invés de realizar um modelo 
gcogrplicamcnte confinado às {Jrens j(t ocupadas. Ao mesmo 
tempo, dcsconccntrução da utividudc econômicu, inclusive da 
utividudc industrial," 

B o que queremos, í: o que pretendemos. 
Sr. Presidente c Srs. Senadores, neste ponto dirigimos um apelo 

i't inteligência lltcidu do Sr. Ministro dn Fuzcnda, para que promovu 
a rcvogtH;Uo dn L~:i Complementar nl' 24, bem como o Governo 
Federal promova estudos pura umn melhor distribuição do ICM. 
(Mnltn bem! Pulmus.) 

DOCUMENTOS A ÇIUE SE RF.FERE O SR. ITAMAR 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

QUADRO I 
Partlclpaçiio do ICM na Receita Tributária(') 

dos Estados e Distrito Federal- 1973 CrS 1.000 
Receita Percentagem do 

Estados Tribu!árla total ICM I CM sobre a RT 
(1) (2) (3) (4=3/1) 

Acre 14.702 13.271 90,3 
Amazonas 161.497 153.371 95,0 
Pará 172.926 158.623 91,7 
Maranhão i66.444 159.810 96,0 
Piauí 84.262 79.967 94,9 
Ceará 293.567 283.747 96,6 
Rio Grande do Norte 98.026 94.069 9•i,O 
Paraíba 170.373 166.952 93,0 
Pernambuco 643.740 626.769 97,4 
A lagoas 173.221 171.090 99,0 
Sergipe 84.689 82.680 97,6 
Buhia 753.631 695.144 92,2 
Mi nas Gerais 2.219.590 2.096.924 94,5 
Espírito Santo 283.955 273.656 96,4 
Rio.de Janeiro 1.000.915 965.990 96,5 
Guanabara 3.424.548 2.650.029 77,4 
São Paulo 14.908.230 14.405.322 96,6 
Paraná 1.777.763 1.709.296 96,1 
Santa Catarina 872.463 846.851 97,1 
Rio Grande do Sul 2.720.589 2.618.994 96,3 
Mato Grosso 309.885 272.514 87,9 
Goiás 557.007 525.485 94,3 
Distrito Federal 476.667 412.424 86,5 

FONTE: lnsthuto D~usilciro de Geografia c Estulfs!ica, Anu,rlo Eait•tfsllco do Braúl, 1974. 
(I) A Receita Tribuldriu comprcentlc oslmpottos (IC.:M c sobre a Transmlullo de Bens 

Imóveis), as taxas (~elo exerclcio do poder de ooUeia c de prcstuçAo de serviÇõs, ultm de 
outras, de menor significação) c 11 contribuiç~odc melhoria, 

II 
Participação das Transferências Correntes e do ICM sobre a Receita 

Total(') dos Estados e Distrito Federal-1973 CrS 1.000 
Transferênelas Reeelta 

Estados ICM Correntes Total ICM/RT TC/RT 

-

(I) (l) (3) (4) (5 = l/4) (6=3/4) 

Acre 13.271 67.682 130.656 10,2 5\,S 
Amazonas 105.558 33.945 358.939 29.4 9,4 
Pará 117.973 64.424 460.167 25,6 14,0 
Maranhão 113.776 45.256 453.822 25,1 10,0 
Piauí 43.769 67.871 296.230 14,8 22,9 
Cearú 198.980 53.934 500.287 39,8 10,8 
Rio G •. do Norte 57.779 30.991 210.354 27,5 14,7 
Pnruibu 106.187 41.864 382.615 27,7 10,9 
Pernambuco 442.776 64.901 883.103 50,1 7,3 
A lagoas 135.138 32.040 269.820 50,1 11,9 
Sergipe 48.538 33.571 249.750 19,4 13.4 
Bnhia 493.697 107.783 1.356.416 36,4 7,9 
Minas Gerais 1.607.420 255.213 3.842.420 41,8 6,6 
Espirita Santo 177.891 56.085 529.595 33,6 10,6 
Rio de Janeiro 747.423 73.958 1.443.846 51,8 5,1 
Guunabnrn 1.914.098 83.417 4.029.250 47,5 2,1 
São Paulo 10.662.567 352.822 18.362.840 58, I 1,9 
Puran1t 1.188.372 58.8\7 2.100.\75 56,6 2,8 
Suntu Cuturinu 575.073 46.004 1.095.224 52,5 4,2 
Rio G. do Sul 1.862.818 113.940 3.497.453 53,3 ),2 

Muto Grosso 199.259 25.686 436.468 45,6 5.9 
GoiiiS 417.768 85.137 882.716 47,3 9,6 
Distrito Federul 219.968 418.601 1.021.957 21,5 41,0 

FONTE I Instituto Brnslh:lro de Gcogrufiu c Eatutl~th:u, Aou,rlo EMIIIS8IIeiidO Dr.sll, 197 ... 
(I) A R~:cdtu Tollll compreende ns Rccclh1S Correntes (tributos, rcsultudos pntrimonlul~. 
induMriul~. trun~ti:rênciu~ !.:nrrcntc~ c nutrn~ de menor HhwiOcndo) mniaua recchn8 de cup~oo 
tul, corrc~rondcntcs Ull!lcruçõch de crédito, uhmm;nn de hcn~ moveis c lnuh•cl~. umortl~n~ 
l;t,cs dccmprtstimm conccdidoft, trunsfcrênciu~ tlc cupltul c outrus. 
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O, SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o 

nobre Sr. Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás) (pronuncia o se1111lnte 
dllcurso. Sem revlslo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A publicidade ostensiva à nova tentativa de implantação d.o 
divórcio entre nós traz certa novidade: a inoculação do veneno, 
grndativamente. 

A par dessa lamentável" publicidade, a imprensa, talvez desper· 
cebidamentc, vem dando publicidade a um fato que cu diria ser o 
efeito do divórcio. O divórcio é a causa; o menor abandonado, o 
efeito. 

Sr. Presidente tenho em mãos um artigo do jornal Correio 
llrazlllenae, de hoje, onde o articulista denuncia: 

"A presença de menores desamparados, sempre em maior 
número, nos diversos pontos da cidade, é bem uma prova 
dessa afirmação. Já não hú um estacionamento no centro da 
cidade onde os menores não estejam aluando, vendendo 
"proteção", bem ao estilo dos melhores llnK•Iers da velha 
Chicago. Já não há lugar onde se possa parar o automóvel 
sem o ussédio de bandos de menores disputando, até com 
violência, o diréito de vigiar o carro mcdiJnte uma pequena 
quantia. E ai daquele que se recusar a pagar pela "proteção", 
pois corre o risco de ter o carro danificado." 

O repórter tece elogios ao Governo do Distrito Federal, pois, 
atendendo a essas admoestações, a essa preocupação expendida, jâ 
há algum tempo, pelo articulista, decidiu admith· menores de idade 
no serviço público do Distrito Federal. Com essa medida, o Governo 
do Distrito Federal deu oportunidade de trabalho a essas crianças 
que não são aproveitadas pelas empresas de Brasília, dado o estilo de 
legislação que temos mantido, até aqui, para o setor. Sr. Presidente, 
sem dúvida alguma, sob todos os aspectos, é elogiâvel essa cam· 
punha da imprensa, especialmente a do Correio Brulllense. Os 
resultados, os frutos da solução do problema do menor abandonado 
parecem ser, efetivamente, objeto de preocupação constante dos 
nossos dirigentes. . 

Por outro lado, é lamentável que essa mesma imprensa não se 
tenha preocupado, até aqui, com a causa, limitando-se, como disse, a 
combater os efeitos. Houve, não faz muitos dias, a publicidade, às 
tentativas de emendas constituciomiis, para a implantação do divór· 
cio em nosso Pais. Essa publicidade continua, com novas tentativas, 
j:í ànunciadas pelo rádio e pelos jornais, acerca da coletu de 
assinaturas de parlamentares para a apresentação de nova emenda 
constitucional favorável ao divórcio. 

Sr. Presidente, o objetivo de nosso pronunciamento, nesta tarde, 
é: no sentido de chamar a atenção dos nossos meios de divulgação, 
principalmente nossos jornalistas, preocupados que estão com os 
deitos da família dissolvida, da famllia destrulda, para que voltem 
sua atenção para a causa desse problema, e não patrocinem, como 
"anteriormente, uma campanha cm favor do divórcio, 

J:í dissemos neste plenário que, submetida a opinião pública , 
nacional a um plebiscito, até mesmo as crianças de cinco anos de 
idade, se lhes fosse permitido, votariam evidentemente, a fnvor da 
implantaçilo do divórcios. 

Sr. Presidente, ~uriosa, àquela altura, a preocupação de nossa 
imprensa cm patrocinar a causa divorcista, cm ridicularizar os 
iadissol ubi I istus. 

Tivemos oportunidade de trazer fatos verdndeiramentc clam~· 
rosas, por nós constatndos nas páginas dos nossos veiculas de do· 
vulguçüo, Caracterizando essa particularidndc essa preocupuçilo cm 
fuvorcccr umu causa que, evidentemente, nilo interessa à democru
ciu, nUO interessu, de maneira alguma, ao povo brasileiro. Aponta
mos que homens du esquerda,, notoriamente comprometidos com a 
cuusu do comunismo, engajados estavam no patroclnio du causa 
divorcistu. 

Entretanto, Sr. !'residente, tenho em mãos artigo que dá noticia 
de que hoje, nu Uniilo Soviética u maior prcocupaçilo do Poder 
Executivo outra nilo é scnilo a eliminação do divórcio, · senilo 
obstuculizur, cudu vez mais, o divórcio, nu prescrvuçi\o do Estudo. 

Sr. Presidente, não bw\tusscm esses artigos c esses comentários, 
ofereço cstutisticus, que gostaria não ficassem, como das outras 
fcitus, nos limites destas quatro paredeS, mas. tivessem, ult:m da 
~ivulgução d' A Voz do Brasil, o amparo dos outros meios de 
divulgação, u fim de que u opinião pública nacional se capacite, 
vcrdudcir:omente, do nagelo que significa o divórcio, quando 
impluntudo entre um povo, Essas estatlsticas se referem nilo só aos 
Estudos Unidos da América do Norte, ·mas também n Uniilo 
Sovi&tica. 

Estes dudos são curiosos, e curiosos porque, no mundo 
comunista, sem nenhum compromisso com os Mandamentos da Lei 
de Deus, sem nenhum compromisso com as religiões, percebe-se, ali. 
uma preocupação consoante com a preservação da famllia. Eles que, 
quando da implantação do regime comunista, propugnavam, prega· 
vam ostensivamente c legislavam em função da c para a destruição 
da fumilia, face aos resultados mais que desastrados, eis que os 
países comunistas, notadamcntc u União Soviética, hoje abjurando e 
renegando a sua legislação, a pregação dos seus apóstolos, e do seu 
principal profeta Karl Marx, têm preocupação enorme com a prescr· 
vaçllo da família. 

Esse alarme está fundado no seguinte fato: dcl966 até: 1970, na 
União Sovif:tic~l, vc:rilicol1·Se um aumento de 13,5% nos matrimónios 
e um dcscré:scimo de 1,75% nos divórcios. Todavia, no qUinqUénio 
196M/1973, verificou-se um incremento de 15% nos casamentos e 
incremento igual no número de divórcios. Foi o suficiente para 
colocar as autoridades da União Soviética em estado de alarme que 
procuraram mais c melhores meios para proteger a família. 

No entanto, nos Estudos Unidos da América, com muita 
tristeza. verificamos que no sctor de matrimônio, no qUinqUénio 
1968/1973, ali se verificou um incremento de 15% nos casamentos e 
de 50% nos divórcios. 

Aí estâ, Sr. Presidente, por que reiteradas vezes temos aqui 
assinalado ser o divórcio para os homens de esquerda, principal· 
mente para a pátria do comunismo, matéria de exportação, matéria 
que se presta, inquestionavelmente, para destruir a personalidade 
humana, para destruir a fonte da personalidade - a família. Entre· 
tanto, nesse mesmo pais, a pâtria exportadora do comunismo, vcri· 
ficamos a velha doutrina do "faça o que cu falo. c nilo o que cu faço". 

Sr. Presidente, resta-me assinalar, com muito pesar, com muita 
tristeza, que os nossos meios de divulgação, - talvez como inocen· 
tes-úteis alguns, mas a maioria como mais útil do que inocente, -
têm dedicado, de maneira impiedosa, espaços enormes dos seus pro· 
gramas e das páginas de seus periódicos, de seus diários, para 
ridicularizar aqueles que defendem as nossas tradições; aqueles que 
mais do que ninguém procuram preservar a famllia brasileira e, 
conseqUentemente, a nossa soberania nacional. E nilo poderia deixar 
de assinalar~ igualmente, o tratamento dispensado nos pronuncia
mentos feitos no Senado e na Câmara dos Deputados pelos 
indissolubilistas, todos eles mutilados pela divulgação, e com o obje· 
tivo claro de ridicularizar os defensores da família. 

Mas, temos que assinalar, Sr. Presidente, a campanha movida 
através da imprensa é impiedosa; injuriosa sobretudo, lamentavcl· 
mente mobilizando homens públicos da melhor categoria, ilaquea· 
dos, por certo, na sua boa fé, parlamentares, Deputados Esta· 
duais e até mesmo Assembléias Legislativas. Essn campanha sórdida 
u que refiro, sabem V. Ex•s, por certo, a esta altura, é a difamação 
que se vem movendo de certo tempo a esta parte, à TFP -
Sociedade Brasileira da Tradiçilo, Famllia e Propriedade, 

Contra essa campanha organizada ti:m surgido pr.otcstos de 
diversas autoridades eclesiásticas, de pessoas da maior rcspcitnbili· 
dade dos quais destaco curta, endereçada ao Presidente do Conselho 
Nacional da Sociedade Trudiçilo, Famllia c Propriedade, Dr. Pllnio 
Corrêa de Oliveira, pelo Major-Brigadeiro-doAr Paulo de Vascon· 
celos Sousn e Silva. Ou missiva dest~camos alguns trechos que -
creio- devem constituir objeto du renexilo dos Srs. Senndcores, pois 
serão, dentro cm breve, novamente chamados, pelos interessados nu 
instituição do divórcio entre nós, a voltar as suas atenções para o que 
chamamos de questão magna: a preservação da< nossas tradições, 
dos nossos costumes e da nossa famllia. 
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Mus, diz o missivistu: 

"Venho trazer a V. S• a expressão de minha mais irrcs· 
trila solid:1riedade, nesse pungente lance, em que a Sociedade 
Brasileira de Dcresa da Tradição, Fum!lia c Propriedade 
acahu de ser gruciosa. impiedosa c injustamente agrcdidn." 

Depois de explicar que até agora niio se pronunciara sobre o 
estrondo publicitúrio contra a TFP, na cspcru.nça de que este morres· 
se por si mesmo, o missivista acrescenta: ' 

.. Como vejo que o processo recrudesce, assumindo a nfti
da conrormnção de campanha organiznda, cm que, mediante 
hábil manipulaçiio, concomitantemente explodem, cm 
dircrcntes áreas e lugares, rocos que insinuam coman· 
dumento centr:1lizado- achei que já não podia silenciar." 

Mais adiunte prossegue ele ressaltando o insucesso da cam· 
panlw junto 11 opinião pública: 

"A provação nflO findou, bem o sabemos. Mas conrorta 
sentir qu'e ti ugressào vem mercccnJo, como todos espcrõ.va
mos, o desinteresse, senão o desprezo, do generoso povo 
brasileiro, que sempre sabe identificar quem o ataca c distin· 
guir quem lutn por derendC~lo." 

Sr. Presidente, encaminho à T<tquigrafia o teor dos outros tó· 
picos da missiva, pedinBo a V. Ex• a sua publicação, a fim de que os 
Srs. Senadores, preocupados que cstiio, bem sei, com a ramíl.ia bra· 
sileira, com a preservação das nossas tradições, com a preservação, 
sobretudo, do regime democrático entre nós, possam debruçar-se 
sobre eles. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENE· 
DITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

Patriótico e Hercúleo Trabalho da n·p 
Depois de se afirmar católico, apostólico, romano, pondo em 

realce sua participação na Adoração Noturna do Rio de Janeiro, 
bem como sua qualidade de ex-Presidente e atual Conselheiro da 
Uniiio Católica dos Militares, o Brigadeiro Sousa c Silva acrescenta: 

"Venho acompanhando com crescente e sempre 
rcnnvada :tdmíraçrio o persistente, meticuloso, patriótico, 
hcrcüleu trnbalho yuc n Sociedade, tão superiormente presidi· 
da por V. S•. vem renlizundo, tranqUila c impcrturbavelmen· 
te. ~cn:n:t c c.:ncrgicamcntc, estóica c galhmdumcritc, com 
aqucht persistência, com uqucla determinação, com aquela 
wcmCnr.:in, com uyuda ~u.::cndradu dcdicuçüo, que são timbre 
c hr:tsittl dllS vcrd:tdeirns p~1triotas, que pressentem os perigos 
da lwr:t presente.: c se falem sentinelas voluntárias c indor
m idas dos muis itHtlicnâvcis interesses da Nacionalidade. 

"Desde cntiiu - c jà tmnscorrcu mais de um lustro -
v~.:nlw tlhscrvanUo o comportumento du TFP em todas as 
campanhas c cmrrccndimcntus cm que.: se cngaju: venho ICn
dtl com güstn c cnm pcrmuncntc interesse os eloqUentes, 
critcriosus, juJiciusos c pcrcucictl\cs truhaihos editados pelu 
TI:P- c é cnm grande sutisfuçrio que posso proclumar que 
j:tnwb vi ou tive conhecimento de quaisquer gestos m~nos 
'nnhrc!'i, lJLHiiSlJUcr :1titudcs menos rccomendúvcis, 'quaisquer 
rmlVidêndas lllt!l\us prudentes, qunisqucr medidas menos 
l.:':lutclllS:ts.lJLiaisqu~.:r utos menos criteriosos. 

"i\u contrúrio: em tudo, honestidade de propósitos, 
ju!<i\Ciil llc prol.:'cdilncntn, int~.:gridudc." 

Estrondo destorce a verdade 

O ilustre militur dcscn:vc cm scguidu us distorções du 
\'l!rllildl.:' lJLII.: o ~strundo pub\icití1rio contru u TFP tem 
vci~.:uladn: 

"A ~.:"a usa ahruçada pelu TI·'P é, por inurredúvcis pcrcul· 
~o'tJs, misStto ingrut:~1ws dius qu~.: correm. 

"A csl'utiantc torrente de informnções, numu plctoru in· 
~UJhll't(IVl!l, satura os usu;'trios dos meios de comunicação 

sod:ll, tirundn-lhcs, muita vez, us condições de anulisurem c 
av:tliarcm udcquudamente o que vêem, o que lêem, o que 
m1vcm - cir~.:unst:inciu que pode ucurretur visão dt:storcida 

lhl PilllOrunm. 
''B:~stH, purtunto, que pcssons menos cscrupulosus 

manipulem suh-rcrticameete os veículos da divulgação, pura 
llliC, SUhiÍillÍilUrlllellle, ÍllCUiqUelll na Opinião pública raiSUS 
idéi:Js, falsos princípios, falsas doutrinas.'' 

O Comunismo age Insidiosamente contra a TFP 
Quanto no papel do comunismo neste estrondo, o Brigadeiro 

Sousa e Silvn o analisa nestes termos: 

:·Pm outro lado, os dois aspectos pri~cipais da relevante missão 
da Tl'l'- o ideológico c o religioso -suscitam contestação, polê· 
mi~:a. divergências c luta. 

"No primeiro caso, a luta é insidiosu e desigual, porque a TFP 
investe so1.inha c com parcos recursos contra a máquina infernal do 
Movimento Cnmunistu lntcrnucional, que não poupa esforços para 
silenciar l!Uelll quer que se oponha U SUa ralaciosa pregaçiio de raiSOS 
l:llnr.:citos democráticos, ou se proponha u dcsmascarur .. Jhc os c:mbus
ll!s c :~s mentiras, com que procurn distrair ou udormcntur a consciên· 
cin llcidcntul, paru npanhar desprevenidos os povos livres, enredá-los 
~.:. lin:~lmenh:, cscruvidJ-Jos. 

••J)csgr:tçadamcnte, os comunistas sempre encontram pessoas 
úcsavisad:ts que, ;.'is Vl:lcs, scm se darem corita de que assumem a 
pusi~.=no de inocente." úteis, cedem às blandícias de maquiavélica 
p~.:rsuasno c entram de ferir exatamente quem ,Jlropugna a causa justa 
- esquecidos de que talvet estejamos na última barricuda, além da 
qual cstí1 o caos, está u perdição, está o terrível inrortúnio da total nc· 
guçtw dos mais simples c inalienáveis dirc~tos .do homem, cujos 
an~cil~S nwis legítimos sào friamente diluífos c complctaJllente 
:lllllJLIIf:.ldOS, 

"E é cstarreccdor constatar que nesse diabólico rascínio são 
cnvnlvidns expressivas pers

1

onulidadcs, até mesmo prestigiosos inte
lectuais que, definitivamcnt~ seduzidos, se fazem surdos aos apelos 
du ra1.flu c nté mesmo aos Llolorosos lamentos de colegas seus, barba
rmnentc tolhidos Clll suas manifestações, sclvagemente confinados 
cm campos de ·COiiCCntração ou impiedosamente recolhiçios às 
l':tmigerndas clính.:ns.psiquiútricas, onde são submetidos a vexatórias 
c d~.:sumanos tratamentos". 

Também o Esquerdlsmo Católico 
' 

E. por fim, excluma ele: 
'"Meu Deus do céu - se já niio bastam os vastos e insistentes 

cnsin:lml!ntos du História, não tão distantes masjft meio olvidados
seril que a tragédia, que neste cxato momento vive Portugal, não 
desperta u consciência dessa gente p'ara o perigoso· e desgraçado desti· 
nu dos povos que se deixam· engunur,.quc esquecem que o 'preço da 
Liherdadc é a eterna vigilância''?" 

Depois de enunciar os motivos pelos quais também o esqucrdis· 
lllll cutôli~:o investe contm a TFP, o missivistu acresccmtu: 

"Enfrcnwndo inimigos ussim, i: de esperar-se~ vez por outm, 
insidiosos utaqucs, sorruteirus campanhas, aleivosas insinuações, 
es~:nndulnsas difamações- ludo, enfim, que possa sugerir aos comu
nistlls um vislumbrc de mnor~ecimento da luta anticomunista", 

. O Brigadeiro Sousa e Silvu raz cm seguida um rervoroso ato de 
J'ê na lgreju Cutólica, e conclui: · 

"Desculpe-me o insigne Professor u extensilo desta curta, que 
nUn pude fazcr muis curtu para ni'\o sucrilicur o assunto e" pura não 
tir:1r n énl'usc du solidariedade que ora presto, em sua eminente pes
soa. 11 Sociedade Brasileira de Defesa da Trudiçilo, Famlliu c Pro· 
priedudc. a v:liorosu TFI', entidudc u que apresento sinceros votos de 
longu c frutilicativu existência, sempre pontilhada dc:ssus marcantes 
rcnli1.açô~.:s que vem corujosamcnt.' emprc:endendo em prol de um 
Brnsil fort~o:, subcruno c, sobrctudo,'iivre - livre, no sentido muis 
um pio e irrcstrito que tem u palavra Liberdade, no contexto du ver· 
dudciru Dcmucraciu, tal como a cntcndemos nós, cristãos, católicos 
c :'mticl;munistas: u Libcrdad!.! que autenticamente gurunte os direi
tos do.llmúcm, numu sociedude regida pelo amor, pelo respeito, pela 
dignidad~.:, pcll> ultl'uísmn. ncl11 in tet,rirlndt• , ...... 1., """dlldl•". 
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O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalra) - Tem a palavt·a o 

nobre Senador Orestes Quí:rcia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) (PI'OIIIInda o ~tplnle 
dlseuroo. Sem reYisio do<1rldor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

· Nós, do Movimento Democrático Brasileiro, temos, como obje
tivo programático do Partido, num programa elaborado em conven
ção e aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a perspectiva de 
eleições di retas para os Governos dos Estados .e da União, em nosso 
!'ais. . 

Evidente que, coerentes com a nossa tradição, coerentes com a 
tradição da démocracia- como dizia Winston Churchill, a demo· 
craciu não í: uma grande forma de governo, mas é a melhor que se 
conhece- pleiteamos, sempre, que as responsabilidades de governo 
caibam à classe politica do Pais. 

(; exatamente no estágio do desenvolvimento politico que o ho· 
mem público vai aprendendo, no contacto com o povo, no contacto 
com as reivindicações populares, a ser um politico coerente, com 
sensibilidade para atender a9s interesses da maioria, que é o que se 
pretende numa democracia. 

lnfel.izmente, estamos vivendo debaixo do signo das eleições 
indiretas. E o meu Estado tem sido, infelizmente, mal aquinhoado no 
que tange à escolha de governadores. E, felizmente, o povo do meu 
Estudo, composto de homens de todos os Estados brasileiros, nas 
oportunidades cm que decidiu a respeito de governos, sempre soube 
se definir pelo caminho mais certo, E os exemplos dos governadores 
eleitos pelo povo, que tanto trabalh,o c dedicação deratn ao povo de 
São Paulo, são o demonstrativo de que os brasileiros de São Paulo 
sabem escolher os seus governadores. Inclusive, o meu antecessor 
nesta Casa, o ilustre Professor Carvalho Pinto, que foi, na minha 
opinião, um grande Governador do Estado de Silo Paulo - aliás, 
fala um eleitor do Professor Carvalho Pinto, naquela época ... 

O Sr. Jubas Pllllriaho (Pará) - Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Sena'dor Orestes Quércia? 

O SR. OREStts QUtRCIA (São Paulo)- Pois não. 

O Sr. Jarllu P.-lnbo (Pará)- Sei que devo ser cxtremamen· 
te breve, porque V. Ex• só dispõe de vinte minutos. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Pauto) - Inclusive, não 
entrei nmda no assunto. 

O Sr. Jarllu Pauarlabo (Pará)- Mas entrou num assunto-mui· 
to importante, porque V. Exi declarou que é um compromisso de 
fidelidade programática do seu Partido a eleição direta, cm ligação 
dircta com a tradição democrática. Pergunto· eu a V. Ex•: nega 
V, Ex• que possa haver eleição indir~ta democrática? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo)- Claro. 

O Sr. Jarbu Puurlnho (Pará)- Claro que nega? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo)- Nilo. 

O Sr. Jarllu Pa .. rlnbo (Pará)- Claro que não nega. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) - Evidentemente. 
As eleições indiretas, du forma como conhecemos na Inglaterra c em. 
diversos puises, silo, de acordo com a vocação c a tradição daqueles 
povos respectivos, inteirumente democráticas. 

O Sr. Jarllaa Pusarlnho (Parâ)- Então, esse era o reparo que 
teria que· fazer, porque V. Ex• deixou a interpretação, sobretudo 
pura pessous menos dotudus como eu, de que somente a eleição dire· 
ta poderia ser democrática. Temos caso de eleições indiretas ... 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) - Absolutamente. 
Sabe V. Ex• que, evidentemente, as eleições indiretas, da forma 
como silo colocadas neste Pu!s, que nilo silo nem eleições 
indirctas na verdadeira concepção da palavra: é o que lumentumos, 
porque, se escolhêssemos umu Assembléia Lcgislati.v.a cm Silo Paulo •. 
já com o compromisso de essa Assembléia eleger ~ Governador do 
Estado, evidentemente, as coisas mudariam. Mas, escolher um Go; 
vernador, indicar um Governador com as cartas marcadas, antes das 
eleições purlumeritnres, nuo dando ao povo condições de se definir 

por este ou aquele partido, isto é o que condenamos c achamos 
lamentável cm nosso Pais. 

O Sr. Jarllu Pasurlabo (Pará) - Jâ que V. Ex• fez um desdo
bramento tão grande do meu aparte, gostaria de dizer, primeiro, que 
V. Ex• mesmo está acabando de coonestar algumas eleições indire
tas, ainda que eu admita que a melhor seria cxatamcnte aquela a que 
V. Ex• se referiu. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo)- Estou. condenan
do as eleições indiretas sob as quais estamos vivendo, as nossas elei
ções indiretas. 

O Sr. Jarllaa Puurlaho (Pará) - Está coonestando por uma 
razão simples: porque, na medida em que as Assembléias Legislati
vas tiveram maioria constituída pela ARENA, mesmo posterior
mente às eleições indiretas de alguns dos Governadores de Estado, a 
que se faz de 1970 para cá, é claro que coonestaram uma escolha 
anterior. O problema de dizer: "não deixe o povo escolher", desde 
que a Democracia, com a sua paridade, nascida na Gr~cia, deixou de 
ser comportável num processo politico, porque não se pode mais jun
tar numa praça cem milhões de pessoa, como no Brasil, é extrema
mente discutível a tese. Acho que há eleições diretas fraudadas c há 
eleições indiretas democráticas, e vice-versa. Agora, relativamente 
aos Governos de que V. Ex• se queixa ... 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo) - Aqui, nem elei
ções indiretas são, po.rque, sabe V. Ex•, que a ARENA elegeu o Go
vernador do Estado;mas não foi a ARENA que escolheu. 

O Sr. Jarllu Puurlaho (Parâ) - Mas é uma eleição indireta, 
AI V. Ex• está sendo exagerado c radical, porque também pergunto 
a V. Ex•: nas eleições diretas que tivemos em nosso Pais, como, por 
exemplo, os grandes pleitos que empolgaram esta Nação, com dois 
ou Ires candidatos, entre eles por exemplo, o Dr. Jânio Quadros, o 
seu opositor, o Dr. Adhemar de Barros ou outros mais, acha V. Ex• 
que foi o·povo quem escolheu esses nomes inicialmente ou eles surgi
ram das cúpulas partidãrias que manejaram as legendas? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo)- O desdobramento 
fica por conta de V, .Ex• 

O Sr. Jarllu Pa.arlnho (Pará)- O povo foi apenas chamado a 
chancelar. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo)- Entramos numa 
correlação de causa c efeito c, evidentemente, não chegaremos a uma 
conclusão. · 

Agora, eu pediria a V. Ex• permissão. 

O Sr. Jarllao Pa.arlabo (Pará)- Jã vou terminar meu aparte. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) - ... para continuar 
meu discurso, porque sabe V. Ex• que tenho pouquíssimo tempo e 
gostaria de tratar de um assunto que retrata ... 

O Sr. Jarllaa P11urlnho (Pará)- Mas, V. Ex•, de qualquer mo
do, há. de convir que atropelou o seu pobre aparteante. Eu só queria 
lhe dizer que, ainda recentemente- c com isso eu o trnnqUtlizo, póis 
não vou apartcar mais- o Instituto Gallup trouxe ao conhecimento 
desta Nação coisas extremamente reveladoras. V. Ex• citou o ex-Go
vernador Carvalho Pinto, meu colega aqui no Senado, pura honra 
minha; no entanto, no Instituto Gallup, que confere a V. Ex• uma 
das mais brilhantes colocações como politico popular de São Paulo .. , 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) - Inclusive a 
V. Ex• Devo dizer ao Senado que o Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
em São Paulo, tem mais prestigio do que o Govcrn·ador do Estado, 
pela pesquisa do Instituto Gallup, a que S. Ex• se refere ... . . 

O Sr. Jarbas Paaarlnho (Pará)- V. Ex•, outro dia, intramuros 
. disse ao Governador do Estudo e no Senador Frnnco Montara tnm· 
bém. Mus, hoje, como V. Ex• está representando o M DB, ficou só 
no Governador do EStado, A surpresa para V, Ex• ~que, na análise 
dos Governos passados de Silo Paulo, desponta o Governador Lau
dó Natcl com muito melhor classificncilo do que os Governadores 
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eleitos pelo voto di relo. Era só para isso que cu queria chamar a atcn· 
ção: como, às vezes, o modelo fica distanciado da realidade. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (Silo Paulo) - Com relação ao 
aparte de V. Ex•, tenho apenas a dizer que a pesquisa tratada cm ter· 
mos de popularidade, evidentemente beneficia muito quem eventual· 
mente exerce cargo executivo. Mas é uma norma de pesquisa que 
realmente procede c, por isso, talvez tenha o Governador Laudo 
Natcl tido uma ótima colocação nessa pesquisa cm que V, Ex• é 
muito bem colocado, melhor colocado do que o Governador do 
Estado. 

Mas, Sr. Presidente, fiz a introdução apenas para colocar num 
, .. nário o aluai Governo de São Paulo. Temos restrições profundas 
com relação ao aluai Governador de São Paulo. Poder-se-ia alegar 
que ele está dirigindo os destinos do meu Estado hã muito pouco 
tempo. fi verdade. Mas, por aquilo que se conhece, pelas pcrspccti· 
v as que estão sendo traçadas, podcrlamos concluir, por antecipação, 
que ele tem a mesma predestinação dos Governos anteriores. 

Quero passar a ler um relatório da Asscsscria de Imprensa da 
Secretaria dos Transportes cm São Paulo, que traduz o resultado de 
uma reunião de todos os Departamentos de Imprensa do Governo do 
Estado de São Paulo, das Secretarias, dos órgãos autârquicos, c que 
traz uma imagem infelizmente ruim ·daquilo que hoje existe cm São 
Paulo a titulo de Governo de Estado. Trata-se, portanto, Sr. 
Presidente, de um relatório da Assessoria de Imprensa da Secretaria 
de Transportes ao Secretário de Transportes. Diz o seguinte: 

· Scnhur Secretário: 
Com a presença de 13 Assessores de Imprensa, tivemos, 

hoje. no l,nlácio dos Uandeirantes, proveitosa reunião com o 
Dr. Armond, Assessor de Comunicação do Governo do Esta· 
Ou. Fnrmn cspcdficados interesses comuns do Executivo, os 
quais necessitam de apoio logístico de nossa Secretaria c de 
suu Ass~o:ssuriu de Imprensa, como um resumo das principais 
rc~.:umcndaçõcs. muitas das quais, diga-se de passagem, são 
nurmas que naturahncntc estabelecemos, desde o inicio de 
llliSS:IS alividudcs. 

I -Tratamento impessoal da notícia, com distribuição 
de inl'urmuçõcs ohjctivas ou baseadas em pesquisas. 

Notícias baseadas cm pesquisa. Eu preferia que fossem baseadas 
na realidade. 

2- Respostas às críticas ou cartas que apareçam na 
imprensa. As Assessorias de Imprensa devem funcionar 
como um "canal mão dupla", isto é, veiculando c recebendo 
informações, 

3- O Governo do Estado realizará "Programas Espc· 
ciais" sobre matérias de importância, cm cada pasta. Sua con· 
fecção realizada por sugestão das Secretarias, através de suas 
Assessorias de Imprensa, com apoio dos selares de Râdio, 
TV e Jornal P.,!~cio, na seguinte forma: Pasta c Governo, de· 
scjando realizar determinada obra de vulto, criarão clima, 
pela imprensa, que o público, naturalmente, a reclamar 
aquela obra. Pasta c Governo, entretanto, terão jâ o pla
ncjamcnto dessa obra. No momento psicológico, adequado, 
as Secretarias ou porta-vozes da ARENA faz o pedido c o 
Governo atende. Na oportunidade, o Dr. Ismael Armon, por 
exemplo, citou o caso da Transamuzônica. Jâ existiam os 
planos de sua construção c o Governo Federal aguardava 
apenas a oportunidade. 

O que aconteceu? O Presidente da República foi ao No r· 
deste, constatou a miséria do povo c, diante do clima criado, 
denagrou a operação Transamazônica, para melhoria da 

. situação da área. As diversas áreas desta pasta poderão, pois, 
sugerir Programas Especiais sobre obras que considerarem 
de relevância c que se enquadrem no acima narrado. Nossa 
Assessoria cuidará do enfoquejornallstico da matéria. 

4- O tratamento politico do Programa de Governo, 
para atendimento de reivindicações básicas do interior, terá 
duas estrntl:gins: uma pura a ARENA c outra pura o MDB. 

I) ARENA: Sabendo-se, por exemplo, que a Secretaria dos 
Transportes construirá uma ponte no municlpio de Presi
dente Prudente, porque esta já consta do cronograma do 
DER, chama-se o prefeito da cidade a Silo Paulo. Antes de 
~ua partida, falará à imprensa local, que vai pleitear a ponte, 
JUnto ao Secretário. Chegando a Silo Paulo, assina o contrato 
da obra, e, ·ao regressar a sua cidade, naturalmente, capitaliza 
aquele atendimento cm nome do partido. 

Isso é importante, Sr. Presidente, porque traz a filosofia do 
Governo do Estado, tendo o Chefe da Imprensa do Palácio dos Ban· 
deirnntcs reunido com todos os Departamentos de Imprensa da Se· 
crctaria. · 

Diz o seguinte 

2) Nilo se pode dar a impressão ao povo c nem se pode 
deixar que ele pense ser indiferente o pedido do MDB ou 
ARENA, quanto ao atendimento de reivindicações popu· 
lares. 

O que quer dizer que, se o pedido partir de algum prefeito do 
MDB, ou de lideranças do MDB, mesmo que procedentes, popu· 
lares, oportunos c justos, o Governo vai tratar com dois pesos c duas 
medidas, dependendo de quem faz o pedido. 

5) O Palácio pretende criar, no futuro, uma agência de 
informações, para o interior. 

Depreende-se que, talvez depois, num desdobramento, se criará 
uma agência de informações para o exterior também. 

6) O Governo cn'carccc a necessidade dos Secretários 
comparecerem à Sala de Imprensa, no Ban~cirantes, para um 
contato com os jornalistas palacianos, após cada despacho 
com o Governador. Transpondo a situação para a nossa 
pasta, sugeriria que os titulares das empresas ou dirctorias fi. 
zessem o mesmo, com relação a nossa Assessoria, todas as 
quartas-feiras, depois do despacho, com o Sr. Sccrctârio. O 
Governador do Estado vem mostrando, com seus contatos 
permanentes com a Imprensa, seu desejo pessoal de fazer 
com que os jornalistas se acostumem a obter a informação, 
sempre que possível, dirctamcntc da fonte. 

Peço a V. Ex•, já que talvez o que cu li tenha dado uma imagem 
da filosofia do Departamento de Imprensa c Propaganda do Go· 
vcrnQ do Estado de São Paulo ... 

O Sr. Hel•ldlo Nunes (Piauí)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo)- Pois nilo! Apenas 
queria dizer que ni!o lerei tudo para não ocupar muito tempo dos 
ilustres Senadores, visto também estar praticamente com meu tempo 
esgotado, mas cu pediria que o Sr. Presidente autorizasse a inscrição 
de todo o relatório nos Anais desta Casa. 

Eu gostaria de destacar dois trechos: "Essas campanhas, de pre· 
feréncia ... " - aliás cu assisti a essas c~mpanhas - são realizadas 
com filmes coloridos, mostrando homens e mulheres miseráveis, nas 
ruas de Silo Paulo, na campanha da Primeira Dama, sobre co· 
bertores. 

"Essus cmnpanhas, de preferência c~incidiriio com pro· 
gramas governamentais, cm desenvolvimento. Por isso, o go· 
vcrno espera que todas as empresas informem seus planos pu· 
hliciti1rins, u curto c médio pruzos, para ·facilitar' u "média" 
rolilku du üuvcrno," 

Mas o último trecho, Sr. Presidente, diz o seguinte: 

11- Os Secretários de Estudo c membros de empresas 
mistas ou estatais devem dedicar atonção aos dirctorcs de 
jornais do interior, pois com um simples gesto, a figura hu· 
muna e o jornal silo conquistados. 

O Sr, HeMdlo Nun~ (Piauí)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo)- Pois nilo. Sr, Presi· 
dente cru esta n minha intenção a de trazer o relatório de uma rcu· 
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niUo do Departamento de PropaganJa c Imprensa do PaiAcio Ban· 
deirantes de São Paulo, para trazer no conhecimento do Senado aqui· 
lo que me parece ser a filosofia polftica do Governo do Estado de 
São Paulo. 

Tem V. Ex• o aparte, 
O Sr. Hehidlo Nunes (Piaui)- Queria que V. Ex• prestasse um 

esclarecimento niio apenas a mim, mas à Casa: esse documento é 
oficial, é oficioso ou é apócriro? Qual roi o despacho dado pelo 
SecretArio de Transportes? Por que V. Ex• inrormou que um assessor 
enviou determinado oiTcio ao Secretário de Transportes do Estado 
de São Paulo. Qual o despacho dado pelo SecretArio? 

O SR. ORESTES QUERCIA (São Paulo)- Bem, V. Ex• tem 
o direito de colocar em dúvida aquilo que li;/: direito de V, Ex• Mas, 
evidentemente que não tenho o despacho do Secretário. · 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piaul) - Absolutamente. V, Ex• estâ 
com o documento nas mãos e pode dar as inrormações solicitadas. 

O SR. ORESTES QUERCJA (São Paulo) - Esse relatório é 
assinado pelo Sr. Carlos Alberto Ccneviva, que é o Chcre de 
Imprensa da Secretaria dos Transportes, um relatório ao Secretário. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Pia ui)- Qual o despacho do Secretário. 

O SR. ORESTES QUERCIA (São Paulo)- Não sei! 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauí) - Então, um simples papelucho 
que se envia c que qualquer pessoa pode enviar a uma autoridade, 
V. Ex• lê da tribuna do Senado Federal? 

O SR. ORESTES QUERCIA (São Paulo)- Ora, V. Ex• tem o 
direito legítimo de tentar, junto à Secretaria dos Transportes do Esta· 
do de São Paulo, desmentir.~ um direito de V. Ex• 

Agora, levantar dúvidas a respeito ... 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauí)- Todos nós temos o direito. Cabe 
a V. Ex• razcr a prova- não inverta o ônus- ... 

O SR. ORESTES QUERCIA (Silo Paulo)- O ónus da prova 
cabe a quem duvida, cabe a quem prec1sa ... 

O Sr. HeMdlo Nunes (Piaul)- ... do que o que V. Ex• leu é nor· 
ma adotada pelo Governo do Estado de São Paulo, através da sua 
Secretaria de Transportes. 

O SR. ORESTES QUERCIA (Silo Paulo)- O relatório é de 
uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, sob a dircçilo do Dr. 
lsnwol t\rmund, Assessor de Comunicações do Governo do Estado. 

O Sr. Helvidlo Nunes (Piauí) - Claro que devo ter ido para a 
cesta do SecretArio de Transportes. 

O SR. ORESTES QUERCIA (Silo Paulo) - Talvez até junto 
com o Assessor para a cesta. Se não roi, talvez depois deste relatório 
irá para a cesta. 

Mas agradeço a V, Ex• c queria trazer esta inrormação, Sr. Pre· 
sidente, apenas para dar um demonstrativo da filosofia politica do 
Governo indircto do Estado de São Paulo. (Multo bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORESTES 
QUERCIA EM SEU DISCURSO: 

SECRETA RIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DOS 
TRANSPORTES 

7 - O sctor de Publicidade e ·Propaganda serA dirigido pela Di· 
visão de Controle de Publicidade c Propaganda que publicará, aliAs, 
domingo, dia 6, convite às agências de propaganda de Silo Paulo, 
pura se reunirem às 14,30 horas de 3•-reira, dia 8, cm PaiAcio, c to· 
mar conhecimento dn politica governamental dessa Arca c dos crité· 
rios de escolha. Também scrA publicado Edital de Pr/:·Qualificaçilo 
de agências, a fim de que se escolha umn ugênciu ou grupo, que se 
responsubilize pelu conta global do Governo. Fez-se, nu ocasião, 
duns distinções: us empresas mistas, que operam no Merendo 
Competitivo (V ASP, por exemplo), prossegui ruo com o tratumdnto 
publicitúrio usuul. As do merendo de Monopólio (CEESP) mun· 
terilo periodicidude de veiculuçilo institucionul. 

O governo tenciona retirar verbas dessa> empresas r., rormando 
um grande bolo, usã-las em campanha·dc educação pública, para o 
que, desde já, espera contar com o apoio da Secretaria. Por exemplo, 
em meio às campanhas publicitárias da V ASP, Caixa c outras, parte 
do espaço scrA dedicado à campanha · de vacinação contra a 
meningite (aparentemente, uma das maic:cs do mundo), que será 
deslanchada entre 10 c 25 de abril. Outras campanhas serilo 
realizadas como na Arca de Segurança, ensinando o p~blico a se 
beneficiar dos serviços prestados pela Polfcia ou como se comportar 
e se salvar cm um incêndio. Essas campanhas, de preferência coinci· 
dirão com programas governamentais, em desenvolvimento. Por 
isso, o governo espera que todas as empresas informem seus planos 
publicitários, a curto e médio prazos, para facilitar a "média" pol!ti· 
ca do Governo. Na ocasião, mencionou-se, cspcciiTcamente, a V ASP. 

8 - A Publicidade Legal deve ser entregue, rotativamcnte, aos 
jornais da capital c do interior. Lembrou-se, na oportunidade, que 
nem todos os jornais dn capital são os melhores veiculos, no interior. 
Muito pelo contrArio. Por isso, o Palácio estâ providenciando levan· 
lamento da potencialidade desses órgãos, a ITm de orientar a divul· 
gação da publicidade legal. Anteriormente, ou nilo se dava propagan· 
du ou se dava errado. Mui tas dessas consignações eram baseadas em 
umcntiragcns" c não cm tiragens dos jornais. ' 

9 - A preocupação dos meios publicitãrios: o Governo reitera 
que os atuais espaços de televisão, rádio e jornal continuarão a rece· 
ber publicidade normal. Os contratos globais, geralmente, têm a 
duração de três meses c se nilo denunciados 15 dias antes de seu tér· 
mino c registrada a 1·escisão em cartório, são automaticamente rcvali· 
dados. Tal não aconteceu no último trimestre, razão por que as 
aluais consignações cstcndcr-se·ilo até 30 de abril próximo. 

lO - O Governo tcrâ uma verba global a ser entregue a uma 
agência ou a um consórcio de agências que tcn~am respaldo financci· 
ro, para responder pela conta. A comissão julgadora da concorrência 
de pré-qualincaçilo dessas agências será composta de representantes 
da CEESP, VASP, CESP, BANESPA, Nelson G. Teixeira c Ismael 
Armond. 

li - Os Secretãrios de Estado c membros de empresas mistas 
ou estatais devem dedicar atenção aos diretorcs de jornais do inte· 
rior, pois com um simples gesto, a ITgura humana c o jornal são 
conquistados. 

12 - O Palãcio fornecerA lista completa de prercitos, filiações, 
deputados mais votados de cada região do Estado e outras 
caracteristicas. 

13 - Sugeriu-se, finalmente, a rerorma da Estrutura das Secrc· 
tarias no campo de Assessorias de Imprensa. Apesar dessas 
assessorias nilo existirem, legalmente, são imprescindiveis. Criando· 
u, juntamente, com outras assessorias técnicas, evitar-se-ia que para 
ela rossc nomeado alguém, através de outros meios. 

14 - Peco, Senhor SecretArio, seja dado conhecimento às 
demais áreas desta Pasta do que nos roi exposto pelo Assessor de 
Comunicações do Governador do Estado. 

Silo Paulo, 4 de abril de 1975.- Carlos Alberto Cenevlva. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncalveo) - Tem a palavra o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) (Pronuncia o 
seguinte diiiCIIno)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O desenvolvimento técnico c cientifico alcançado pelo Brasil 
nilo redundou, como alguns parecem supor, por mal inrormadçs, cm 
redução da importância da profissão farmacêutica. Muito ao contrA· 
rio, o campo de açilo dos rarmacêuticos se ampliou de modo 
inusitado, deles razendo uma categoria profissional da maior 
importância inclusive para o norescimento da pesquisa cm nosso 
Pu is. 

Mesmo que o rurmacêutico tivesse sua atividade limitada ao 
campo dos remédios, imensa a significação de seu trabalho. B o que 
o utuul Governo tanto tem enratizado, com sua preocupação e seus 
irrecusAvcis esrorços para estubcleccr uma tecnologia rarmacêutica 
própriu c ajustada às necessidades nacionais, com o objctivo nuo só 
de ruzcr o medicamento chegur às populações menos ravorecidas -
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até mesmo de forma gratuita -, mas também de ver diminuldns as 
importações de matéria-prima do sctor. 

Mas o leque de ntividudcs hoje aberto no farmacêutico é 
extenso c variado, abrangendo o exame c tratamento da âgua sob 
todos os seus aspectos; o controle da poluição atmosférica c o 
controle de piscinas, prnins c balneários; o controle de despejos 
industriais. Profissão plurivalente e de complexidade, o farmacêutico 
atuu em numerosas ârcas do conhecimento humano, como a do 
medicamento, do alimento, da cosmética, das anâliscs cllnicas c 
toxicológicas, do magistério, da produção de radioisótopos, grandes 
mestres internacionais da farmâcia havendo contribu!do de forma 
notâvcl para o progresso da moderna quimioterapia. ' 

Da! vermos farmacêuticos exercendo, nos quadros do funciona· 
lismo público. federal, estadual, autárquico, como também das For· 
ças Armadas, funções da. maior relevância. 

Dcsncccssârio, no Clltanto, nos parece alongar essa demonstra· 
çüo do óbvio, tão vasto c amplo o campo de ação hoje aberto a essa 
laboriosa profissão. Ainda mais que vemos o Governo, através do 
Ministério da Previdência c Assistência Social, desenvolver esforços 
considcrâveis visando assegurar medicamentos gratuitos aos que não 
tenham como adquiri-los, ou a preços ao alcance da bolsa da imensa 
maioria de nosso povo. Simultâneamente, entrega-se a uma dura luta 
para revitalizar uma ativid&dc industri.al e de pesquisa praticamente 
sufocada em nosso País, quase totalmente dominado o sctor por 
empresas internacionais. 

Tudo isso, Sr. Presidente, torna paradoxal o comportamento do 
DASP, ao situar o farmacêutico ·em dois níveis salariais, 
aumentando sua jornada de trabalho obrigatório, num tratamento 
que significa a redução dessa profissão aos olhos de nossos 
burocratas. Para isso, quchrados foram critérios hã muito cstabcle· 
cidos e que vinham sendo respeitados, no tocante a níveis salariais c 
jornada semanal de trabalho, tratamento ao assegurado aos médicos 
e dentistas. Súbito, c de forma contraditória com n atuação do 
Governo, o DASP passou a ver o farmacêutico de modo míope, c 
não mais como uma profissão,biomédica prioritária para o Pais, me· 
recedora de estímulos os mais fortes. 

Nada de cstranhâvcl, portanto, no descontentamento da classe, 
que reivindica o rcstabclcccimento do que lhe era reconhecido, 
conforme me demonstra, exaustivamente, a Associação Brasileira de 
Farmacêuticos cm correspondência-apelo que dela recebi, cnca· 

minando·mc memorial assinado por numerosos farmacêuticos do 
Serviço Público, bem como de ofício dirigido no Dirctor do DASP 
pelo Conselho Federal de Farmâcin, cm nome dos vinte c dois 
Conselhos Regionais de Fnrmâciu, n Associação Brasileira de Fnr
mâcia, a Academia Nacional de Farmâcia, n Sociedade Brasileira de 
Análises Clfnicas c a ABENFARBIO. 

Os farmacêuticos nada pleiteam de novo do DASP c, através 
deste, do Governo. Apenas lutam para que não percam o que lhes 
era reconhecido c assegurado desde muito. E nisso têm, n meu ver, 
total razão. o atendimento de sua pretensão é justn c, mais que isso, 
necessário para o interesse nacional. Acredito que o DASP darâ 
ouvidos a suas reclamaçõrcs, pois de outra forma não poderia ser. 

Finalmente, Sr. Presidente, concl40 observando que os fnr· 
macêuticos, nas àiegnções dirigidas ao DASP pelos seus órgãos de 
classe, sustentam preocupações ·que quase diuturnamentc vemos es
tampadas cm nossos jornais, como sendo preocupações prioritárias 
do atual Governo, tão enfaticamente demonstradas sobretudo pelos 
Ministros Severo Gomes, da Indústria e Comércio, c Nascimento e 
Silva, da Previdência Social. Que a classe seja ouvida e a ela seja feita 
justiça, são os votos que formulamos! (Multo hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Não há mais omdorcs inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 

designando, para n sessão. extraordinária a realizar-se às 18 horas e 
30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações 
Exteriores sobre a Mensagem n• 140, de 1975 (n• 221/75, na 
origem), de 30 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Donatello Grieco, Ministro de Primeira Classe, da Carreiro de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República daTunfsia. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada a 
sessão. 

I Levanta-se a sessao à.r /8 horas e 30 minutos.) 



102• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 13 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ãs 18 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - Josê Guiomard - Evandro 
Carreira- José Esteves- Josê Líndoso- Cattctc Pinheiro - Jar· 
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque- José Sarney - Fausto Castelo-Branco- Helvldio 
Nunes- Petrõnio Portella- Mauro Benevides- Wílson Gonçal· 
ves- Agcnor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domlcio 
Gondim- Mílton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Pau· 
lo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio VeleJa 
-Augusto Fmnco- Gilvnn Rocha- Lourival Baptista- Heitor 
Dias- Luiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Re· 
zende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Franco Montara - Orestes Quércia - Orlando Zancaner 
- Benedito Ferreira - Lâzaro Barboza - Osires Teixeira -
ltal!vio Coelho - Mendes Cnnale - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimental, declaro aberta a sessão. 

Não hã Expediente a ser lido. 
Passu-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 140, de 1975 (n• 221/75, na 
origem), de 30 de julho do corrente ano, pel.a qual o Senhor Pre· 
sidente da República submete no Senado a escolha do Sr. Donatello 
Grieco, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Tunlsia. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente ses· 
são, nos termos da ullnea "h" do nrt. 402 do·Regimento Interno, de· 
verá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências necessârias a fim 
de que seja respeitudo o dispositivo regimental. 

(A sessão torno-se secreto ils 18 horas c 32 minutos c •oito 
a ser públlcn ils 18 horosc 37 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magolhilcs Pinto) - Nada mnis 
hnvendo que trntur, vou encerrur u sessilo, designando puru n o'rdiná· 
riu de nmunhil a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do, requerimento n• 314, de 1975, do 
Senhor Senador Vusconcclos Torres, solicitando a transcrição, nos 
anais do Senado Federal, do pronunciamento do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, por ocasião 
da sanção da Lei que cria a indústria de material bélico do Brasil, c 
publicado no Jornal Última Hora em 14 de julho de 1975. 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 95, 
de 1974 (n• 2.283-C/70, na Casa de origem), que torna obrigatória a 
discriminação visível dos elementos que entram na composição dos 
produtos alimentícios, c dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n•s 409, de 1974 c 131, de 1975 da Comissão: 
-de saúde, 1• pronunciamento: favorável, com as emendas que 

apresenta de n•s I e 2-CS; e 
1• pronunciamento: contrário. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
30, de 1975, de autoria do Senhor Senador Itamar Franco, que altera 
a Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974, que "institui amparo pre
videnciário para maiores de setenta anos de idade e para invâlidos, e 
dá outras providências", tendo 

Pareceres, sob n•s 138, 139 e 140, de 1975, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

Juridicidade, com votos vencidos dos Senhores Senadores Helvldio 
Nunes, Josi: Lindoso e Heitor Dias: · 

-de Legislocilo Social, favorâvel; e 
-de Finanças, favorâvel, 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
45, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera' a reda. 
çilo do urtigo 687 do Código de Processo Civil, tendo . 

Parecer, sob n• 58, de 1975, du Comissão: 
- de Constituição c Justiça, J'nvorâvel, nos termos do substitu

tivo que apresenta. 

Estd encerrudu n sessUo. 

( Lt•mfltU·,\'e a ,\'t'.\:wio às 18 horas e 40 minutO.\',) 



103• Sessão da 1 • Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 14 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José 
Esteves- José Lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
Fausto Castclo·Branco - Helvidio Nunes - Pctrônio Portclla -
Mauro Bcncvides - Wilson Gonçalves- Agcnor Maria - Milton 
Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz 
Cavalcante - Teotônio Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista- .Heitor Dias - Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rczcnde - João Calmon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Nelson Car· 
nciro - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montara - Orestes Quércia - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes Canalc - Saldanha 
Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evclásio 
Vieira- Lcnoir Vaigas- Otair Beckcr- Daniel Kricgcr- Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (MIKilhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•·Sccrctário proccderJ\ à leitura do Expediente, 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 293, de 1975 

l)a Cumissiou de Constituição c Justiça, ao Projeto de Lei do 
Scnadun•• 101, de 1974, que "suprime a contribuiçilo dos aposenta· 
dus c pcnsiunistns do I N I'S, estabelecido pela Lei n• 5.890 de 1973". 

Rela tu r: Senador I leitor Dias 

A prupusiçilu do ilustre Senador Franco Montara, datada de 3 
de sclcmhru do ano passado, deseja alterar dispositivos du Lei 
Orgilnicu llu Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de agasto de 
· l%11, cum a rcdaçào que lhe roi dudu pclu Lei n• 5,890, de B de junho 
de i'J7.l) para u lim de excluir de purricit>açuo, no custeio da prcvi
dêllcin s~H:iul, us ~.:ontrihuiçõcs: 

I. dos aposentados, na base de 5% (çinco por cento) do valor 
dos respectivos benefícios; 

2. dos que estão cm gozo de auxfiio-docnça, na base 2% (dois 
por cento) dos respectivos beneficias; 

3. dos pensionistas, na base de 2% (dois por cento) dos 
respectivos benefícios. 

O· projeto, cm face do término da legislatura, foi arquivado c, a 
requerimento do autor, dcsarquivado para seguir sua normal tra· 
mitação (artigo 370 do Regimento Interno), 

Não opomos restrições aos trechos principais da brilhante jus· 
tilicaçiio inserida pelo autor na defesa do projeto. Procedem suas cri
ticas construtivas, especialmente na afirmação de que a União não 
tem cumprido o seu dever constitucional de contribuir para a pre
vidência social, bem como a desproporcionalidade existente entre os 
elevados saldos obtidos pelo INPS c a imposição de contribuições a 
aposentados, vi Ovas c óriãos. 

O próprio Governo Federal, a bem dizer, tem estado sensível a 
esse estado de coisas, a ponto de criar recentemente, com unânime 
apoio do Congresso, um novo Ministério- o da Previdência e Assis
téncia Social -, a partir do qual expandiram-se notoriamente os 
csrorços para uma melhor adequação do problema previdcnciúrio 
brasileiro. 

Ainda agora, o Congresso Nacional ultima a votação de projeto 
de lei, originârio da Presidéncia da República, que atende - entre 
outras vantagens- exatamentc ao primeiro item da proposição sob 
nosso exame, isentando os aposentados da contribuição rcrerida. 

Qoanto ao aspecto jurídico-constitucional que nos cabe unaii· 
sur, o projeto de lei n• 101, de 1974, não pode entretanto ser acolhi
do, cm que pese aos altos propósitos do seu autor. 

Reduzindo a receita da previdência social, a proposição estaria, 
lpso facto, vulncrundo a despesa pOblica, iniciativa impedida pela 
Cunstiturçilo (urtigo 57, 1. c panigraro único). Por outro ludo, não 
oferece fonte de custeio que supra u lacuna financeira das isenções 
pretendidas (urtigo 165, parágrafo único, da Constituiçuo), 

Ainda se pode acrescentar que a sobrevivência da previdência 
social fundamenta-se cm câlculos utuuriais que, sem prévios c 
uprorundudos estudos, não poderão ser alterados, O projeto, em 
conseqUência, rcrc uma sistemática sob a qual é regida a previdência 
social, 

Isto posto, upinnrhunos pela rejeiçuo do projeto, por inconsti· 
tucionul c injuridico, se ele jú nua estivesse, como realmente estú, 
prejudicado pela uprovaçuo do PL N• 2/75 (CN), convertido em Lei. 

Saiu das C:omissilcs, cm 21 de maio de 1975.- Accloly Filho, 
l'rcsidcnlc - Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - HeMdlo 
Nunes- Itallvlo Coelho- Dirceu Cardoso- Gustavo Capancma -
Leite Chaves, 
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PARECER N•l94, DE 1975 

Co.mluio de Redaçio 

Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n•19, de 1975 (n•1.470.B/73, na Ca11 de orlaem). 

Relator: Senador JoH Llndoao 

A Comissão apresenta a rcdaçào final da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1975 (n• 1.470-B/73, na Casa de 
origem), que estabelece prazo às entidades públicas c particulares 
para fornecerem aos beneficiários comprovantes de rendimentos, pa· 
ra fins dei mposto de Renda. 

Sala das Comissões, cm 14 de agosto de 1975.- Danton Joblm; 
Presidente - JoH Llndoao, Relator - Mendes Canale - Oresles 
Quércla - Renato Fnnco. 

ANEXO AO PARECER Ni294, DE 1975 

Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Cimon n•19, de 1975 (a•1.470.B/73, DI C111 de orlaem). 

EMENDAN•I 
(Cormponde lemendaa• I-CE) 

Dê-se ao art. I• do Projeto a seguinte redução: 

"Art. I • As pessoas fisicas ou as jurfdicas de direito pú
blico ou privado, que estão obrigadas a fornecer aos contri· 
buinte~ do Imposto de Renda documentos neccssârios a ins
truir declarações de rendimento, deverão fazê-lo, imprc· 
tcrivclmcntc, 30 (trinta) dias antes da data limite fixada pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda para 
a entrega de declaração de rendimentos dos contribuintes 
com imposto a pagar c com direito a restituição." 

PARECER N•l95, DE 1975 
Comllllio de Redaçio 

Redoçio final do Projeto de Lei do Senado o9 31, de 197-4. 

Relotor: Senador Mendes Canale. 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 31, de 1974, que dá o nome de "~dison Carneiro" ao Museu do 
Folclore. 

Sala das Comissões, cm 14 de agosto de 1975.- Dantoa Joblm, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - JoH Lladoao - Orestea 
Quircla - Renato Fnnco. 

ANEXO AO PARECER N• 295, DE 1975 

Redaçio final do Projeto de Lei do SeDido o9 31, do 1974. 
Di o nome de "Edl10n Carneiro" ao MuiCII do Foldore. 

O Congresso Nacional' decreta: 

Art. I• O Museu do Folclore da Campanha de Defesa do Foi· 
dore do Ministério da Educação c Cultura, instalado cm 
dependi:neias do Palácio do Catetc, na cidade oo Rio de Janeiro, 
pussu u dc:nominur•SC Museu de Folclore uf::dison Carneiro". 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor nu data de sua publicuçilo, rcvo
gudas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O Expediente lido 
v ui i1 publicação. (Pauli.) 

Com a Mensagem n• 141, de 1975, de 30 de julho do corrente 
uno, o Senhor !'residente da República submete ao Senado u escolha 
do Sr. Franck Honri Teixeira de Mesquita, Ministro de Primeira 
<:lusse, du Carreira de Diplomata, pura exercer a função de Embai· 
xudor do llrusil junto à República Federativa Socialista da 
lugoslilviu. 

Tendo cm vista a apreciação du matéria, u Presidência convoca 
sessão exlruurdiní11iu a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Plato)- Sobre a mesa, off· 
cio que scrí1lido pelo Sr. 1•-Sccretário. . 

a lido o seguinte 

DAI/DTC/ ARC/08/682 (013) 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Josí: de Magalhães Pinto, 
Presidente do Senado Federal. 

Em 11 de agosto de 1975. 

ConYençio IObre o Replamento lateruclonal pua EYI· 
llr Abalroament01 no Mar, 1972. Retlficaçin do texto. 

Senhor Senador, 

Como i: do conhecimento de Vossa Excelência, o texto da Con· 
venção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamcn· 
los no Mar, 1972, foi aprovado pelo Congresso Nacional, através do 
Decreto legislativo n• 7'1, de 31 de outubro de 1974, publicado no 
Dlirlodo ConareuoNaclonal de I• de novembro de 1974, Scção 11. 

2. Verificou-se, entretanto, que o texto apcnso ao referido 
.Decreto legislativo apresenta alguns lapsos datilográficos c de tradu
·çào, motivo pelo qual tenho a honra de solicitar a Vossa Exccléncia 
seja o referido texto republicado, com as devidas corrcções conforme 
n cópiu que segue cm anexo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu profundo respeito. 

a) Antonio F. Azeredo da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhin Pinto)- A matéria a que se 
refere o offcio que acaba de ser lido será despachada à Comissão de 
Relações Exteriores. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1•-Sccrc
lário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 337, DE 1975 

Nos lermos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro trans
crição nos Anuis do Senado do Boletim n• 3,7 do MOBRAl quere
gistra o Encontro cm Jundiuí, Silo Paulo, destacando o valor da cola· 
boração da comunidade na luta para erradicar o analfabetismo. 

Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1975.-JoioCalmoa. 

REQUERIMENTO N• 338, DE 1975 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal: 
O Senador infra-assinudo, com apoio no art. 233 <\o Regimento 

Interno, requer a V, Ex• que seja inserido nos Anais da Casa o artigo 
do jornalista ccarensc Oluvo Araújo, intitulado REIVINDICAÇÃO 
NECESSÁRIA, publicado no jornal O PoYo, edição de 8 do cor· 
rente, cm defesa da localização, no Ceará, do terceiro Pólo Petro
química do Pais. 

Sala das·Scssõcs, cm 14 de agosto de 1975.- Mauro BeneYldea. 

REQUERIMENTO N• 33,, DE 1975 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal: 
Com fundumento no artigo 233 do Regimento Interno, 'o Sena· 

dor infru-assinudo r~quer u V. Ex• u inserção nos Anuis da Casa· do 
Editorial de 11 de agosto de 1975 do jornal O PoYo, tradicional 
órgão da imprensa ccarcnsc, intitulado "Uma Tarefa de Todos", ver· 
sondo sobre a localização no Ceará do Terceiro Polo Petràquimico 
do Pois. 

Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1975.-- Mauro BeneYides. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- De acordo com o 
nrl. 233, * lo, do Regimento Interno, os requerimentos serão 
submetidos ao exame da Comissão Dirctora. 

H í1 orudores inscritos. 
Concedo 11 palavra uo nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR, BENEDITO FERREIRA (Goiás) (Pronuncia o aegulnte 
di!ICIIrso) - Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, somos o povo capuz de 
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dur um "jeitinho" quuse que cm todus us situuçõcs. Temos uma sc:nsi
hilic.J:~de- toda especial - que nos tem permitido, até mesmo nus 
situ:u;lles nwis udversus, ,conseguir- como Nuçào - um meio, um 
cmninlw nulis umcno, quundo tais situações vividas por outros 
pu vos resultam e111 vcrdndciros rios de snnglle. ' 

Tmllo é vcrd;.!dcira cstu nossa vocuçüo de dar um "jeitinho", 
ainl1:1 c.JLII! 1w arlicm;üo das leis mais scvcrus, como é o cuso da pena 
de murte, que até hoje :1 sanção capital não teve efeito ou aplicação 
entre nôs. Mas. Sr. Presidente, sabemos todos que existe uma lei 
universal. pam a qual nUo existe burla, não h{l .. jeitinho" que U·tfuns
vic dn seu incxorúvcl curso: a lei du cul;lsa c :r cito, No entanto, talvez 
por sernHJs sumamente cumulados pela gcncrosidudc do Criador
c.JUC nos dntuu de tudo, inclusive do mencionado "jeitinho" - va
mos uns poucos, mas de maneira constante, tornando-nos um povo 
descuidauu, deseur:~ndo de tudo, relegando u plano secundário ns 
raÍ/.CS, :1 sustcnt:u;tlO du Pátria, a rumília. 

t\llS poucos,· repilo, vítimus de nossa vocução_de povo conci· 
li:1dur. vamos cedendo terreno uos inimigos. Estes, sem as limituçàfi!s 
dos preconceitos cristt10s, num .. jogo sujo'\ num verdadeiro valc
tudu vih) se :tsscnhoreundo dos meios de comunicaçãO pura, osten
siva uu suh-rcpticimncntc, irem minando, solapando c destruindo as 
nuss:ts tradições; transrormando-nos, assim, num povo sem vonta:
dcs, sem personalidade, cnlim, numa fácil e dócil massa de manobras 
para u imperialismo comunista. 

Atmvés da gíria ostensivamente difundida, principalmente entre 
os nossosjovcris, v:iu-nos levando ao divórcio cqm o vernáculo, com 
u cultn no sexo livre, sob u capa ou disrurcc do "amor livre"; vão des
truind~l u vocnçilo nwtrimonial c ramiliar nos nossos lilhos. Tais os 
:1hsurdus pr:tticudos c tanmnhn a impunidude em nome da cultura, 
~1 uc até as novelas de televisão- invusorus lentas, mas constantes c 
in~.:vitoívds de nossos larc.'i- vão sendo cada vez mais utilizadas pura 
tornar tulturul, como coisa corriquciru e até mesmo como avanço 
cultural. :1 rrcvnricaçtto, o :1dultério. 

Tamunha a rrcocup:.1cão cm destruirem as nossas tradições, que 
u símh<>lu da hospitalidade brasileira - o cafezinho u quem nos 
visita - grosseira e mcntiroSamentc, nas tai.~ novelas, vai sendo 
suhstituidu pelo ulcoolismo norte-americano, como se estfi!S inrelizes 
ateres de copo na mão, mesmo de longe, representassem assim o 
comportamento de nossa gente, ' 

Aeuadus por todos os lados, Sr. Presidente, especialmente atra
vé . ..; d:1s mÍic.Juinas .. rubricadoras de verdades", isto é, grunde parte 
dos meius c.Je comunicação, vamos todos nós - líderes politicas do 
l.cgislntivo. do Executivo c uté mesmo do Judiciário- consentindo, 
de ccrtit J'ornw cooncstundo tal situação, receosos, de sermos .. pixa· 
dos" ae quadrados, de anticultura, de reacionãrios. E mais: ultima
mente temos medo, por mais incrível que pareça, de sermos chama
dos de morplistas, tal o aprodrccimenta do vernáculo pela gíria e 
pela "guerra dos slogans". 

A técnicu ou cstrutégia dos inimigos da r:.unflia brasileira tem da· 
llo tantos c tiio rositivos resultudos entre nós, que jú é quase, que 
proihilio, 1H1 Brasil, reugir contru este cstado.dc coisas. O que os nos
sos inimignsj:í conseguiram até aqui- cm termos de mussilicaçào
dL!u cnscju uu seguinte: hoje cm dia, pura fazer-se um pronuncia· 
mcnl~l de lcgítinm lide:-.<~, isto 6, mllicomunista, é lugar comum a 
prcocup:u;i'to do orudor cm caracterizar-se como antiruscistas, antina· 
1.ista. Ora, istu é o mesmo que se desculpar por discordar com o jú 
'-'llllSt.:lllli..'I!Stuprnr dit consciéncin niicionul, pois, inconscientemente, 
cst:~hclcceu-s~ que comh:1ter o comunismo nUo é sfi!r cristão nem de· 
ll1lJCr:ll:t, mas sim, rascistu ou nazistu. 

Ardilosu c diabolicamente estão utilizundo - com proveito 
par:~ os seus nef:~stos ohjetivos- o espírito brinculhão do povo bra
sill!irn, haja vista que é normal ouvir-se n ussL:rtivu: se uqui impluntus
scm u dcsgr:u;u du comunismo, c:m pouco tempo durfmnos um 11jciti· 
11ho" de dcsnluralizú-lo. Nudu mais enganador, mus Senhor Pre· 
~idcll\L!, o rinr é que tu! argumento é ouvido, nüo só do homem 
comum, mus até mesmo daqueles de grundc responsubilidudc pura 
~:om us lltlssos dL:stinos, 

,.Pur uutru lado, embora entendendo ser tureru de todos riós, du 
quulmuitD nns· tcrmus omitido, é alentador trazer puru os A~uis da 

C:1sil n·pcnsmnentn, l)U melhor, a intcrrrctacilo dos sentimentos dus 
nos,as l:on;ns Armudus c de todo o povo brasileiro, através da palu· 
'""de Sua E.,ccléncia o üeneral Ednurdo L>'Ãvilu, comandante do 
li 1~\én:itu, prul'crldn recentemente cm Silo Paulo, 

l>i1. ele: 
"Orgulhumo-nos, nós do Exi:rcito, de pertencer a uma institui

ção que não precisa de aulas de democracia de ninguém, em vista da 
formação que recebemos em nossas escolas, da maneira que 
cuptumos os milhares de jovens que anualmente vêm aos nossos 
quartéis cumprir co!l' o seu dever militar e pela coerência e equilíbrio 
de nossa utuação na vida pol!ticu do Pais. Repito: não precisamos de 
lição de democracia de quem quer que seja." 

A afirmação í: do Comandante do 11 Exército, General Ednardo 
D'Ávila Melo, durante palestra pronunciada ontem na •bertura do 
17• Ciclo de Estudos du ADESG, em cerimônia rcalizudu no auditó
rio do Pal:\cio dos Bandeirantes. Estavam presentes ·o Governador 
Paulo Egydio Martins, o Presidente da ADESG, Brigadeiro Nelson 
Lavenerc Wanderley, o Delegado da ADESG no Estado de São 
Paulo, Coronel Mário Antônio Machado de Castro Pinto, c cerca de 
mil cstugiãrios. 

Inicialmente, o General Ednardo D'Ávila Melo falou sobre o 
ensino no Exército, especificando as ~scolas existentes no País e as 
disciplinas currilares dos cursos de formação dos oficiais militares. 
Na segunda parte du nula inaugural, o Comandante do 11 Exército 
enfatizou "u importância capital a dois pontos nu nossa instituição: 
o estudo da guerra revolucionária e o fortalecimento do espírito 
~emocrâtico". 

Purn ele, "o estudo da guerra é indispensãvel para conhecer o 
inimigo da democracia e como alua c assim possamos nos imunizur. 
çontra suas investidas sutis e combatê-lo com eficiência". "Infeliz
mente- disse- o mundo democrático é despreparado para tultipo 
de luta. Enquanto de um ludo um pequeno grupo fanatizado uma 
ideologia que transforma seus integrantes em robõs, que gritam se 
mandam gritar, que mentem se mandam mentir, que matam se 
mandam matar e que só tem um pensamento: destruir a democracia, 
mesmo que isso signifique destruir o próprio pais. Do outro lado, 
vemos uma grande massa que à mercê da liberdade que goza c du 
natureza e du própria democracia não dá a sua defesa a importância 
que merece c assim na verdade, omite-se no que diz respeito aos deve
res do cidadão. Eu comparo o democrata, atualmente, ao individuo 
que tem um apartamento, Á reunião do condomínio não comparece 
absolutamente. Ele espera que o vizinho defenda o ponto de vista 
dele. Eu digo isto porque eu também tenho apartamento e acho que 
nunca fui a uma reunião do condomínio, Quando o condomínio 
resolve alguma coisa contra, ele· fica zangado,· quer brigar. O 
democrata é assim sempre. Espera que o outro faça as coisas por ele. 
O pior é que muitas vezes, inocentemente, por não conhecer o inimi
go, suas técnicas, coopera em companhias que aparentemente são 
lógicas, mas que no fundo são concebidas e dirigidas pelos fascistas 
vermelhos. E dessa maneira participam daquilo que nós chamamos 
orquestração, isto é, a repetição constante de slogans,. palavras de 
ordem, ditos sugestivos, idéias, etc, . cm todo o Pais, dando a 
impressão que aquilo tudo estú sendo apoiado pela quase totalidade 
du populaçiio". 

"Agora mesmo - prossegue o General - vemos cm todo o 
Brasil uma orquestração contra entidades que não pregam 
violências, não pregam racismo ateismo, nem mudunças de regime. 
M11s, upenas, a luta contra o totalismo vermelho, cm dcfes:t da 
dcmucrnciu. Surge, cntàll, contru cstus instituições, aquelu clússicu, 
hutidu c sohrcU.1do idiota ucusuçlto: são ussociaçõcs d.c direita," 

Prossegue S. Ex•: 
"Est11 questão de direita c esquerda é uma das peças búsic11s du 

11çiio psicológicu dos comunistus, da açào vermclhu. E por quê'! 
Porque 11 tul direita é logic11mcnte 11ssociadn no nnzismo c ao fascis
mo, que estão muis do,que desmornliz11dos perante a opinião pública 
mundiul. E,. assim, ser fascista ou nazistu é ultumente ncgutivo, 
significu violência, rucismo, rudiculistno, em últimu unltlisc, tudo o 
que é muu. E eu - prossegue S. Ex• - pergunto: onde lic11 11 
dcmocraciu'! Muitn gente responde trnnqUilumentc", inocentemente: 

I' 

! 
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no centro, é lógico. Ai está o nosso grunde erro, colocur comunismo 
c nazismo como untípadus c n dcmocracin como intermediária entre 
os dois extremos. Esta colocuçiio - prossegue - nu verdade, 
predispõe a simputin pela tal csqucrd:l, pois ela é uprescntudu como u 
grundc opsitoru da ideologia execrada por todos os povos e que é 
nprescntudn como o mâximo de barbarismo". Mais adiante, questio
nou: "Como udmitir que haja possibilidade de algum movimento 
fuscistn cm nosso Pais? E. continuou: "Se fomos lutar na Itália, 
como udmitir isto? Mus isto fn1. parte da técnica: chamar de fascistas 
é u mdhor coisa que existe. 

Sobre o uso du pulavru imperialismo, Ednardo D'Ãvilu Melo, 
explicou que "há alguns nnos quulquer punneto comunista só falava 
no seguinte: imperialismo ianque. Duvido que encontrem um panne. 
to que fulc cm imperiulismo iunque. FuJam cm imperialismo. E tem 
uma pulnvru que u gente nem sabe o que quer dizer: as forças 
impcriulistas do Brasil, Quais são essas forças eu não sei, mas apare
cem nos pnnnctos. Antes era o imperialismo ianque, mas, agora, 
com esttl questão de distensão, eles, como são muitos espertost corta
ram a palavra ianque. Então fica imperialismo ussim e a gente não sa
be o que é". 

Em seguida, o General passou a citar lideres comunistas, para 
exemplificar que tais pensamentos - diz S. Ex• - .. definem 
perfeitamente a destruição dos nossos valores. Citou Mao Tse-Tung, 
Kruchev c Li:nine, enfatizando, pura o último, "especial atenção. to· 
do Deputado comunista deve por decisão do Comité Central do 
Partido unir o trabalho ilegal ao trabalho legal. No puís em que o 
Deputado comunista se beneficia das leis burguesas e de certa imuni
dade parlamentar, esta deverá ser utilizada· na organização e na 
propaganda ilegal do partido. Os Deputados comunistas devem 
subordinur toda a atividade parlamentar ii ação extraparlamentar". 

De acordo com o General, "a formação democrática do oficial 
brasileiro i: uma permunente obsessão de nossa parte. Paru isto, além 
de rebuscarmos a História para mostrar que esta i: a vocação de to· 
deis os brasileiros que se<~linha coerente com o nosso passado, que i: 
u forma muis digna puru o homem e a mais favorável para o pro
gresso, procuramos dar ao nosso sistema disciplinar um tom muito 
firme de hierarquiu. Mas uma hierarquia que i:, na verdade, um esta· 
do de espírito, uma consciência de sua nccessidude. Assim, podemos 
dizer que o nosso sentimento de hierarquia é muito forte e a nossa 
disciplinu é aurcoludn pclu cumnradagcm". 

"Agora, disse o General, eu peço 'desculpas: vou fazer uma 
afirmucão que talvez considerem pretensiosa. Mas eu faço com 
ubsoluta sinceridade. Orgulhamo-nos, nós do E'ército, de pertencer 
a uma instituição que não precisa de aulas de democracia de 
ninguém." E prosseguiu: "devido à nossa formação de sentido na· 
cionalistu, somos nacionalistns na melhor expressão e não no falso 
nacionalismo rudical e unilateral dos fascistas vermelhos. Devido a 
esta formação. democrucia para nós , é democracia brasileira, 
dcmocrnciu vcrde-amurelu que busque soluções paru os nossos 

· problemas e não dcmocrucia totalmente copiada de outros povos 
que pouco ou nnda têm em comum conosco". 

Ao concluir, o Comandante do 2' Exército alirmou: "vemos 
um povo constituído de todas us ruças, imbuído de grande espírito 
nacional. Por que não podemos ir pura a frente? O Brasil já transpôs 
muitas bnrreirus, é um País duro, que não precisa de tutelas, nem de 
idcologins que tracem seu caminho. O que ele necessita é que seus 
filhos tenhum cm seus coruções os mesmos sentimentos de conliançu 
c brusilidudc". Mus, prossegue u notícia, 

Ante' de pussur u paluvru uo Governador Paulo Egydio, para 
encerrumento du cerimônia, o apresentador oficiul do Palácio dos 
Bandeirantes, locutor Fuusto Rochu, quebrou o protocolo e teceu, 
de improviso, cm seu nome pessoal, crfticns U imprensa. Dizendo-se 
professor universitf1rio c jornulistu, o locutor disse, puru surpresa, 
inclusive, dos assessores governnmentais que ouviu "fatos aqui que 
nuncu chegaram u ser trunsmitidm; uo público, c que "os governantes 
uccitum que os jornulistus os vilipendiem, destorccndo às vezes u 
rculidudc, uchum ruim c reclumum sempre esquecendo-se muitas 
vezes de mostrur us suus quulitludcs, quulidudes dos governuntes". 

E. cm scguidu nl'irmou: .. ~1qui no Brusil, comunistus confesso:; e 
declarudos cstUos 1111~ reduções cortando noticius, decidindo o que é 

notici!ivcl. Eu tenho professam na universidade falando contra o 
Governo. Isto repudia u minhu inteligência, eu nào acredito que esta 
gente umeucc o Brusil. Mus eles estão ar, com a 'permissão do Gover
no, das nossus instituições militurcs, a falur. Infelizmente hú quem 
lhes dê ouvidos. Perdoem - conclui o jornalista - foi apenas um. 
comentúrio pcssonl". 

Como se vê, Sr. Presidente, indu ontem eu afirmava aqui sobre a 
slmlidn c injurios" cmnpunh>~, diabolicumentc p~eparada pelos co
munbt;~s c Jurg<llllcntc difundida pela nossu Imprensa, pura dcsmora
lit.ilr :1 T.F.P. c 010 mcsnm tempo anular o trubalho que a mesma 
vinha dcscnvolvcndt> então, cm fuvor da ramília - conseqUente
mente contra u divórcio. Aí estit o mais insuspeito e irretorquívcl 
utestuuu de idoneidudc da T.F.P., passado pelo r~sponsável maior 
peht segumnçu, cxatamcntc, de SUo J>uulo, onde aquela entidade tem 
" sua sede c" suu maior otluaçiiu, mesmo sem citor, nominalmente, o 
tr:1halho dcsenvolvidu cm 11rol da fumíliu e das nossas instituições. 

Mas. hil 4ue se perguntar uos jornalistus c aos dirigentes dos 
m"cios de comunicaçtto, o 4ue furão ngoru para n:purar o mal que pru
ticannn. Scrit que, pelo menos, irão divulgur as palavras do Comun
dantc do li Exército'! Cnso o ruçam,- continuo indagando- darão 
o mesmo destaque com l(UC publicaram as injúrins? Nessa hipótese 
cnn~cp.uiriw dcsmanch:1r todo o mal pruticudo? 

'JJai, Sr. l'residente, os meus reiterados apelos para que haja 
autocensura nas rcdw;ôcs, poupando o poder público da uplicação 
d<tl{Hl comhóitid:.t censura prévia. 

Como prova linul c cab:.tl, Sr. Presidente, do que vimos dcmons· 
tr:tttdt·J, qt1:1nttJ at> uso de todos os meios de divulGaÇão para nos-des· 
truir cnmu n:u;flll cristit, :tqui cstú u revista Mais, em seu número 21, 
pi'tgin:t OS. l>cpm~mws, nfto só com uma ostensivu propugand~ do 
mlult~ritl, nws permitindo-se· o articulista ao luxo de insultar as 
jovens pcln fato de nfto se prostituírem. 

Vejamos muis, Sr. !)residente, Srs. Senadores, este "hino de 
hlLivm" i1 imoralidade, sOb os uuspícios da libertinngem de imprensa 
p:mt pmpagar entre nôs o imoralissimo livro norte-americuno, cujo 
litul" ê O Erotismo Voando Mais Alto. 

lli1. :t noticia, a prop:~gandu do livro: 

uLibcradus, scmiliberadas, uspirantes e até virgens enrus
tidns concordam: o best-seller do ano, em Nova Iorque, é 
Feor of Flying, de Ericn Jong: Ainda mais depois que a 
:n11nr:1, nov<t·iorquina típica, contou em várias entrevistas 
'Iuc cl:~ I'Jrllprht p:1ssuu por lodus us uventurus qUe narra no 
livro,unw cunlissrto nn mínimo arrojada. Erica temJI·anos, 
prctt:ns~lcs :1 intelcctuul c é debochada, sincera, sarcústica, in
gémw c corajosa,- j(l é corugcm confessar u sua condição' de 
mll1ltera - ela Cllllla sua vcrdudc sem ter medo de revelar 
~Jualqttt:r frmJuet.a. Suots confissões não chegum u constituir 
proprinmcntc u tJliC se ctJnvcnciunou chumur de Huma vida 
prcgrcssa", 11\:IS sàu cxpcriêncius que u morul vigente ainda 
delitlc co~no "incunfessúveis". O livro de Ericu Jong ficou 
muito mais impurtante depois que passou a contar com u re· 
Clli\ICI\dUt;fil1 de psiljUiatrus. Puru eles, Fear or Flylng cncoruja 
as mulheres a fal:1rcm de suus cxpcriêncins cu discutirem sua 
~c.xu:~lidadc. O que, de resto, elas nunca puderam fazer sem 
serem chamadas úc vulgures, u nrto ser em livrinhos 
pl'lllhitlos." Agora, u harrcira pnrcct: rompida. A rcução dus 
mulheres é uma mistura de espanto c perplexidade: ufinal. 
ntlnca m:nhunw delas oustm contur c udmitir coisas tão s~cre
t:ts. c ainda rnr cima fazendo com que isto pareça engraçado. 
J>ara llecky tiuulu, presidente d'1 NOW (Organização Nu
chuwl de Mulheres) de Lns Angeh:s, trutu·se de "uma 
ruptut':l irrcversiwl de princípios que dcvcriu ser aproveitada 
p11r tmlns".- Chegou a vez de Hs mulheres contarem histórias 
que, at~ agoru, furam privit~gio de muchões e don juans. O 
~u~.:cs'o de Fenr or Flylng prova mais umu vez que existe um 
mc1·cudo cmlll vct. muis clilstico rwrn esse lipo de publicuçilo. 
t\s revist:ts dedicullus uo cmlismo feminino nuscem quusc 
:-.t:tnanulmentc p ui~Uill:IS 'delas fuzcm u Playboy parecer m:lis 



-210-
"'"'""'"'I"" quul4110r revista infuntil de quudrinhos. A Viva, 
de Nnva lun.Juc, unut dus muis fmnosus, tem um milhi\o de 
h.:ilt~r;~.,, M;ais surpreendente nindu que este número é o fato 
d1.· ~~ pnr c~:ntn ddas cst:m:m justumcntc no coraçUo do 
mnrali~mu mucrh::mu, o Meio Ocstc (Ohio, Illinois, Yowu, 
l..'h.:,J, Seus cdittJrcs ucrcditam que, enfim, a mulher cstít 
:~tlmitimln que li~.:a cxcitadu pdus belos mac~1os, uma situu~ 
~;:'111 incuncchivcl bit alguns unos. Um pouco porque us 
mulhl!rcs nunc:1 se pcrmitirum c:-~pccular sobre esse lado da 
~JUC'itiw, uutru tanto purquc os lwmcns nunca são :tprcsenta~ 
dtl~ l.'lllllU cstimulantcs SCXU:liS, scjil Cll1 fotos OU mmes, Jdofo 
rtllll:lnticu. ptldc. <>hjctu scxuul, nuncu. Ma!\ u nova abertura 
crt'lth.:a p:u·ccc mcsmu irrcvcrsivcl c incontrolável. r\ revista 
in~bu Men Only cstú puhlic:u1do uum coluuu mensul cscrilu 
pnr uma mulher na quul vítrins nutchõcs, de diversos pulses 
d:1 Lurup:1, s:'tu microscopic~um:ntc nnulisados. "Onde quer 
~!UI.' cu vú, c~anu scmpn: m•aliando os homens com quem 
pa~~n al~·m lhl jant:~r", dit Fiona Richmond, u colunista. 
''l>:lllh!SIIIOI rurnHil!liC testo Ulll 110Vl1 carro. Os homens fizc~ 
1'<~111 is1t1 llurnnte unos, ugora é a nossa vez". 

Sr. Pn:sid~:ntc, :nllc o doloroso quadro que, desgraçadamente, 
l.'~l:lllhl~ cunst:ttandtJ entre nós, restu-me pedir aos meus Pmcs, até 
nh:,llhl pm mi.,~:rict',rdiu, pelo amor que temos ao Brasil: cngajcmo· 

lhl!-1 h Ido!-~, sem Ctlr partidítrió!, numn verdadeira cruzada de salvação 
noh:intHII, salv:uuln a hnse, ,, uliccrcc: a fmnilia brasileira. Nilo per· 

c;untb de vistn " lltlssi\ gig:1ntcsc~1 n:srummQilidudc nntc :1 liistóri:~: 
atTtt .. tl.'nws, t:mtu quunltl ncccssítrio, incompreensões c impopulari· 
tladc~. l':tlt.:ndu, u~indt1 como verdadeiros líderes que somos, vale 
di1cr. lcp.islundo, uinc.lu 4ue dcsugrudemos a momentâneas muiorias 
du Vtllltmlc pnpular. Assim falcndo, ~starcmos trab:llhando em 
l'a\·tll' ll\1 Brnsil. dlls nossos representados, não o qu~: desejem. mas 
dt'tlllt: rc:~ltllcntc l.!':lrct.:em par:t que sobrevivamos como civilizução. 

l·.t11i111, se at~ :aqui l'umns confiuntcs c descuidados c vimos con
~ct.:uimltl 11111 "jcitinlltl" para quusc tudo, pelo exposto creio que é 
dlt:!).:tda :1 hom de lcmhrarlllos o incontestáVel preceito bíblico: o 
'al:'ll'in dn pecado~ :t morte, · 

l'ra" 'I"" linha a dit.cr. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a pu lavra 
ao nobre Senador Orestes Quércia: 

O SR. ORESTES QUtRCIA (S.1o Paulo) (Pronuncia o sesulnte 
discurso. Sem re•lsio do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo falur r:tpidamcntc a respeito de um assunto que tem 
muita utinidadc com a história cconômicu e política do meu Estado, 
c que~ o cu fê. 

Todos suhem que o cu fi:, em S~o Puulo c, também, em Minas 
Gerais, Estado de V. Ex•, Sr. Presidente, foi o responsável pelo 
tinunciumcnlo da indústriu que uindu está n:1s mãos de grupos brasi
leiros. Muito deve o dcscnvolvimcnlo econômico deste Pais à cultura 
do café. 

Infelizmente, os governos, sucessivamente, não ti:m sabido de
fender os interesses brusileiros, defendendo os interesses da cafeicul-
turu do BrasiL · 

Ainda reecnlemcntc, quando de uma cntrevislu com cufeiculto
rcs do Estudo do Parunú, o Presidente Ernesto Gciscl sulientou que 
nó~, brnsileiros, suhcmos produzir, mus não ~ubcmos vender o café:. 
Foi o reconhecimento do Chefe da Nação puru a realidade da comcr
ciulizuçüo do cu fé, c, ao longo do tempo, u inoperúnciu das uutoridu· 
dcs do Governo, no trulamcnlo dos ussuntos du cufeiculturu no 
Acordo Internacional do Café. Tulvcz a incúriu rcgistrudu tenha si
du hem pior que u gcuda paru o destino da cafeicultura c da ccono
miu do carí: cm nosso Pu!s. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - Permite V. Ex• um 
upartc?. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Suo l'uulo)- Pois nõo. 

O Sr. Eurico Rczende (Esp!rilo Santo) --' V. Ex• parece que 
ACncrulizu o que chum:1 de incúriu das udminislraçc)cs cufccirus do 

Pais. Quer-me parecer que essa gcncralizaçuo tem ampla possibilida
de de propiciur injustiças. O Brasil pode ter tido Presidentes do IBC, 
OU, anteriormente, do Depurtumcnto Nacional do Café; que nno 
tivessem a sensibilidade ou u felicidade de desempenhar bem as suas 
tarefas. Mas, nu maioria, os Presidentes do IBC têm-se saldo bem. 
Como exemplo, podemos citar o Dr. Camilo Calazans, que esteve no 
Senudo Federal recentemente, por coincidência numa Comissuo 
prcsididu por V. Ex•, dando umplas explicações, inclusive a respeito 
desta fruse atribuída ao Senhor Presidente da República, c que foi 
deturpada no sentido malicioso. V. Ex• j6 deve ter ouvido cm dis
cursos c upartcs, nesta Casa, os maiores elogios ao Dr. Camilo Cala
zuns, homem simples, estudioso, patriota, dedicado c que se 
encontru realmente presidindo uma autarquia complexa, onde cxer
ótu trabalho diffcil, mas com êxito. 

O SR. ORESTESQUtRCIA (Silo Paulo)- V. Ext j6 ultrapas
sou, com o seu aparte, o tempo do meu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo)- Concluirei já. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo)- Espero. 

O Sr. Eurico Rczende (Espirito Santo) - V. Ex• vai-me des
culpar, mas encerrarei logo. O que se observa é que o Dr. Camilo 
Caluzans cstã recrutando algumas antipatias gratuitas de grupos 
identificados no Estado de Silo Paulo. S. St hã pouco tempo lutou, c 
conseguiu para que se diminuissc aquela diferença exagerada de pre
ço entre café do tipo I c 2 ... 

O SR. ORESTFS QUtRCIA (Silo Paulo)- V. Ex• está saindo 
do assunto cm discussão. Peço ao Sr. Presidente que intervenha. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - ... e isso desgotou 
úrcns dtl ClllflTc~mriudo puulista do sctor. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo)- Sr. Presidente, as
sim não tenho condiçõo de iniciar o meu discurso! 

O SR.·PRESIDENTE (MaplhiH Pinto) (Fazendo 10ar a cam
painha)- Solicito a colaboração do nobre Senador Eurico Rczcndc .• 
a tim de que o orador possa concluir seu discurso. · 

O Sr. Eurico Rezende (Esp!rito Santo)- Atendendo ao Sr. Pre
sidente e pedindo desculpas ao ilustre Senador Orestes Quércia, con
cluo afirmando ser a critica generalizada inaccitâvcl c injusta. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo)·- Com. relação ao 
aparte do Senador Eurico Rczcndc, S. Ex• estava presente na oca· 
sião em que visitava esta Casu o Presidente do IBC c fiz uma pergun
ta relativamente à frase c parece q~c S. Ex• verificou que foi con
firmada, que a imprensa a publicou. Disse o .Presidente: "Nós sabe· 
mos produzir, não sabemos vender." Se a critica se circunscre\lc a es
te ou aquele Presidente, evidentemente que a mim não interessa. O 
que interessa é que os Governos, 'sucessivamente, vêm se omitindo 
na defesa dos interesses da cafeicultura c, evidentemente, com consc
qfiêncius danosas para nossa economia. 

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, até h6 pou
co tempo, tínhamos a liderança mundial na comercialização do cafí:. 
A inlluência que o Brasil detinhu, junto uo Acordo Internacional do 
Café, era dccisivu. Em 1965, Unhumos 65 milhões de sacas cm dcpósi· 
lo e, evidentemente, tendo depósito de mercadoria, pode o comer· 
ciuntc dar condições ao mercado. Ern " nossa situação cm 1965. Ho· 
je, clu é bastunte diferente, principalmcnle depois desta geada ocorri
dá recentemente, que, se existiu anteriormente:, em menor escala, po~ 
der!!lmos dizer que o que ocorreu, no Sul do !'aiS, foi um verdadci· 
ro cutnclismu, pois a totalidudc do café do Paruná foi queimada, 
muis da metade do de Silo Paulo c grande pur\c do de Minas Gerais 
t:lmbém. 

Quuis us providências do Governo, Sr. Presidente? 
O Governo noticiou, dins atrás, um pluno de emergência do 

cu fé, puru a recuperação dos cufczais geados. Na rcalidudc, talvez, o 
nome deste pluno devesse ser "Piuno de Amparo Crcdil!cio", 
porque o Governo nada mais está fazendo do que possibilitar 
empréstimo uqueles cafciculiores que sofreram prcju!zos inculculá· 
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veis c, às vezes, totais, da sua produção, do seu trabalho, da sua 
cultura. Talvez este tipo de empréstimo, Sr, Presidente, possa lem
brar· o tipo de empréstimo das grandes potências ocidentais c, talvez, 
também da potência comunista, da União Soviética, que propiciam 
ajudas aos países menos desenvolvidos, mas desde que esta ajuda sig
nifique venda de produtos a esses pulses subdesenvolvidos. A ujuda 
que o Governo está propriciando aos cafeicultores que sofreram tan
to desgaste, tanto prcjulzo, é o empréstimo, que será pago com juros 
ao Governo. Empréstimo com dinheiro haurido pelos cofres do 
Govern'o, cxatamcnte da cafeicultura, cxatamente do confisc9 ao lon
go dos anos, cxatamentc da comercialização do café. 

Com relação aos quase dois milhões de empregados na 
cafeicultura, tanto no Estado do Paraná, como no de São Paulo c no 
de Minas Gerais, parece que o Governo não pretendeu se ocupardes
tes milhões de brasileiros que ficaram desempregados com a ocorrên· 
cia da geada, recentemente. São homens c mulheres, famllias inteiras· 
que, no Param\ e cm São Paulo, se encontram abandonados à sua 
própria sorte. 

Parece que não existem outras medidas do Governo. 
Por todos esses motivos, o nosso Pais, que outrora era lidcr -

jaté 1965, ·liderava, impunha, nO comércio internacional do café -
hoje encontra-se numa situação lastimável. 

O saldo atual de café cm nosso Pais é de trinta c nove milhões de 
sacas. Dezoito milhões é a previsão da colheita deste ano. Para a 
exportação e o consumo (dezoito milhões para a exportação c oito 
milhões para o consumo) necessitaromos de vinte e seis milhões de sa
cas. Teremos um saldo de treze milhões. 

Na safra de 1976, Sr. Presidente, a previsão é de oito milhões, 
.seiscentos e cinqUenta e cinco mil sacas, o que totalizará vinte e um 
milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco mil sacas. A exportação e o 
consumo, se continuarem o mesmo - e deverão continuar, por 
imposição da realidade, vinte e seis milhões, teremos·um deficit, no 
próximo ano, de mais de quatro milhões de sacas de ca~. 

Em 1977, a previsão da safra é de catol'le milhões, haverá 
necessidade de vinte c seis milhões e o deficit serâ de doze milhões de 
sacas. Em 1978, a previsão da safra é de dezcnove milhões, haverá 
necessidade de vinte c seis milhões - levando-se em conta que esta 
necessidade está estática- c o deficit serâ de sete milhões de sacas. 

Urgem, Sr. Presidente, providências realmente firmes na coorde
nação do comércio internacional do café. Ainda recentemente tive
mos noticias extra-oficiais de que o- Bra~il entregou uma quantidade 
muito grande de café à Argélia, ao preço antigo de quatrocentos e 
poucos cruzeiros a saca, quando hoje, pelo mercado internacional, 
gira cm torno de novecentos c cinqUenta cruzeiros. Consta, também 
extra-oficialmente, Sr. Presidente, que deveremos exportar uma gran
de quantidade de café para os paises da Cortina de Ferro, que não 
são consumidores deste produto. 

Precisamos resguardar os interesses do nosso comércio interna· 
cional, resguardando o interesse de conservar o maior número 
passivei de sacas, a maior quantidade possivel de café. Acima de 
tudo, precisa o Governo estimular a produção. Ao longo do tempo, 
jú disse e repito, o Governo tem se esquecido, tem marginalizado a 
cafeicultura, os cafeicultores c os milhões de brasileiros que vivem 
desta cultura agricola. 

Infelizmente, mesmo depois da tragédia ocorrida no Pais, com a 
geada que liquidou o café do Paraná, praticamente, liquidou o ~afê 
de São Paulo c feriu fundo aos interesses da cafeicultura de Mmas 
Gerais, depois disso, ainda continua o Governo com passos lerdos, 
omitindo-se na proteçào dos interesses da economia do Pais, na 
proteçuo dos interesses da cafeicultura. 

O Sr, Leite Cha•es (Paraná)- Senador Orestes Quércia V, Ex• 
dá licença para um aparte? 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (São Paulo) -Com prazer. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná) - Logo depois da geada, já tive· 
mos a oportunidade de levantur a nossa palavra humilde e~ favor 
dos cafeicultores do nosso Estado e do Estado de V. Ex• O diScurso 
de V, F.x• se põe no mesmo diapnsuo daquele que proferimos nesta 
Cusn, procurnndo.levantnr a utençuo dos ilustres Senadores paru.,o 

grave, o sério problema da renovação da cafeicultura no Pais. 
V, Ex• toca num ponto em que deixa o Governo numa posiçuo 
indefensável, mesmo no que diz respeito à comercializaçuo do produ· 
to já armazenado. Não sei se V. Ex• tem conhecimento de que, há 
poucos meses atrás, o Governo vendeu através do IBC, dois bilhões, 
de sacas de café a três companhias de café solúvel, ao preço de 
trezentos e cinqUenta cruzeiros a saca, para pagamento em três anos, 
sem juros. O que essas firmas ganharam agora, com esse evento de 
geadas, implica ern uma soma cm dinheiro que nem Onassis poderia 
comprar! Então, veja V. F.x•: além do nosso estoque ter-se mantido, 
de uns anos a esta parte, em níveis indesejáveis para um Pais grande
mente exportador, esse estoque foi dilupidado de forma graciosa, 
inclusive com a venda de dois milhões de sacas de café, a firmas 
comerciais, por trezentos c cinqUenta cruzeiros a saca, sem juros e 
para pagamento em três anos. O Paraná pleiteia agora, como medida 
liminar, a liberação dos cafés atualmcntc apenhados, para que a re
gião se mantenha capitalizada. Porque, se não houver capitalização, 
ninguém volta a plantar café, ninguém tem condições de fazê-lo, aos 
custos das técnicas atuais. E o que se pleiteia é que se prorrogue esse 
débito, que implica cm I 00 milhões d~ dólàres, mais ou menos, me
nos de um bilhão de cruzeiros, por dois anos, e não se tem consegui
do, enquanto se fez uma concessão dessa ordem a três firmas 
particulares. Veja V. Ex•: dois milhões de sacas de café a mil 
cruzeiros cada uma, implica numa soma que ultrapassa quaisquer 
nivcis e a generosidade de qualquer concessão possivel c tolerável. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (São Paulo) - Desculpe-me 
V. Ex• ); que o nobre Colega Eurico Rezende, chamando minha 
atenção, disse-me assim: "Dele, você não reclama do tempo para 
aparte!" Mas cu solicitei ao Senador e ele, realmente; interrompeu o 
aparte. O aparte de V. Ex• coloca em termos a reclamaç-:io que nós· 
fazemos: precisamos de estoque para podermos impor, no comércio 
internacionnl. E o Presidente do IBC, conforme muito bem lembra 
V. Ex• praticamente entregou uma quantidade muito grande de 
café, a preço muito inferior, a prazo longo, para empresas de torrcfa
çào brasileiras. Realmente, talv.Z, o Presidente do IBC, embora 
grande cidadão e homem de extraordinária inteligência, não esteja 
defendendo à altura, os interesses da cafeicultura brasileira, por não 
ter condições de assim fazô-lo. 

Meu caro companheiro, Senador Leite Chaves, V. Ex• re
presenta neste Senado o Estado do Paraná, que foi o mais atingido 
pelu viulêneiu dus geadas, pelo cataclismo. No Paraná, pelo que 
consta, mais de um milhão de pessoas estão desempregadas c parece 
que o Governo, pelo menos, nas suas medidas anunciadas, não está 
se preocupando com essas pessoas, com esses brasileiros. 

O Sr. Luiz Ca•alcanle (A lagoas)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (São Paulo) - Pois não, 
Senador. 

O Sr. Luiz Ca•alcante (A lagoas) - V. Ex• está citando as 
providências que, a seu ver, o Governo deve tomar cm prol da cafei
cultura nacional. A essas providências, cu queria juntar uma que re
colhi do jornal O Estado de S. P1ulo, no Suplemento Agrícola do úl
timo domingo, dia 10-8-75, cm artigo sob o titulo "A geada e os 
c:1fezais" 

O urtigo rem este linnl: 

"Mas o que é realmente importante é que se examinem 
as condições de cnda gleba para a cultura do café, fazendo-se 
prevalccor o bom-senso, pois, a melhor solução para o proble
ma da geada é nuo plunt4-lo cm áreas sujeitas ao fenômeno." 

O Globo, do Rio de Janeiro, em sintonia com o ponto de vista 
do Estadão, diz o seguinte, cm editorial do dia 9: 

"O rcmuncjnmcnto das nossas Iucas de produção cafe
dra é uma das imposições que saltam aos olhos. 

Nobre Senador Orestes Quérciu, não sou entendido cm 
mutériu de curé, como V, Ex• o é, longe estou de ser. Sou upcnus um 
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ledor dos problemas que o atingem, mas acho que assiste inteira 
razão ao Estadão e no O Globo, porque o café produzido cm climas 
muito frios, além de r.car sujeito ao fenômeno das geadas, que não é 
assim tão raro, é um produto de baixa qualidade, O que cstã fazendo 
com que sejamos alijados da comercialização mundial. Os cafés 
suaves, colombianos suplantaram, no gosto dos americunos, o café 
brasileiro. E assim, como nu América do Norte, ocorre com a Euro
pu, onde estamos perdendo terreno para os cafés de mel~or qua
lidade, ou seja, os cafés plantados cm paralelos de clima tipicamente 
tropical. Não se trata de erradicar, absolutamente, o café do Paraná 
ou do Estado de São Paulo, mas de eleger :\reas no Estado de V, Ex• 
e no do Senador Leite Chaves, que sejam mais propícias à cafei· 
cultura, Perdoe meu aparte t~o longo. Desejava fazê-lo mais breve, 

O SR. ORESTES QUJ::RCIA (São Paulo)- Agradeço o aparte 
.de V. Ex• Realmente concordo que talvez deva ser feito um rcmnne
jnmento. Mas, para sermos justos, poderíamos lembrar que o Gover
no já está tomando essas providências, rcmancjando, inclusive, o 
plantio do café para atender ao Estado da Bahia, num sistema de 
financiamento previsto para este ano cm milhões de covas. Prevê-se 
40 milhões para Minas Gerais, 20 milhões para São Paulo, 20 mi· 
Ihões para a Bnhia, 10 milhões para Goi:\s, um pouco para Mato 
Grosso e Rio de Janeiro. Concordo com V. Ex• e acho que, neste 
aspecto, o Governo deve, de fato, tomar essas medidas anunciadas. 
lembro a V, Ex• que há dois problemas com relação ao café, um re
lativo à cultura, c outro relativo à sua comercialização. O Governo 
talvez tenha falhado mais no que tange à comercialização do café, 
protegendo os interesses do preço do café, protegendo os interesses 
da cafeicultura, que participa com uma percentagem muito grande 
em nossa exportação e isso há longo tempo, ~ cxatamente para isso 
que queríamos chamar a atenção do nobre Senador, E, Sr. Pre
sidente, para encerrarmos a nossa intervenção, lamentamos que, exa
tamentc neste instante, o Governo não dê instrumentos realmente fir
mes, realmente rijos, para que se resguardem os interesses da nossa 
cafeicultura. Vamos ler um trecho de um memorio! da Sociedade Ru
ral Brasileira, em que deplora essa situação de nossa cafeicultura e 
pretende, reivindica medidas mais consentâneas do Governo; e nós 
fazemos dessa reivindicação a nossa bandeira neste discurso, no 
Senado. 

Diz o memorial, a certa altura, acerca do preço suporte, que, Sr, 
Presidente, est:\ fixado em 700 cruzeiros: 

"Aguardava-se o preço suporte de CrS 950,00 por saca, 
uma vez que a rcaçào do mercado internacional atingiu a esse 
nível, prevendo mesmo maior elevação, compensando assim, 
através do preço, a deficiência do produto, numa legítima 
reação do desequilíbrio da oferta com as necessidades, 

A este ·fato jú grave foi adicionado outro de carãter 
incompreensível, qual seja, o restabelecimento do confisco 
cambial, prática aceit:\vel ao tempo da superprodução, mas 
injusta e mesmo inadmissivel para uma ativid.adc de longa 
data sofrida, agora nagelada," 

Portanto, Sr. Presidente, das medidas adotadas pelo Governo, 
depois das geadas, entre elas a mais importante foi o retorno do 
confisco cambial, 

Seguindo, diz o memorial: 

"O pouco café que nos restou como salvados do incên· 
dia, deve propiciur u receita de divisas que o Pais necessita e, 
se bem manipulado, ainda poderâ proporcionar, 

Quanto no plano de recuperação das lavouras cognomi· 
nado de "emergência", apresenta condições aceitáveis, 
subordinado sempre às premissas que acabamos de alinhar 
como fundamentais pura a recomposiçilo da lavoura cafeeira 
du zona centro sul do Pais, verdadeiro hubltat do café. 
· Julgamos assim, como medidas. excenciais pura enfren-
tar u situnçi\o c: solucionar o problema, o seguinte: 

1) Seja abolido o confisco camhial, dando aos cafeicul
tores o produto da venda dos cafés no mercado internacional, 

2) Elevação imediata do preço de suporte a CrS 950,00 
por saca, a fim de propiciar o preço lfquido ao produtor de 
CrS 800,00, 

Adotadus estas medidas, partiremos para o ajuste do pia· 
no de recomposição dos cafezais, repetindo o que aqui jã afir
mamos ao Senhor Ministro da Agricultura e no Senhor Sccrc
t:\rio da Agricultura, que se nos forem dadas condições 
adequadns, sohrc os escombros da presente calamidade, 
construiremos uma nova cafeicultura. 

Eram estas, Sr. Presidente, as lamentações com relação às medi
das que toma o Governo sobre a cafeicultura, que tanto colaborou 
no desenvolvimento económico, social c polftico deste Pais. (Multo 
bem! Palmas.) 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Sr. Presidente peço a 
pHiavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Eurico Rezende, como lfder. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- (Como líder, 
pronuncia o seguinte dlsturso. Sem revlsio do Orador) - .Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para falar em termos antónomos, porque a exten
são do primdro aparte com que procurei dialogar com o Sr. Senador 
Orestes Quércia causou-lhe mal-estar, segundo senti, 

Mas, logo em seguida, a Casa assistiu a uma discriminação: o 
Sr. Senador leite Chaves o aparteava, em seguida, e o ilustre orador 
não reclamava da quilometragem paranaense ... 

O Sr. Leite Chaves (Paran:\) - Porque eu ofereci uma paisagem 
sadia! ' 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - .. : preferindo 
censurar o seu humilde colega do Espírito Santo. 

Mas, pedi a palavra, Sr. Presidente, para abordar pouca coisa a 
respeito do pronunciamento do Sr. Senador Orestes Quércia, mesmo 
porque S. Ex• disse, também, pouca coisa, chegando até a classificar 
o seu discurso como uma lamentação. ~ um lamento que se perdeu 
nos anais do Senado e que vai se perder, igualmente, na solidilo do 
Diário do Congresso. 

O Sr. Orestes Quércia (São Paulo)- Como de resto, todos os 
lamentos da cafeicultura e dos cafeicultores brasileiros têm se per
dido nos escaninhos do Governo! 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Peço que V. Ex• 
não aparteie sem ordem do orador. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Sr, Presidente, 
estou curioso para saber a data do aniversário do Senador Orestes 
Quércia, a fim de ofertar-lhe, com o meu modesto autógrafo, um 
exemplar do Regimento Interno desta Cnsa, que obriga o Senador u 
solicitar aparte, para que possa praticar a intervenção. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo) - V. Ex• me permite um 
aparte? Só para anunciar que o meu anivcrs:\rio é no dia 18, segunda
feira próxima, 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Mas, quero 
concluir, apenas, o seguinte: o Jumento de S. Ex• se perdeu, fi. 
nalmente, na solidilo do Diário do Congr~•sso Nuclonal, dada a 
improcedência, cm grande parte, dos seus argumentos. 

Entrcli.\nto, ouço o upurtc de V, Ex• 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Eu praticamente jú havia 
llullo u urmrtc u V, Ex•, para comunicar que o meu univcrsúrio é nu 
prú.\illlH scgUIH.Ju-l'cim, dia IM. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Então, V, Ex• 
esteja certo de que reccbcrl1 um exemplar do Regimento Interno. 

A sol'rcguidàu c u velocidade dos upurtcs, às vezes, fuzcm com 
que se pratique, ni1o u Yiolaçào dos direitos humanos, que, aqui, é a 
sinfonia do realejo dn 'M Dll, mns n violação do dispositivo regimen· 
talnertincnte itt)S apartes. 
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O Scnudur Oreslcli Quérciu niio perdeu n mania de atribuir ao 

Scnhur l'rcsidcntc du Rcpúblicu umu fruse. Começou o seu discurso 
cnm paluvras atribuldas uo Chefe do Governo: " ... nós subemos 
prudut.ir u cu fé: nilu sabemos é vender o cu fé", 

S. Ex', nesta Casa, fez um discurso, certa vez, colocando na bo .. 
t.:;l u;, Scnlwr l,rcsidente da República cstu expressão que, se 
vcrdmlclru, rcprcscntnria uma critica muito séria ao responsável pela 
cmncn.:iali1.uçào do nosso cu fé- o Presidente do IBC. 

S. "x', produziu o pronunciumento, creio que em junho ou 
:~guslu du nnu pliSS.:Ido, se niío me falha a memória. Sei que deve ter 
sido no scgu ndo semestre do uno passado, se não há fratura de mi .. 
nlw mcmt·lriol. Mus, niio importn. O fato é que o Senador Orestes 
()uércia fet. aqui u1n discurso, dizendo que o Senhor Presidente du 
República usou aquela frase, no Paraná, na presença do Presidente 
do IBC. 

O Sr. Orestes Quércia (São Paulo) - Permite V. Ex• um 
aparte'! (Assentimento do orador.) Só pura um esclarecimento. Sou 
Scnmlllr si1 a partir do inicio desse uno; quer dizer, o fato só pode ter 
,,currit.lu 1111 p"rimciro semestre. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Exato, mas não 
importa. O que importu é que o Senudor Orestes Qué:rciu, no Senu
do, declarou cm discurso, que o Senhor Presidente du República, no 
Paraná, na presença do Presidente do IBC, o Sr. Camillo Callazans, 
1.h.:claruu que ·•nós sabemos produzir o café, não sabemos é vender o 
cal'~". i'ms~: cssu que teria sido dita diante dos lavradores, vale dizer, 
u fr:.1sc conteria um elogio ao agricultor, porque saberia plnntar café, 
c uma critica ao Presidente do IBC, porque não saberiu vender cu fi:. 

O. Sr. Orestes Quércla (São Paulo) - Permite V. Ex• um 
aparte'! (Assentimento do orador.) - Oesculpc-me V. Ex• esta 
interrupc;àn,mas é apenus pura colocar devidamente os fatos: evidcn .. 
tcmcrllc. cu niin cstuva presente: não fui convidado para essa reu
niflu. Li tJ 4uc os jorn<~is notici<~ram. Inclusive, no dia em que o Dr. 

Cumill<l <:aluwns esteve na Comissão de Agricultura - quando 
v. Ex• levantou 11 questão - praticumente reconheceu as noticias 
<.Iuc s:.1írum nos jornais. Mas, uduziu que não era bem isso o que o 
Presidente queria dizer. Em suma, pruticumente, reconheceu que o 
Scnhllr Presidente da Repúblicu disso alguma coisa nesse sentido; os 
jurnuis publicmam o ninguém se ocupou em desmenti-los. Então, 
presumo-se 4uc o Presidente tenha dito. V. Ex• não tem certeza de 
<.lu e ele niin disse: ou tem'? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- V. Ex• conclu11 
u nparte. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo) - Eu queria, exatumente, 
dilCr a V, Ex• que os jornais publicaram u noticia; ninguí:m os des· 
mentiu. V, Ex•ntlo ouviu o Sonhar Presidente du República a respei· 
t<l disso- quero crer, não sei. Acho que V, Ex• não ti:m o direito de 
duvidar dos n<ltidúrios dos jornais; não daquilo que falçi, porque 
:.1penns r(.:purtc:i o 4ue os jornais noticiaram, sobre um assunto que 
ntill l'lli desmentido nem pelo Presidente da República nem pelo Pre
sidente du I UC. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Sr. Presidente, 
se !'tlrmus endossar, sem .cuidado e exume, como verdadeiras, us de .. 
cluraç<ics contidas nos jornais e utribuldus a homens públicos, estare
mos np~:rnndo u toda carga com base nu temcridude das areias mo .. 
vcdh;as. 

O Sr. Leite Chaves (Purunú)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Concederei, em 
sc~uidu, o npurte u V, Ex• 

Adcnmis, não l'urum os jornais que publicurum essa frase: foi 
um, mr !'oram dois jornuis, e pcrfcitumente identilicudos, porque vi· 
nhnm fa1endu umu cumpunha sistemÍiticu contru o Presidente 
Ctunilln <.'uhllnns. 

Pu r outro ludo, uo cont~úrio ·do que diz o. Senudor Orestes 
()uéreiu. " Presidente Camillo Culuzans, nu Comissão de Agricultura 
do Scnudo, presididu pelo ilustro Scn11dor bundoirunte, deu todas us 
cxplicaç<ics; nJ'irmou 'Iuc a frusc nno existiu, cu noticia escotciru, pu· 

hlicmla cm um c outro jornais, era inspirada, exclusivamente, nu 
nu.:ntiruuu num alo lcviuno. 

Niw vuuu ponto de dizer que o Scn11dor Orestes Qui:rciu hou
vesse ul'~:recidu a sua ullu puruninfiu a uma mentira ou a um ato Jc .. 
vianu. Mus S. Ex• foi precipit<tdo. Agurrou, com extrema vcloci· 
dude, noticiário de jornal, que continha uma critica muito séria ao 
Presidente du I UC, c, com desenvoltura ubsoluta, colocou cstu frase 
nus Anuis d<l Scnndo, como sendo a expressão da verdade, isto i:, 
scmncnhurn:.1 cautela de vcri(icar a sua autenticidade. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Permite V. Ex• um.apurte? · 

O SR, EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Estou cm débi
to com n Scnudor Lcilc Chuves, mas, logo em seguida, voltarei a 
dehutcn:um V. Ex• 

Espero que os apartes sejam curtos, senão o DETRAN du Mesa 
(Risos.) anunciarú que o meu tempo está esgotado, e não poderei 
rcspunt.ler a V, Ex• 

O Sr. Leite Chaves (Paranú)- Nobre Senador Eurico Rczende, 
s~1u grahl pela deferência do aparte. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) - Eu pediria a 
V. Ex• que fosse rúpido no aparte, e que este seju tão alto como os pi· 
nheirais Uu Puranil. 

O Sr, Leite Chaves (Paraná)- Eles já não existem, Excelência, 
c, cntiiu. csturei rustejundo a terra, porque os pinheirais foram 
dcstruítlos, Qucrn dizer que V. Ex• tem sido, nestes últimos dias, um 
intérprete muito ncl do pensamento do Senhor Presidente da Repú
hlica, pelo menos cm relação uo sentir dele quanto à nota do nosso 
ilustre presidente do l'artido, o Sr. Ulysses Guimarães. Mas, parece 
'i"' V. Ex• ntiu esti1 sondo fel i>., ou tendo o mesmo nfvcl de r,. 
delidmlc, quundo se refere ã inexistência desse pronunciamento que 
questiona. Quero dizer ainda, a V. Ex•, que o Presidente da Repú
blica declarou, lpsis verbls, assim: "0 lavrador, no Brasil, sabe plan· 
tar café; o Pais não sabe, entretanto, vendê-lo". A frase foi proferida 
na inauguração do Instituto Agronômico do Paraná, no dia em que 
ele esteve cm Londrina c descerrou uma placa com o seu nome. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo)- V. Ex• esteve 
presente'! 

O Sr. Leite Chaves (l'aranú)- Não. Li, nos jornais, no dia se· 
guintc. 'l'llda Londrina sabe. É um futo notório, que dispensa provas. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Existem grupos 
econômicos, no Paraná e em São Paulo, desenvolvendo injusta cam· 
panha contra o Presidente Camillo Cnlazans. Não foi a Imprensa 
brasileira, mas um ou dois jornais. Se V. Ex• não ouviu a frase, e a 
endossa, exercita apenas um lamcntâvel dever de companheirismo 
para com o seu colega de Partido de São Paulo. 

O Sr. Orest .. Quérela (São Paulo)- Permite V, Ex• um·aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Sr. Presidente, 
eu queria, pelo menos, dizer alguma coisa a respeito dessa frase, que 
não foi proferida pelo Senhor Presidente da República. O nobre 
Scnador Orestes Quércia acaba de dizer que o Presidente Camillo Ca· 
lazans, na Comissão de Agricultura do Senado, confirmou a existên
cia da frase. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Niio é verdade, 
Sr. Presidente. Aqui estão os Anais daquela memorável reunião, c 
quem teve o cuidado de fazer u pergunta ao Presidente Camillo Caiu
zuns fui eu. Eu não tinha o menor relacionamento com S. Su., niio o 
conhecia, mus o discurso do nobre representante paulista havia tido 
tumunha repercussão no meu espirita que fiz uma pergunta - per
gunta que nno foi feita pelo MDB, mas por um representante da 
ARENA. Aqui está: 

"0 SR. EURICO REZENDE- Dr. Camillo Culuzuns, 
é regru geral do Senado, senão mesmo do Congresso Na
cional, lermos muito c ouvirmos bnstnntc os discursos do 
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eminente Senador Orestes Quércin, que, por coincidência es· 
111 presidindo, com brilho ... " 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Obrigado. 

· O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) " ... a 
Comissão de Agricultura do Senado c conduzindo os traba· 
lhos desta interlocução com V. Sa. Além de um dever nor· 
mal, hú um dever excepcional, porque essas manifestações 
vêm de um Senador com cinco milhões de votos. 

Estou causnndo ciúmes aqui no Senador ·Franco 
Montara (Risos) c abro parênteses para congratular-me com 
a reconciliação havida entre ambos, cm São Paulo (Risos,) 

O que é inédito no Pais, de modo que cu ouço presencial· 
mente, ou entiio como ocorre agora, cm virtude da minha 
prolongada convalescença, através da sofidão do Dlirlo do 
Congresso onde li num discurso do Sr. Senador Orestes Quér· 
ciu, uma afirmativa de autoria do Presidente Ernesto.! 
Geiscl feita recentemente no Paraná. Segundo o Senador' 
Orestes Quêrcia, o Presidente Gcisel dissera o seguinte: "Nós 
sabemos produzir o café. Não sabemos é vender o café." 

Ora, se a frase existe ou existiu, o Presidente Geiscl cs· 
taria, obviamente, num Pais em que não se sabe vender café, 
e, conseqUentemente, o Presidente do IBC não estaria a 
altura de ser o Presidente desta Autarquia. 

Assim, gostaria de perguntar a V. Sa. alguma coisa sobre 
esta crítica que o Presidente Geisel teria feito no Paraná, se· 
gundo disse o Senador Orestes Quêrcia, cm discurso pro· 
ferido no Senado." 

Ent~o, vem a resposta do Presidente Camillo Calazans. 

O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas) - Permite um aparte, nobre 
Senador Eurico Rezende, nesta oportunidade ou em outra que V. 
Ex• achar mais uzado? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas) - Admitindo - e admitir 
somente pura argumentar- como verdadeira a frase do Presidente 
Ernesto Geisel, admitindo que ele tenha dito, mesmo, "que o Brasil 
sabe produzir mns !lÜO sabe vender café", isto não significa que o Pre· 
sidentc tenha querido dizer que o IBC não saiba vender café. Isto 
porque o I BC não tem o monopólio da venda do café brasileiro, 
absolutamente. Tempos atrás, qunse que o teve, mas, hoje, cstâ, até, 
em Oagrante minoria na comercialização internacional. Basta dizer, 
só para exemplificar, que, na Suiça, há três empresas brasileiras, 
absolutamente privadas, que vendem o café na Europa a BRA· 
CAFI!, a Intercontinental e a PROEX, estu uma associação de ca
feicultores du Mogiuna. Este, o meu aparte, 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Sunto) - Agrudeço o 
aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante que opera, como sempre, 
um computador,nli disponivel diante de S. Ex•. 

Mas, embora o I BC não detenha o monopólio da venda, tem a 
normutividudc, tem um intervencionismo. De modo que se .a frnsc 
existisse, seria uma dura critica ao Presidente do IBC e critica com 
implicações demissórias. Mas, a frase não houve, Sr. Presidente. A 
fruse, como disse, foi produto da leviandade, da mentira e, principal· 
mente, de interesses de grupos insatisfeitos do Paranil e de São Paulo 
com autuação firme e correta do Presidente Camillo Caluzans. 

A resposta do Presidente Camillo Calazans: 

"O SR. CAMILLO CALAZANS DE MAGALHÃES 
- Sinceramente, este é um assunto que me deixa constrnn .. 
gido. 

Creio que o Senador foi mal informado. Foi induzido no 
erro por uma ml1 fê, certamente por alo leviano de alguém. 
Lembro-me muito bem do que ocorreu. 

Foi cxatamenle nu inauguraçi\o do Instituto de Pesqui· 
sas Agronõmicas do Paranl1, onde o Presidente Geisel esteve 
e também eu, como representante do IBC, mesmo porque o 

IBC é que dern os recursos para a sua construção. Durante 
todo o pcrfodo, de Sun Excelência só recebi referências elo· 
giosus, de público, inclusive quando da Exposição Pecuária. 
Homens responsáveis que Iii estavam devem tê-las ouvido." 

Abro parêntesis para dizer que esse Instituto de Pesquisas Agro
nômicas do Puranil foi· um empreendimento de vulto c o Sr. Senador 
Leite Chaves - parece - não teve oportunidade de exaltar essa 
grande conquista, essa grande oferta do Governo federal ao Paranil. 
Mus não faltará ensejo, porque S. Ex• tem um mandato muito pro· 
longado. 

O Sr. Leite Chaves (Paranil)- Não foi o Governo federal, foi o 
fundo do Café. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Continua o Sr. 
Camillo Calazans: 

"Acho que basta pensar-se um minuto para ver que nilo 
pode ser verdadeira esta critica, porque o Presidente Gciscl 
jamais criticaria um de seus auxiliares cm público. !;; uma in· 
justiça que se está fazendo ao Presidente da República." 

O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo) - V. Ex• vai 
apartear o Presidente Cami!lo Calazuns? 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Entilo, V. Ex• me concede 
o aparte depois? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Não i!OSSo, 
Aqui é o Presidente Camillo Caluzans quem está falando. V. Ex• tem 
que pedir o aparte a ele c não a mim. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo)- Daqui a pouco vou ligar 
para o Presidente do IBC. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Faz soar a cam· 
palnha.)- Comunico a V. Ex• que o seu tempo cstil esgotado. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Terminarei, Sr. 
Presidente, só vou reproduzir esta parle da exposição do Presidente 
Camillo Calazans: · 

Convidou o Ministro da Agricultura e nós. U, inicialmen· 
te, falou um agricultor de café, que fez três reivindicações. 
Primeiro, reclamou porque o. IBC estava vendendo o café à 
indústria do solúvel. O Presidente Geisel, que não é apenas 
Chefe de Estado, mas também Chefe de Governo e profunda
mente informado de tudo o que ocorre com relação ao café c 
em qualquer outro setor, virou-se para o agricultor c disse: 

' 
"Esse seu pedido nilo procede, porque o IBC re

centemente, em julho, estava vendendo para o con
sumo interno. Deixou de vender, para que os produ
tores pudessem fuzi:·lo. E deixou por quê? Porque era 
uma safra grande que vinha ai, e precisava ser vendi· 
da, e que os estoques do IBC eram pequenos. E isso 
representa sete milhões c meio de sacas. Então, o 
Senhor não pode estar reclamando porque recebeu 
um mercado de sete milhões c meio e perdeu um mer· 
cada de um milhão e meio, que era o do solúvel, que 
foi dado para poder defender uma indústria que cs
tnvn acumulando tantas dividas para se manter c 
tinha um custo financeiro tilo elevado que estava ~ 
ponto de fechar, porque não podia competir, nilo 
podia vender. Entilo, o IBC passou a vender esse 
Cufé... · 

uo Presidente é: que tomou u iniciativa desse esclarc· 
cimento. Depois, o cidadão pediu que o IBC aumentasse o 
preço de gan•ntia, e cu tive u oportunidade de informar, 
naquele momento; que já estava no Conselho Monetilrio 
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uma proposta nossa aumentando. De fato, ela fora aprovada 
dois ou três dias depois. 

Depois, ele pediu que o IBC passasse a adquirir, além 
dos cafés tipo C, como faz tradicionalmente, café de expor· 
taçilo, o café de mâ qualidade para o consumo interno. E cu 
lhe disse que nilo era justo, porque, se o IBC fosse adquirir 
aquele café que não era suficiente para o consumo interno, 
tirar do mercado, o que ocorreria? Faltaria café para o consu
midor brasileiro c se elevariam os preços, preços estes que jã 
tinham subido de 50%, quando o IBC deixou o mercado. E 
nilo se falou mais cm café. 

A seguir, um cidadão representante de uma cooperativa 
de soja focalizou o problema da soja, inclusive de não ter o 
agricultor aproveitado o bom preço que a soja alcançara, que 
o intcrmcdiério, as grandes empresas internacionais, se apro· 
vcitarcm mais, c fez uma série de considerações. O Presidente 
exortou a que ele ampliasse a sua cooperativa c se unisse, que 
as suas cooperativas se organizassem para vender lã fora. E 
mais, disse uma verdade, todo mundo sabe que é uma ver· 
dadc: "Olha, muitas vezes para um pais agrlcola é mais fécil 
produzir do que vender bem no mercado intcrnacionai" .. Mas 
não se referiu especifi.camentc ao café. O que colocaram no 
jornal foi pura c exclusivamente de má fé, mas não me atinge. 
Quando assumi a Presidência do IBC sabia os riscos que ia 
correr. Quando cu me determinei com o Ministro a adotar 
uma politica sem privilégio também sabia o risco que ia 
correr. Estou satisfeito cm correr esse risco. Tenho as costas 
bastantes largas para agllcntar, isso não me assusta, Sr. Se
nador. Não a li, mas pode crer que o nobre Senador Orestes 
Quércia foi induzido a uma declaração que não é correta." 

AI está a frw;c do Presidente, levianamente outorgada a frase 
usada pelo Sr. Presidente da República. Ela, por si só, exibe a ver· 
dadc desmascarando a mentira. 

Então, a frase não existiu. Ao contrário do que disse o Sr. Se· 
nador Orestes Quércia, a respeito dessa leviandade, o Presidente do 
IBC, na Comissão de Agricultura do Senado, deu amplos c csgotan· 
tcs esclarecimentos. 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! P1lm11.) 

O Sr. Orestes Qaércl1 (São Paulo) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex• me conceda a palavra por alguns instantes, porque, citado 
nominalmente pelo Senador Eurico Rczcndc, gostaria de prestar um 
esclarecimento répido. 

O SR. PRESIDENTE (M1plhin Plato) - V. Ex• tem a pala
vra por lO minutos, sem concessão de apartes. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo) (P1r1 expllc1çio 
pnsol!. Sem re•llio do andor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Nilo espero usar os !O minutos. Gostaria de ter dado um aparte 
ao nobre Senador Eurico Rczcndc, mas nilo houve tempo. Assim, 
nesta oportunidade, levanto a seguinte questão: suponhamos que, 
como na hipótese do Senador Luiz Cavalcante, de fato o Presidente 
da República tivesse dito a frase: "Evidente que o comércio do café 
nilo se circunscreve, o seu inicio c o seu fim, ao Governo Gcise!. fi 
uma sucessão de ncontccimcntosn. 

Sr. Presidente, nilo assumo a responsabilidade da forma como o 
fez o Senador Eurico Rczcndc, dizendo que não disse. Eu não disse 
que disse c nem disse que nilo disse. Apenas levantei a questão. O 
Senador Leite Chaves soube da frase. 

Vamos supor que Sua Excelência quisesse criticar o sistema de 
comércio ao longo do tempo. No Brasil, sabemos produzir, e o 
cafeeiro somente produz depois de 3 ou 4 anos. Evidentemente que a 
sucessão do comércio também é uma sucessão que depende de mui· 
tos unos. Talvez o Senhor Presidente da República nilo quisesse rcfc· 
rir-se especificamente ao seu auxiliar, mas a um estado de coisas que 
realmente ocorre neste Pais. Se quisesse referir-se ao seu auxiliar, Sua 
Excelência poderia reportar-se à imprevisibilidade do seu auxiliar, da 

Administração do IBC, vendendo quantidade muito grande de café, 
a preço vil, aos torrefadorcs brasileiros, com grande prazo para paga· 
mcnto, principalmente quando ocorre um "ataclisma como esse, das 
geadas que solaparam as esperanças dos cafeicultores. 

Este, Sr. Presidente, o IJ1CU esclarecimento. (Multo bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SF.NADORES: 

José Guiomard -José Sarncy- Dinartc Mariz- Jcssé Freire 
- Domlcio Gondim - Arnon de Mc!lo - Vasconcelos Torres -
Danton Jobim -ltallvio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será !ido pelo Sr. I•·Sccretãrio. 

j; lido 0 SC8Uinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•127, DE 1975 

Determina que na aposealldorla par tempo de se"lço, o 
. se&urado lndenlu" o INPS pelo perfodo dunnte o qUII nlo 
haja contrlbuldo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !• Acrescente-se ao art. !O da Lei n• 5.890, de 3 de 
junho de 1973, o sceuinte parágrafo: 

"§ 10. A averbação do tempo de serviço em que o 
cxcrc!cio da atividadc não determinava a filiação obrigatória 
à Previdência Socin! só seré admitida quando o segurado 
indenizar o INPS pelas contribuições não pagas naquele 
pcrlodo, na forma que se dispuser em regulamento." 

A ri. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Justlfie~çio 

Na redaçilo origina! da Lei Orgânica da Previdência Social, 
assim dispunham o art. 32 c seu§ 6•: 

"Art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será 
canccdida ao segurado que completar 30 e 35 anos de serviço, 
respectivamente, com 80% do "sa!ârio·dc-bcne!lcio" no pri· 
mciro caso e integralmente no segundo. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• 

§ 6•. Para os efeitos deste artigo, o segurado ficará obri· 
gado a indenizar a instituição a que estiver filiado, pelo 
tempo de serviço averbado, c sobre o qual não haja 
cuntrihuido".' 

Essa matéria foi, entretanto, submetida a sucessivas alterações, 
a partir do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966, até a pro· 
mu!gação da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Hoje, na concessão da aposentadoria por tempo de serviço, 
ddxou de prevalecer a norma contida, anteriormente, no§ 6• do art. 
32, acima citado, que estabelecia a indcnizaçilo pelo tempo de serviço 
cm que o segurado não haja contribu!do para a previdência social. 

O art. !O da Lei n• 5,890, de !973, que hoje rege a matéria, assim 
dispõe: · 

"Art. !O. A aposentadoria por tempo de serviço será 
concedida aos trinta anos de serviço: 

I- até a importância correspondente a lO (dez) vezes o 
maior salário m!nimo vigente no Pais, em valor igual: 

a) 80% (oitenta por cento) do salário·de-bcnclicio; ao 
segurado qo sexo masculino: 

b) !00% (cem por cento) do salârio·d~·bcnelicio, ao 
segurado do sexo feminino. 

!! - sobre u parcela correspondente ao valor excedente 
ao do item anterior uplicar-sc-á o cocr.cicnte previsto no item 
ll.do.urt. S• desm•!cl: 
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.J11 -.Q valor da renda mensal' do benefício seril a·~Oma 

dns pu,rcclus ca\culndas. riu r arma .dos' itens anteriorc.li·:e.não 
poderil exceder ao limite previsto no item III do artigo 5• 
desta lei. 

§ 1• Parn o segurado do sexo masculino que continuar 
em atividnde após 30 (trinta) unos de serviço, o valor da 
uposcntndorin, referido no item I, será acrescido de 4% 
(quatro por cento) do salário-de-benefício pura cada novo 
ano completo de atividude pela previdência social, até o 
máximo de 100% (cem por cento) desse salário nos 35 (trinta 
c cinco) anos de serviço. 

§ 2• O tempo de atividude será comprovado na forma 
·dispostu em regulamento. 

~ 3• A aposentadorin por tempo de serviço será devida: 
1 - a partir da data do desligamento do empregado ou 

da cessação da atividade, quando requerida até 180 (cento e 
oitenta) dias após o desligamento; 

11 - a partir da data da entrada do requerimento, 
quando solicitada após decorrido o prazo estipulado no item 
unterior. 

§ 4• Todo segurado que, com direito ao gozo da aposen
tadoria de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento 
no emprego ou na atividade fará jus a um abono mensal, que 
não se incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado na 
seguinte forma: 

1 - 25% (vinte e cinco por cento) do salário-de-bene
fício, para o segurado que contar 35 (trinta e cinco) ou mais 
Jnos de atividade; 

11 -20 (vinte por cento) do salário-de-benefício, para o 
segurado que tiver entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos 
de atividade. · 

§ 5• O abono de permanénciá será. devido a contar na 
data do requerimento, e não variará de acordo com a evo
lução do salário do segurado, fazendo-se o reajustamento na 
forma dos demais benefícios de prestação continuada. 

§ 6• O tempo de atividade correspondente a qualquer 
das categorias de segurado no art. 5•, da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, será.computado para os fins deste artigo. 

§ 7' Além das demais condições deste artigo, a con
cessão de.aposentadoria por tempo de serviço dependerá da 
realização, pelo segurado, de no mínimo 60 (sessenta) contri
buições mensais. 

§ 8• Não se admitirá, para cômputo de tempo de ser
viço, prova exclusivamente testemunhal. As justificações judi· 
ciais ou administrativas, pura surtirem efeito, deverão partir 
de um início rnzoúvel de prova material. 

§ 9• Serã computado o tempo intercalado em que o se
gurado esteve em gozo de auxilio-doença ou aposentadoria 
por invalidez, e o em que haja contribuído na forma do art. 
9•. da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

A norma omitida no novo texto legal, entretanto, é da maior jus
tiça e significação, pois existem segurados que vi:m exercendo ;ua 
atividade profissional hillongo tempo, mas que só recentemente, por 
haver adquirido a condição de scgurudos obrigatórios, passaram a 
contribuir para o INPS. Ficam, dessa forma, impossibilitados de re
querer a uverbaçi!o de periodo anterior de trabalho que, assim, não ó 
computado pura efeito de aposentadoria. . 

Impõe-se que a legislaçi!o contemple a hipótese, sob pena de 
completo desvirtuamento do instituto da aposcntudoria por tempo 
de serviço. Entretunto, ao fazi:-lo, i: indispensável que, conforme dis
punhu, anteriormente, o§ 6• du Lei Orgünica da Previdência Social, 
em sua redaçi!o original, seju compulsória a indenizaçilo ao INPS do 
pcriodo de tempo uverbado e sobre o qual niio houve contribuiçüo, 
tendo em vistu, principulmente, o que dispõe o parúgrufo único do ur
tigo 165 do texto constitucionul. 

Sulu das Sessões, em 14 de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

(Às Comissões de Constituição e Justica e de Legislacào Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - O projeto serã 
publicado e depois remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto-de resolução que serâ lido pelo Sr. l9-
Secret4rio, 

e: lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 ~.DE 1975 

Altera os limites da lotação de pessoal fixados pelo art. 
337 da Resolução n• 58, de 1971- Regulamento Administrati
vo do Senado Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I•Os limites da lotação de pessoal fixados pelo art. 337 da 
Resolução n• 58, de 1972, são alterados, na forma dos seguintes 
acréscimos: 

N• de funções 

GABINETE DO PRESIDENTE 

Nomenclatura 

Secretário de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 
Continuo 
Motorista 

Gabinete dos Vlc.e-Presldentes e do I•·Secretárl<i 

N• de funções Nomenclatura 

Subchefe de Gabinete 

Auxiliar <te Gabinete 

Gabinete dos z,, 3• e 4•-Secretárlos 

N• de funções Nomenclatura 

Subchefe de Gabinete 
Continuo 

Gabinete dos Suplentes de Secretários 

N• de funções Nomenclatura 

Chefe de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 

Gabinete dos Vlce-Lideres e Presidentes 
das Comissões Permanentes 

N• de funções 

N• de funções 

Nomenclatura 

Chefe de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 

Gabinete dos Senadores 

Nomenclatura 

Chefe de Gubinete 
Auxiliar de Gabinete 

Art. 2• A Sabsecrcturiu do Pcssoul republicar4 o Quudro 
Pcrmunente do Senado Federnl, utunliznndo o ordenamento c a dis
tribuiçüo das funções nu .formn d" alteraçüo cstubclccida pol" Presen

, te Rcsoluçüo. 
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Art, 3• Esta Resolução entru cm vigor na duta de sua publi· 

cução. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrãrio. 

JilstiOcaçio 

O ilustre Senador Benjamim Farah súbmcteu, ao exame do Ór· 
gf1n l>iretnr da Cusu, proposicho objctivundo a alteração do sistema 
de lntuçiiU do pessoul de Gubinetcs, previsto no urt. 337, do Regula· 
mentn Administrutivo do Senado Federal, uprovudo com a Rcsolu·. 
çi10 11'·' SH,lh: 1972. 

R~l'cridn projeto Jumenta o quadro de Pessoal vigente, nu parte 
dus l'unçôes de guhinctc, mediante distribuição especificada pelos 
·Guhinctcs dns membros da Mcsu c seus suplentes, dos Vicc·L!deres, 
d,,s l'n:sidcntcs de Comissões c dos Senadores em geral. 

Alega, justificando a medida, que u estrutura administrativa du 
('asa vem de sofrer sensível modificação, sem que igual providência 
tcnlm utingido, · iguahncntc, a situação da assistência ao nível de 
gahin..:tc, n qual pcrnúanccc, cm tel-mos de desajustamento, à vista 
dns cncurg<IS adu1.idos uos titulares de Gabinetes, em conseqUência 
dn prúprin crescimento vegetativo da demanda nos campos legisluti· 
vn c ndministrntivo. 

t\ citmlu iniciativa rcnctc, como se observa, aspecto de nccessi· 
dadc m.lministrativu, sentida c reclamada, ultimamente, 'com grande 
ínsisténcia, pelos Senhores Senadores. 

De fato, sendo o instituto da lotação um elemento da dinâmica 
administrativa~ não se hú de conceber a sua estagnação diante dos 
l'l:dmnns do serviço, sob pena do decrescimento do fndice de 
llri,dutividadc da tldministraçüo. 

No moderno conceito de organhmção administrativa, destaca-se 
a técnica de ·lutuçào de pessoal como uma força de trabalho de 
suhstanciul significudo c importância no regime produtivo do serviço 
púhlico. 

Dcs\u sorte, se. de um lado, o exume da lotação produz o 
cundcn{lvd desvio de runçào; de outro, a deficiência numérica ê 
rcspnns:,vcl por efeito mio menos danoso e prejudicial à administra· 
çi11>- a perda de qualidade do trabalho e o decréscimo dos níveis de 
prlldutividadc. 

Neste passo, não h!1 negar que sentidas necessidades, cm termos 
de caréncia pessoal, vi:m se apresentando nu estrutura dos Gabinc· 
tes, a reclamar' solução pronta e adequada à espécie. 

No particular, duas opções se apresentam: a da criação de car· 
gos - LJUC exige u clubornçào de lei ordinária, com uprcciaçào bi· 
cameral e manifestação do Senhor Presidente da República (art. 42, 
IX da Constituição); e a da instituição de função gratificada- que, 
pnr simples vantagens acessórias, dispensam a tramitação legislativa 
complexa, paru depender apenas de lei interna (Resol~ções) da Casa 
l.cgislativn. Por essus ni:llles, prercn:-se a vida mais simples do 
estabelecimento de funções gratificadas, que, além de tudo, 
representa riu despesa de limitadns proporções, ao alcance das dotu· 
ções orçumentúrius vigentes, ou, quando muito, dependente de 
modesta suplementaçilo financeira. 

Assim. idcntificu-sc com a espécie o acréscimo das funções 
~ratilicadas de Auxiliar de Gabinete, além das de Chefe de Gubin~te 
c Subchefe de Gabinete, tudo conforme distribuição constante do 
presente projeto. 

l~stns, us sugestões que, rcnctindo, cm boa parte, as constuntes 
dn antcprnjeto de resolução, de inicillliva do ilustre Senador 
Benjamim Farah, encaminhamos ao ulto descortino do Plenário 

,lh:sta Cusu. 

Sala das Sessões, cm 13 de ngosto de 1975.- MaKalhiles Pinto 
-Wilson Gonçalves- Benjamim Farah- Dlnarte Mariz- Marcos 
Freire- Lourlval Baptista - Lenolr V argas. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto ser ii pu· 
blicudo c, em scguidu, ficurl1 sobre a mesu durante três sessões, a fim 
de receber cmcndus. Findo este prazo, seril despuchudo ils comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está finda a hon. 
do Expediente. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 314, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, s~licitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronun· 
ciamento do Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, por ocasião da sanção da Lei que 
cria a indústria de material bélico do Brasil, c publicado no 
jornal Oltlma Hora em 14 de junho de 1975. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado u requerimento. Será feita a transcrição solicitada. 

1'/WNUN('f,t,\1/:'N'/'0 IJO EXCI:..LENT!SSIMO SE· 
S/1011 1'11/:'SII>I:'N'/'Ii /M RI:.'PVBLICA, GENERAL ER· 
NI:'S'/'1! Ci/:'ISI:'/., 1'0/1 OCASIÃO DA SANÇÃO DA LEI 
Ql'li C/1/,1 ,, INJJVSTRIA IJJ:.' MATf..RIAL BELICO DO 
Ji/US/1. li /'UII/.ICIIIJO NO JORNAL OLTIMA HORA, 
/iM •N IJ/:'JUI./10 JJI:' /975, QUI:.. SE PUBLICA NOS 
'rli/IMIJS /JO RliQU/:'RIM/iNTO N• 3/4, DI:.' 1975, DE 
,.ti "/'0/1/,t IJO SR, Sf.'NA IJOR VASCONCELOS 
'f()/1/11:'.\ 

"0 Hrasil é uma nação irudicionalmente pacifista. Nos foros 
internaci(11lt1ÍS, embora inutilmente, sempre pugnou pelo desarma· 
mcntu gcrnl. 

No s~~.:ulo cm 4uc o mundo vive, têm sido repetidos, inrcliz· 
mente, us cunOitos bélicos, cm diferentes áreas geográficas, sem que 

'ns urg:miznt;ôcs intcrnucionais - notadamentc u ONU - consc· 
guissen1 preveni-los ou eliminá-los. Do mesmo modo, em todos os 
quadrantes, cresce. o poderio bélico, a tal ponto que a indústria de ar· 
mamentos. hoje cm dia, é uma das mais rentáveis, com amplo merca
do intcrnucionnl, cupUl de gerar vultosas divisas para muitos dos 
po1íscs imlustriulizudos. 

Nesta conjuntura c apesar dos sentimentos de paz. que nos 
nnim:1111, não pode o Governo descuidar da segurança nacional. 

A )l\>siçtlll gcogrúficu que ocupamos, a vastidão de nosso tcrritó· 
riu - grande parte do qual tem umu ocupação upenas rarefeita, as 
extensas fmntcirus terrestres c marftimas, as regiões já altamente 
dcscnvulvidus, o imenso potencial de riquezas ainda por explorar, e, 
principalmente, a populuçiio superior a 100 milhões de habitantes, 
em huseu de um desenvolvimento integrado, necessitam. não so
mente lhes scjn gnrantid~ adequada defesa contra uções agressivas 
4uc pussum vir do exterior, mus também a preservação contra ações 
suhvcrsivas inlcrnas que visam nu sua generalidade, u convulsão 
sm:iul. 

Cahc, pois, dur utcnçilo especial uos problemas das Forças Ar· 
nu1dus do Puis, paru fortalecê-las e modcrnizú-Ius, tanto quanto 
nccessúrio c de ucurdo com os limitudos recursos financeiros de que 
se pndc dispur, tendo cm vista, inclusive com melhor qualidade c 
pnssivclmentc menor quuntidudc, usscgurur·lhes o gruu de eficiência 
de que necessitam c tumbémumotivaçiio profissional indispcnsúvel. 

l)enlre esses prohlemns avulta o do suprimento do muteriul,bóli· 
cu. As indústrius cstutuis nesse setor, cxceto, a EM BRA ER, estilo 
1.\lmsc wdns ohsoletns 1 exigindo rcnovuçilo de equipamentos c sobre· 
tudu de or~;tnnit.ução empresuriul. A indústriu privudu, altamente cu· 
pat., cstú 1.1rientuLin puru outros setorcs de produçl\o c pouc.o 
sulil.:itndu rmru u prmluçi\o militnr. 

1\ ki que ncahu de suncionur visu u atender a esUl situuçi\o, 
purtil.:ulnrit.m.lu paru u úreu do Exército. Contia cm que, com suu 



-218-

aplieaçuo, nos próximos unos, possamos ar dispor de umu indústriu 
moderna que provcrío o atendimento das necessidades mais pre· 
mentes do n>Ulcriul bélico pura o Exército e, também, cm certos itens 
puru u Murinhu c Aeronáutica, 

A l.ci é, entretanto, apenas um dos instrumentos indispensáveis 
iiU ruuptlsito que se tem cm vistu. A sua ,execução constitui, nu rea
lidade, a csscncia do proceso c é o desafio que o Ministério do Exér· 
cito passa agora a enfrentar. Que tenha êxito nesta tarefa- é o que 
tot.lns cspcrumos.''. 

O Ministro do Exército, General Sílvio Frota, pronun· 
ciou o seguinte discurso: 

"Não quero, Sr. Presidente, ferir o protocolo, nem é do mcu' · 
feitio qucbrur a scqUcnciu normal de cerimônias desta natureza, mas 
não poderia deixar de aproveitar esta ocasião para agradecer a 
.V. Ex• o ato de sancionar o diploma legal que cria a Indústria de 
Material Bélico do Brasil (IMBEL). 

llio mais de um ano servindo como Ministro de V. Ex• vejo, 
diariamente, comprovudu em utos e atitudes, o seu interesse cm dar 
ao Exército meios c recursos pura torná-lo eficiente e forte. Todavia,, 
nenhum desses a tos marcou tão profundamente este propósito como 
u da acolhida c apoio irrcstrito dado por V, Ex• ao projeto du 
IMBEI. o qual, paru nr.s- civis c'militares- constitui a base da 
cmuncipm;iío milittlr brasileira, no campo da indústria bélica, 
a~rilhuada que cstú aos interesses dos exportadores estrangeiros, tor· 
nandu cada vez mais difícil c onerosa a ohtcnção desse tipo de 
mntcri~1l. . 

Esta indcpcndéncia, Sr. Presidente, como nós sabemos, não será 
imediata, porquanto para consegui-lu teremos, ainda, de estruturar 
um sistcn"' completo, que irá desde os programas para fabricar o ma· 
teria! bélico imprescindível até: a entrega do produto ao usuário, 
'passandc pela difícil rase de transição que hú de adequar o atual está· 
giu de produção bélica, u curgo inteiramente dos setorcs militares, à 
nussu diniunicn indústria civil, cm cuja cooperação, nesta batalha 
que se inicia, dcposiiumos grandes e fundadas esperanças. 

Scrio um cstíogio delicado, que exigirá da alta direção da empresa 
umn visfio uLilil.itvcl da estrutura existente c complementar as novas 
llrganit.;u;õc~conl recursos humanos c materiais, nacionais ou éstran· 
geirus, sem perder de vista os superiores interesses do Exércjto e do 
País. Da nwnciru de conduzir este estágio, muito dependerá o futuro 
du IMIIEL. 

Ji1 vislumbrmnos as dificuldades e lutas que nos esperam nessa 
iordua tarcfn, entretanto, estamos certos de que, com o upoio de 
V. Ex• 411c uuncu nos faltou e jamais nos faltará, alcançaremos 
plcnll ~xito no cuncr~ti1.ar dessa aspiração.'' 

O SR. PRESIDENTE (M111Ihiea Plnto)-ltem Z: 

l:''ocussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 95, de 1974 (n• 2.283-C/70, na Casa de origem), que torna 
obrigatória a discriminação vislvel dos elementos que entram 
na composição dos produtos alimcntfcios, c dá outras pro· 
vidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 409, de 1974, c 131, de 1975, da 
Comissão: 

-de S1úde, I• pronunciamento: favorável, com as 
emendas que apresenta de n•s I c 2-CS: c 

Z• pronuncl1mento: contrário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•· Sccre• 
11\rio. 

"lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 340, DE 1975 

Nos termos do urt. 310, atrnca c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Cá· 
mura n• 95/15 (n• 2.283-C/70, nn Casa de origem), que torna 
obrigatória a discriminação visfvel dos elementos que entram 

na composição dos prod-utos alimcntfcios c dá outras pro· 
vidências, a fim de ser feita na sessão de 12 de setembro pró· 
ximo.· 

Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1975. - Fr1nco 
Montoro, · 

O SR. PRESIDENTE (M111Ibiea Pinto)- De acordo 
com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem 
do Dia da sessão de 12 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (MIIIIhlea Pinto) -Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 30, de 1975, de autoria do Senhor Senador Itamar 
Franco, que pltcra a Lei n• 6.179,' de li de dezembro de 1974, 
que "instiui amparo prcvidcnciário para maiores de setenta 
anos de idade c para inválidos, c dil outras providências", tcn· 
do 

PARECERES, sob n•s 138, 139 c 140, de 1975, das 
Comissões: 

- de Cotlllltulçio e Juatlça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, com votos vencidos dos Senhores Senadores 
Helvfdio Nunes, José Lindoso c Heitor Dias: 

-de LeaW•çio Social, favorável; c 
-de FlniiiÇII, favorável. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a 

discussão. (P1111a.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer 

sentados. (PIUSI,) ~ 
Estâ aprovado. 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, para o 

segundo turno regimental. 

t; o seguinte' o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1975 

Altera • Lei a• 6.179, de 11 de dnembro de 1974, que 
"Institui 1mp1ro prevldenc"rlo p1n m1lorea de Mletlll 11101 
de ld1de e p1n ln•'lldoo, eU out111 proYidêncl••"· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 1• c seus itens I, 11 c III: o art. 2•, c1put, c seu§ 

I•; o art. 3•: c o art. 59 da Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974, 
passam a ter n seguinte redução: 

"Art. I• Os maiores de 65 (sessenta c cinco) anos de 
idade e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trn· 
bulho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividadc 
remunerada, nilo aufiram rendimento, sob qualquer forma, 
superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 2•, não 
sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigato· 
riamcntc c nilo tenham outro meio de prover ao próprio 
sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, 
urbana ou ru'ral". 

"Art. 2• As pessoas que se enquadrem em qualquer das 
situações previstas no artigo I• terão direito a: 
. .................................................. . 

§ t• A renda mensal de que trata este artigo nilo poderá· 
ser acumulada com qualquer tipo de beneficio concedido 
pela Previdência Social urbana ou rural, ou por outro regime, 
salvo, nu bipótcse do pcc~lio de que trata o § 3• do artigo 5• 
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, na rcdação dada 
pelo artigo I• da Lei n• 5,890, de 8 de junho de 1973". 

"Art. 3• A prova de idade será feita mediante certidão 
do registro civil ou por outro meio de prova admitido cm 
direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional". 

"Art, 5• A prôva de inatividade c de inexistência de 
renda ou de meios de subistênciu poderá ser feita mediante 



. -219-
ntcstndo de autoridade administrativo ou judiciAria local, que melhor n essa missão do que a democracia. E nós, brasileiros, aprcn-
conhcca pessoalmente o pretendente à renda mensal oro insti- demos desde cedo o caminho do liberalismo, como filosofia poUtica, ... 
tuldn, ou por declaração expressa de três pessoas idóneas de a começar do lmp~rio, com. a "democracia coroada:•, Possulmos, / 
seu domicilio". assim, uma cultura c uma experiência democráticas. Se essa cultura~ 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, um tanto romântica c se essa experiência não é tão dignificante, - ~ 
Art. 3• Revogam-se, as disposições cm contrário c, especial- o que temos enfim, de melhor, na civilização brasileira, para defini-la 

mente, o art. 6• da Lei n• 6.179, de 11 d.c dezembro de 1974, com alguma coisa que nos honre cm termos de conquista c de patri

O SR. PRESIDENTE(M111IbinPinto) -ltem4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 45, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do art. 687 do Código de Processo Civil, 
tendo 

PARECER, sob n• 58, de 1975, da Comissão: 
- de Conatltulclo e JuatiÇI, ravorãvcl, nos termos do 

substitutivo que apresenta, 

Em discussilo o projeto c o substitutivo. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

cni:crrarci a discussão. (Pauaa.) 
EstA encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen-

tados. (Pauaa.) · . · 
EstA aprovodo. Fica prejudicado o projeto. 
A matéria irA à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o 

vencido para o segundo turno regimental. 

~o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N• 1.:.. CCJ (SUSTITUTIVO) 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
"Allen 1 redacio do art. 687 do Ccldlp de Proceuo CIYU. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Dê-se ao a~put do art. 687 do Código de Processo Civil 

(Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973) a seguinte rcdaçio: 

"Art. 687. O edital será afixado no átrio do Edillcio do 
Forum c publicado, cm resumo, uma vez no órgão oficial da 
União, do Estado ou do Território, conforme o caso, c duas 
cm jornal local, se houver, ou cm outro que circule, 
diariamente, no Municlpio". 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário". 

O SR. PRESIDENTE (Maplhin Pinto)- EstA esgotada a ma-
t~ria constante da Ordem do Dia. 

HA oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Teotónio Vilela. 

O SR. TEOTONIO VILELA. (Alasoas) (rro-cla o lltlldnte 
dllc:uno,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia I• de agosto o Presidente Geisel falou à Nação. EstA
vamos todos alertados de que iria falar c inclusive sobre temas deter
minados. Por vérios dias as especulações correram os quatro cantos 
do Pais, tecendo as mais estranhas expectativas sobre a palavra presi
dencial. Uma onda de pessimismo invadiu o recesso politico, criando 
uma vaguidão incxprimlvcl, alongada pela espera da hora fugidia. 
Muito se esperou, mas a hora chegou. E se ouviu então o sentido 
nltido de novos rumos para a politica brasileira - essa rantasma
górica politica brasileira, de formas mil c sem nenhuma forma. 

Em recente artigo, escrevi: 

"O risco de aceitação de uma filosofia politica nilo é privil~gio 
dos nações sul-americanas, como foi praxe, durante muito tempo, 
essa acusação aos subdesenvolvidos. ~hoje um fenómeno universal. 
Parece atê bonito nilo se ter convicção politica, Parece, nilo - é 
muito bonito. Desde que Marx ordenou que importante ~ oglr c 
pouco ou nada vale pensar, codn um resolveu segui-lo, embora muita 
gente nem saiba que o segue. Mas o .foto 1: que os rcsultodos são os 
mesmos: a dcsimportdncin do homem como elemento portador de 
missilo de libertar u si mesmo c nos outros. Nenhum regime atendeu 

mónio politico de um povo, No dia cm que se quiser acabar com 
isso, c espero que nunca, o problema não será arranjar outro Cabral, 
mas um Cabral que saiba não só redescobrir o Brasil, mas redesco
brir o homem nos escombros da civilização brasileira. 

As m61tiplas rcações contemporâneas às formas democráticas 
de gerir os povos, ~ uma preocupação momentosa c melancólica. E 
melancólica, sobretudo, não tanto porque se dcnagre uma guerra 
aberta contra n democracia, como fazem os totalitArios, mas porque 
nela se infiltra uma crise de caracterização determinada pela teoria 
do :·neutralismo" c do "objctivismo", O colapso da filosofia politica 
tradicional, pressagiado por Hegel, deu no drama de hoje, com a bi
furcação de Marx para esquerda c de Nistzschc para a direita. Os fi
lhotes de Nietzsche, por sua vez, se cncaminhpram para o nazismo c 
para outras tantas formas de governo perenemente indefinidas, sob a 
capa de dcmocrAticas, escudadas por uma posição "neutra" c "objc
tiva", mas dominadas sabidamcntc por um elitismo filisteu insPirado 
modernamente cm parâmetros de viabilidade cconõmico-cultural 
adrcdcmcntc engajados cm dirctrizcs de. innalibilidadc indiscutlvcl. 
Nessa altura da distorção do problema dcmocrAtico, se não se ca
minha para a institucionalização do real regime dcmocrãtico, 
caminha-se, por outro lado, para a "racionalização" de um regime 
apelidado de democrático. Nesse quadro, funciona a medida da apa
tia, sob a forma de consenso, para caracterizar uma condição preli-
minar de vocacionalidadc democrática. . 

Estávamos receosos do Brasil enveredar por tão estranhos ca
minhos. Quando me lembro dos escr6pulos de um Milton Campos 
quanto à maneira mais adequada de se evitar a derrocada nacional 
promovida pela incapacidade politica do Governo de 64, chego a 
pensar que os melhores ideólogos da Revolução vigente queriam 
uma mudança de poder quase que à base de um milagre: como se 
fosse passivei não afctar a ordem constitucional c nem molestar nin
gu~m. Essa boa intenção, na verdade, ou essa santa intenção, antes 
que se lhe aponte o estigma de amolecimento tlpico dos democratas, 
- o velho costume de hostilizar o espirita cm contraposição à mo
bilidade da força, - revela o que há de mais puro c doce na alma 
brasileira: o horror à violência. Ousaria ainda acrescentar: c a vo
cação constitucionalista c legalista do povo brasileiro, historica
mente comprovada. Pedro I, às v~spcras do 7 de abril, ~ recebido à 
porta da igreja de S. Francisco de Paula com um vibrante c inusi
tado: "Viva o Imperador enquanto constitucionall" Mais para es
panto nosso, hoje, do que para aqueles insolentes manifestantes, o 
imoderado c jovem Monarca, com tranqUilidade c firmeza, res
ponde: "Sou, sempre fui c serei constitucional". Ao longo da his
tórica republicana, desde Floriano, que tinha tudo para quebrar 
tudo c não quebrou, até à revolução constitucionalista de Silo Paulo, 
os exemplos silo os mais variados c significativos da brasilidadc presa 
à constitucionalidade. E para que maior demonstração disso do que 
a própria escalado da Revolução, cm andamento, cm busca do insti
tucionalização? Que ·mais sublimes preocupações dominaram Cns
tcllo Branco, c Costa c Silva, do que a vigência de uma Carta que 
atendesse às solicitações constitucionalistas dos brasileiros? Por que 
Médici condicionou suo candidatura à Presidência da Rcp6blica à 
reabertura do Congresso? Por que o Presidente Ernesto Oeiscl exorta 
os politicas ao cxcrclcio da imaginação criadora, como contribuição 
ao aperfeiçoamento das prAticas democráticas? E por que o seu pro
jeto de distensão politica, económica c social, ~ uma realidade cnvol-. 
vente c pertinente à dissipação de qualquer dO vida quanto ao perigo 
a que acima aludi de um temerário engano por estranhos caminhos 
de uma democracia mais estranha ainda? 

A distcns~o. no meu entender, convida o homem ou convoca o 
homem a se afirmar sobre os objctivos politicas, económicos c 
sociais que melhor representem, de maneira equilibrada, os anseiOS! 
nacionais de desenvolvimento harmónico. A prcocupaçilo com o 
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homem, onde ele estiver: geograficamente ou socialmente, é o lema 
do projeto de distensão. Cabe especialmente ao sctor politico entcn· 
der e estender a prnposição presidencial, para que ela produza 
gradualmente, mas ininterruptamente, os efeitos de sua aç~o sa· 
neadora nas três áreas já definidas. O encargo não ~ exclusivamente 
da órbita do Executivo. Se o Presidente apela para a imaginação 
criadora dos politicas, supõe·se que não será apenas para exigir de 
um sctor: que já qualificou de estagnado, que se comporte como o 
José: Dias, personagem de Machado de Assis, no Dom Casmurro, de 
cômodo viver, simplesmente pela sâbia influência de sempre opinar 
obedecendo. Sem dúvida, a criatividade se há de fazer presente, a 
menos que as inteligcncias criadoras estejam inteiramente indis· 
postas ou rigorosamente em disponibilidade noutros campos. 

O discurso presidencial de 1• de agosto, exatamente cinco meses 
depois de sua histórica e famosa ~cnsagem ao Congresso (I• de 
março do corrente an.o), prossegue afirmativamente na doutrina do 
desenvolvimento integrado, abrindo a distensão num leque que 
abrange agora não só a revalorização do setor politico, como 
também o social c o económico. Se há observação especial sobre o 
discurso, direi que estou tranqUilo c confiante. O sonho sempre é su· 
pcrior à realidade. E todos nós temos o direito de sonhar - não só 
de realidades vive o homem. E quando esse sonho ~ provocado pelo 
aceno de ilusões saudáveis -que é todo o reino fantástico entre o 
que se pede c o que se pode dar - a alma rejuvenesce c diz, com 
Álvaro Moreira sempre vivo: "As amargas, não ... E felizes aqueles 
que ainda acreditam cm ilusões ou se dão ao poder de Griar ilusões. E 
dela se alimentam como se fossem coisas vivas e orgânicas. Felizes 
aqueles que supõem as ilusões coisas vividas c amadas, E tudo isso é 
viver, às vezes até porque a vida só tem momentos suportãvcis pela 
invasão carinhosa das ilusões ardentes. Se o homem nasceu para ser 
feliz- essa é a mais fantasiosa de todas as ilusões. Ai de nós se viver 
fosse apenas olho aberto. A humanidade não teria sonhado, estaria 
ainda na idade da pedra lascada. Sonhemos, pois, que sonhar 
também é viver, c cm alguns instantes é sobretudo viver. Assim é que 
sonho com a distensão polftica, talvez a uma velocidade supersónica. 
E: quando é hora de acordar, embora depois sonhe de novo." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, por ai se conclui que, numa rc· 
volução, nada é seguro senão o'inccrto - parafraseando a famosa 
mâxima de um senhor borgonhês, citado por Ortega y Gasset, de 
quem agora me socorro para acalentar a alma tão entre-aberta à sau· 
dade recente quanto à esperança longinqaa. Dizia Ortega que: .. 

". , . a nossa individualidade pessoal é uma personagem 
que não se realiza' nunca de todo, uma utopia incitante, uma 
lenda secreta que cada qual guarda no mais Intimo do peito." 

Cinco meses de utopia e lenda viveu o meu velho peito, crente c 
sonhador, sem dúvida os mais risonhos e francos desde a edição do 
AI·S. De fato, pensava-se, a Revolução iria perseguir destemida· 
mente a sua ,,agem constitucional acabada. Definitiva, Histórica. A 
ninguém se teria que alertar com o medo do arbitrio, mas com a com· 
preensão da lei. Cinco meses de sonho, de justos sonhos, por onde 
talvez se tenha concluido que outra coisa não predominara sobre 
nossas atividades, senão passear para 16 c para câ- da "República" 
de Platão, à "Utopia" de Tomas Morus. 

O Sr. Leite Chaves (Paranâ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Aiagoas)- Sou muito honrado, 
Pediria apenas que V, Ex• fosse râpido, pois meu tempo cstâ· 
enquadrado dentro destas modestas pâginas. 

O Sr. Leite Chncs (Pnranâ) - Sc·lo·ci, Excelência, Hã em 
Shakespeare uma passagem bem interessante, quando ele diz: 
"pence, pcacc, I talk of drcams" que quer dizer: "paz, paz, cu falo de 
sonhos", V, Ex•, nesta idade média politica cm que vivemos, cst6 
neste Senado atingindo os pontos mais lindos que homem de sua for· 
mação pode alcunçar, Enquanto outros apelam para situações cspar· 
tanas, V. Ex• continua uucrcditar na liberdade, no direito c najusti· 
ça. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Aiagoas)- Muito obrigado, 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- E não poderia ser outro o papel 
para homem do porte de V. Ex• A despeito de empresário dos mais 
bem sucedidos, V. Ex• é um honrado c brilhante advogado deste 
Pais, é membro de uma Academia de Letras c de um instituto 
histórico c, apesar de todas essas passagens que nos alimentaram, no 
coração, grandes ilusões c esperanças, V, Ex• continua a dar 
demonstração de grandeza nesta Casa, quando outros silenciam. 
V. Ex• poderá ficar no panteão da História, porque só os que dcfcn· 
dcm o Direito c a Justiça, ficarão, como Ruy Ficou. Os tiranos niio 
· pa<Sarào. E por esta razão, pessoalmente, lhe presto esta ho~ 
·mcnugcm-cu que, como V. Ex•, me acalentei dos mesmos sonhos 
c dliS mcsnws ilusões. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Aiagoas)- Muito honrado com 
o aparte de V. Ex• 

Depois do sonho, a realidade. Entretanto, nem sempre de Pia· 
tão e Tomas Moras vivem os sinceros republicanos utopistas ... 

Essa curta experiência de novas formas de viver não me parece 
tenha sido inútil c muito menos encerrada. O idealismo da Rcvolu· 
ção brasiléira vem de 1922, tem mais de meio s~culo de lutas, cnfren· 
tando as mais variadas tendências de governo, reunindo gerações de 
crentes, tornando heróis nacionais muitos dos seus Udcres. Se a Revo· 
lução de 64 realmente começou cm 22 - teve a sua primeira vitória 
popular cm 61; com Jânio Quadros, c a segunda cm 74, com a 
distensão do Presidente Gciscl. Em 60, o povo votou no homem c o 
homem errou. Em 74, o povo votou num principio politico c í: esse 
principio politico que agora se retrai por motivos rcvolucionãrios tã
·ticos, espero, jamais por um fatalismo histórico frustrante. Os dois 
pleitos se aproximam pela crença que neles se depositou quanto a 
uma reforma total dos costumes politicas brasileiros, insatisfatórios 
para o bem·vivcr do homem. As revoluções, politicamente, são mais 
dinâmicas quanto às suas preocupações do que mesmo quanto às 
suas ocupações fundamentais. Ã revelia do poder, por isso mesmo, 
formam-se hâbitos c costumes que cnrafzam, mais facilmente ainda 
do que num rcgimcm aberto, graças a cobertura fácil da privacidade 
intocâvel c indcvassãvcl. Foi contra esses costumes que, vibrantcmcn· 
te, se votou cm 60 c 74, mais do que nunca sob a convicção de que se 
ia implantar uma nova ordem no Pais. Em 60, sobretudo, pela ordem 
administrativa. Em 74, principalmente, pela ordem politica. Ordem 
politica que não é apenas um apelo à institucionalização cm si, mas 
tudo que dela decorre: a ordenação da liberdade c das dirctrizcs cco
nümicas c sociais. Nesse: sentido é que nos batemos, ao longo desses 
cinco meses, c por outra coisa não se concebe a distensão, 

O alargamento do conceito de distensão, agora definitivamente 
consagrado pelo Poder Executivo, não teria de minha parte senão in· 
tcgral compreensão se não deixasse implicito certo retraimento acer
ca do conteúdo politico, Sente-se que o discurso se fez mais para 
advertir do que para doutrinar, com evidente distância da Mensagem 
de 1• de março, onde a ênfase politica sobrepuja os demais temas 
abordados. Sinto-me à vontade para falar sobre distensão, mesmo 
quanto ao seu novo c amplo conceito, pois dias antes do discurso pre
sidencial, dizia, entrevistado, à revista Fatos e Fotos: 

"A meu ver, distensão é a compreensão da realidade 
brasileira sob os ângulos politico, económico c social. O Pre
sidente proêura o abrandamento desses três sctores, 
Viviamos numa rigidez que se tornou insuportável. Duas 
misticas pesaram muito sobre a Revolução: a do Produto ln· 
terno Bruto c da ARENA como partido único. Da mesma 
forma que o partido único não interpretava a situação polfti· 
cu brasileira- o pleito de 74 comprovou isso -, a conccn· 
traçiio de trabalho pura definir a economia nacional cm ter· 
mos ~c Produto Interno Bruto também não traduz a 
aspiração do nosso povo. O Presidente abriu a questão polfti· 
ca ao debate c vem procurando injctar no meio social uma 
massa de recursos que bem definem a sua preocupação com a 
distribuiçilo da renda. Obras suntuosas, como a ponte Rio
Niterói c construções de rodovias, foram preteridas cm favor 
de canulizaçilo de recursos para o Nordeste c para obras 
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esscncialíssimas, como o caso da Central do Brasil, abando
nada anos c anos. São medidas dessa ordem, como a garantia 
do salário real ao trabalhador, que dão cobertura à 
distensão." 

Isso dizia eu dez dias antes de o Senhor Presidente da República 
pronunciar o seu discurso. 

Sr. Presidente, se a criatividade política nada fez, ao menos deu· 
âmbito público a um projeto que agora jã é tanto do mundo real 
quanto do oficial. A distensão, segundo a entendemos, inicialmente 
se dispunha a convocar a confiança nacional cm termos de debates 
que esclarecessem o melhor caminho para uma definição democrá
tica de governo. E isso se fez, com resultados positivos para as presu
midas intenções oficiais. Em qualquer parte deste imenso País, sabe
se que distensão é a marcha sutil para a constitucionalização, 
institucionalizaçiio ou democratização. Levantaram-se con
vr.:nii:ncius c inconveniências quanto à forma mais brasileira de se 
fazer um projeto politicamente bom, economicamente bom, 
socialmente bom. Discute-se a matéria com ardor c convicção. Esse 
o csti1gio a que chegou o ânimo nacional·. Ânimo nacional que não é 
outra coisa senão a alma da nacionalidade forjada nas lutas com as 
realidades c acalentada no sonho dos utopistas sinceros, entre eles 
Juarcz Távora c Eduardo Gomes, que são a própria história 
contemporânea do idealismo que se debate. Ou o próprio povo brasi
leiro feito história de heróis. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, não hlt porque duvidar senão 
dos que duvidam, não hlt porque temer senão dos que temem. Uns c 
outros representam uma minoria enfastiada de luta ou mesmo 
seduzida pelo ócio da estagnação. Sendo a distensão uma atitude 
eminentemente dialógica, claro que a preliminar da pcrsuasiio não 
atrai o imobilismo acostumado a ter a sua vontade realizada por ou
tras formas mais fâceis de convencimento ou de sanção. Se é verdade 
que a maioria niio estâ satisfeita com a excepcionalidade politica; se é 
verdade, que todos os presidentes revolucionários procuraram, 
patrioticamente, constitucionalizar o País; se é verdade, que 
possuímos uma tradição constitucionalista que vem de Pedro I; se é 
verdade que o !'residente Geisel sente que o Brasil precisa normalizar 
a sua vidu política - quem lhe cria c à Nação dificuldades à 
distcnstao'! 

Os resíduos incorrigíveis da subversão c da corrupção não 
'podem mais talvez,· exclusivamente, responder pelo entrave à 
normalização constitucional. A Democracia continua sendo o regi
me da Revolução, mesmo porque eclodiu cm seu nome, com ela se 
comprometeu c ainda cm seu nome é que se identifica entre as catc
gurius li bem is do Governo. 

O Presidente Gciscl recebeu uma Nação politicamente apática. 
Por reconhecer isso, é que abriu o caminho da distensão, certo de 
que o setor político não apenas estagnara, mas rctrogrcdira - o que 
já constituiu evidente desequilíbrio no processo de desenvolvimento 
nacional. Deflagrada essa importante atitude de revalorização da 
atividadc politica, houve quem se aventurasse a atender ao apelo 
presidencial à imaginação criadora c engajar-se entusiasticamente na 
pregação de novos valores de ação política. E a Nação, avidamente, 
absorveu as primeiras idéias jogadas ao ar. Um frémito de renovação 
percorreu as faixas etárias c tanto o jovem quanto o velho, que 
haviam arriscado o seu voto no pleito de 15 de novembro, sentiram 
que o alento presidencial à campanha eleitoral se fortalecia. Ora com 
a Mensagem de I• de março c outras manifestações, ora ao se encora
jar us políticos a contribuírem pura o aperfeiçoamento democrático c 
os jovens para que se filiasse aos partidos existentes. 

Nilo sei, Sr. Presidente se fiz bem ou se fiz mal, mas honesta
mente fiz alguma coisa. E hoje peço a Deus que me ajude a penetrar, 
com serenidade c convicção, os meandros politicas da recente exor
tação presidencial, a "quantos tenham contribuição a oferecer ao 
nperfciconmcnto das instituições". Atento à palavra do Chefe da 
Nuçilo quanto "nos imperativos dos dias de hoje que impõem 
vigilância cm defesa dos valores cspirituuis c morais de nossa cultu
ra democrático", observo que o desenvolvimento politico, se nilo 
deve ter "compromissos de espécie alguma com fórmulas ultrapassa-

das c, comprovadamcntc, inadequadas à realidade brasileira", 
necessita, entretanto, assumir compromisso de alguma espécie com a 
própria cultura politica que se invoca como património superior a 
ser zelado, Eis al um ponto cm que me tenho, como voluntário do 
distensão, para saber que conduta deve seguir o parlamentar que não 

·se julgo inteiramente conformado com a filosofia do opinar obedecen
do. Mesmo porque, Sr. Presidente, ou bem se obedece ou bem se 
opi~a. 

A fala do Presidente Ernesto Gciscl é perfeitamente compreensí
vel, considerada do ponto de vista revolucionário estrito, O Estado, 
nesse caso, é muito mais os fatos do que as leis, mais fiel ao 
pragmatismo do que ao idealismo da Revolução; dificilmente seria 
ao mesmo tempo tão doutrinário quanto factual. Mas, o Presidente 
da República é também o Chefe da Nação c, conseqüentemente, de 
todos os brasileiros. A Nação que votou c elegeu seus representantes, 
no dia 15 de novembro passado, mais inspirada nas palavras do seu 
Presidente do que nas dos candidatos, tem o direito de aguardar 
serenamente o fortalecimento das esperanças que lhe foram desperta
das. Criou-se por isso mesmo, entre o poder c o povo, um vínculo 
sutil de responsabilidades solidárias que o Executivo c o Legislativo 
teriam a missão de dimensionar, equacionar c solucionar: E essas 
responsabilidades, cm grande parte, estão contidas nu Mensagem de 
I• de março, o que fez com que a Nação a saudasse de braços abertos 
e a adotassc como seu breviário clvico. 

Teria havido alguma mudança substancial no discurso de I• de 
agosto? Não, expressamente não. Em que mundo c cm que nuvens se 
esconde a diferença que todos sentem? 

O Estado é rígido, a Nação sensível. Esta entende pelo olhar, 
aquele pela ação de fato. Um é operativo a outra opinativa. 

A Revolução, que se apropriou das duas funções, a operativa c a 
opinativa, criou a figura do Sistema- entidade superior ao Estado c 
à Nação - que detém as dirctrizcs supremas do poder. Entendo, 
portanto, que um presidente revolucionário obriga-se inexoravel
mente niio só aos deveres que o Estado c a Nação lhe impõem, como 
também aqueles outros, que o leigo não sabe definir, impostos pelo 
Sistema. Sem dúvida, a Chefia do Governo requer, no período 
revolucionário, muito mais compromissos da titularidade 
presidencial do que na fase de um regime de normalidade, Mas não 
será apenas esse acréscimo de responsabilidades que necessariamente 
c severamente exigirá do Supremo Mandatário da Nação recursos 
extraordinários para o bom desempenho do seu mandato, senão, Sr. 
Presidente, a extrema susceptibilidade da natureza dessas 
responsabilidades acrescidas. 

Compreendo, ou pelo menos admito, o intricado jogo de 
competência política a que se deve entregar um Presidente da 
República. Compreendo c vislumbro a extensão de suas responsabili
dades, sobretudo, aquelas que a Constituição não declara c que 
decorrem dos fatos e das horas, Compreendo c imagino o desfilar 
das solicitações, oriundas ao mesmo tempo do Sistema, do Estado c 
da Naçilo, como se cada um dos solicitantes desconhecesse o outro c 
na medida incomensurável de seu pressuposto crcdcnciamcnto junto 
ao Governo, todos simultaneamente falassem de coisas contraditó
rias, esquecidos de que, nesse entrechoque de interesses, o atropelado 
é o homem- ironicamente carecido da assistência que lhe devem. 

Dentro desse raciocínio, nem sempre o Presidente da República, 
por mais dotado que seja da visilo do estadista, consegue satisfazer a 
todos ao mesmo tempo. 

Uma coisa fica evidenciada: a excepcionalidade sobrecarrega o 
poder. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise do petróleo, do ponto de 
vista económico, a crise portuguesa, do ponto de vista politica, a 
recessão mundial, do ponto de vista social, introduzem-se nas 
preocupações brasileiras, ampliando os dificuldades internas do 
. desenvolvimento nacional. O fenómeno não ~ pertinente apenas ao 
Brasil. A conferência de Helsinque marca a consagração do medo. 
Reduzido politicamente pelo avanço comunista, dominado 
economicamente pelo petróleo árabe, minado socialmente pela infla
ção- encontra-se o Ocidente numa perplexidade penosa. 
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O medo tem a mesma cara cm qualquer l!ngua c cm qualquer 
território. Mas os recursos para recuperação da tranqUilidade divcr· 
gcm aqui c ali. O Brasil sabe com que conta do ponto dc .. vista de rc· 
cursos humanos c económicos. O Brasil tem inteligência, plancja· 
menta c ânimo para .bem explorar as suas potencialidades. Por que 
temer? Por que alinhar-se ao medo, antes do medo~ 

O desenvolvimento integrado nilo é uma utopia, c o seré se 
abandonarmos o sctor pol!tico à estagnação c ao obscurantismo. Se 
as metas da vida pública permanecerem subjugadas a uma indc· 
finiçilo permanente, como se elas por si próprias se resolvessem 
sozinhas, cntilo seria realmente cómodo permanecer no ocultismo. 
Mas quem nos garante perdão no julgamento da História? 

A justiça que se busca exclusivamente através da ordem c do 
produto interno bruto é, sobretudo, uma questão pol!tica, ainda que 
para ser alcançada escape à esfera eminentemente pol!tica. E embora 
saiba que os conOitos pol!ticos de profundidade originam-se das 
diferenças económicas, tanto quanto os aspectos estritamente cconó· 
micos sofrem influências decisivas dos setores não económicos da 
vida social. 

Como empresário que sou, enxergo a produção como atividadc 
interdependente dos fatores gerais do desenvolvimento, certo de que 
a economia mercantilista pertence inteiramente ao passado c que o 
poder público c a riqueza privada devem sempre estar a serviço do 
bem estar social c niio, simplesmente, um a serviço do outro. A renda 
per caplta é conquista tilo importante quanto a do produto interno 
bruto, mas como a primeira só se consegue com a segunda, entra cm 
jogo a terceira conquista que, por força da disciplina das coisas, é a 
primeira: a conquista pol!tica, cujo poder, no caso, se exerce através 
de ingredientes oficiais que têm a finalidade de garantir o cquillbrio 
entre a privacidade da renda c a regularidade da distribuição da rcn· 
da. 

O Governo já se definiu por uma ordem sócio-económica mais 
justa. Nilo sç trata de uma inovação avançada ou perigosa. Apenas 
se atualiza o que 'estava retardado c ardentemente reclamado. Se bem 
considl:rado esse avançamento, verificar-se-é que o aumento do po· 
der aquisitivo do povo recai invariavelmente no consumo - de que, 
afinal, se constitui o rendimento económico, do ponto·dc·vista da 
produção. E se analisarmos o panorama universal, depois da crise do 
petróleo, cm termos de mercado, o mercado interno é que é a nossa 
segurança c a nossa salvação. O Governo valoriza, assim, a capacida· 
de de consumo de mais de cem milhões de brasileiros, concedendo a 
todos os que fazem o desenvolvimento, participação adequada nos 
frutos do progresso. 

Tenho pleno conhecimento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, c 
mais do que isso plena consciência, de que o poder público debruça· 
se sobre a realidade nacional c observa atentamente a internacional, 
a fim de bem conduzir o delicado momento que atravessamos. De· 
pura-se, o Brasil, nessa nova fase de produçilu, com a dúplice tarefa: 
produzir tecnicamente c vender competitivamente. Crescer, agora, 
não é apenas plantar, mas saber como plantar, o que plantar c até 
onde plantar. Pois, se de um lado esgotamos todas as margens de 
capacidade produtiva que as potencialidades ociosas de fébrica c de 
miio-de·obra barata nos proporcionavam, de outro, enfrentamos um 
mercado externo melindroso, ondt o poder de competição se acirra 
não tanto pela superprodução, que normalmente o conduz a isso, 
mas por um fenômeno novo c alarmante: a queda do poder aquisi· 
ti v o imposta pela alta incontrolâvcl do petróleo. · 

As mudanças na regra do jogo económico nacional nascem as· 
sim de com pulsões internas c externas, sempre cm funçilo das ncccs· 
sidadcs do homem e su~r ill!cgraçiio social. 

As metas de açilo sócio-económicas, dentro do próprio conceito 
do desenvolvimento integrado, exige a influência das metas de ação 
pollticu. O desenrolar claro dessas metas ó que entendo por dis
tcnsilo, cxatamentc porque vem marcando pontos altos na rcativn
ção do espírito público. O interesse geral pelo debate é sintomâtico. 
E o despertar para uma nova concepção da politica brasileira só fez 
robustecer o Governo nus suus proclamadas demonstrações de apcr· 
fciçoamcnto dcmocrlitico. O povo recebeu, com atenção e discerni· 
mcnto, o significndo rcnl das proposições politicas. De minhas 

andanças pelo Pais, da correspondência recebida dos mais distantes 
pontos do Brasil, do noticiârio da imprensa - percebo quantas cs· 
pcranças brotam da alma nacional. Colhi a certeza saudâvcl de que a 
juventude ultrapassou a crise de 68 - um tutão verdadeiramente 
universal - agora, carente de verdades fundamentais, solidAria com 
o desenvolvimento integrado, crente da pureza de ideais do Prc· 
sidentc Geisel, atraída mesmo pelas palavras c pelos gestos humanos 
de Sua Excelência, agora, a juventude brasileira quer participar da 
vida politica, iluminada por uma surpreendente visilo das coisas. 

O mundo cultural, por sua vez, mobilizou-se, disposto a opinar 
c a influir, inclinado a reconsiderar o seu ostracismo c partir, com o 
seu imenso património de sabedoria c experiência, ao encontro de 
uma nova etapa para o universo brasileiro. Falei com operários c 
cmprcsârios, estive, Sr. Presidente, conversando. francamente com o 
.povo, c de todos os entendimentos, ouso dizer que a Nação Brasilci· 
.ra orgulha-se c vibra com a distensão. . 

Uma compressão nesse estado de espírito, sobre tudo pelo seu 
alcance patriótico, destina-se a comprometer, mais uma vez, o idcâ· 
rio da Rcvoluçilo. Nilo penso que o discuno do Presidente Gciscl se 
'constitua, propositadamente, num desacordo radical ao seu intincrâ· 
·rio de governo, até agora aplaudido, nilo só pelo desarmamento das 
:tensões mais agudas como pelas iniciativas práticas da distensão. 
·Mas o simples fato de nilo ter dito tudo que o bom clima da cxpcctati· 
:va esperava, foi o bastante para assinalar uma diferença suspicaz 
entre a prudência ditada pela realidade c a esperança gravada pelo 
·ideal. Deu-se, assim, Sr. Prcsidcnlc, uma queda de reciprocidade c 
·uma reversão de perspectiva, menos cm relação ao que disse o discur· 
.so do que mesmo cm rclaçilo ao que deixou de dizer. · 

O Senado, suponho, continua a ser uma fonte de critica c ?• anã· 
lisc, Minha condição de arcnista, também suponho, nilo me 1mpcdc 

.o cxcr~(cio dessas funções, desde quando o ,Parti~o não demarcou a.s 
fronteiras do debate politico, senão na medida das teses que ferem o 
regime c o poder. Indagamos por alguma coisa, c desde que esta 
coisa ainda não foi definida, é de se crer que as indagações c especula·· 
çõer se nào silo inteiramente vélidas, ao menos sejam rigorosamente 
inócuas. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, entre os fatos c a teoria, a 
imanência c a transcendência, a legalidade transitória c a 
legitimidade democrática, vive a Revolução o se~ drama institu· 
cional perante o povo e a História. Ningu~m. de bom senso, nega o 
esforço que se faz para que o vigor da tradição dcmocrética tenha a 
sua continuidade assegurada. Como também ninguém nega que toda 
propcnsiio ao csgarçamcnto de nossa cultura liberal esbarra sempre 
na repulsa popular c se exaure na própria frustraçiio. 

Muita coisa se pode mudar na evolução de um povo, menos 
aquilo que ele não quer que se mude. De certo _por algu'?a razão 
SUperior, asseguradora do carâtcr imutâvc( de algumas COISaS, e O 

próprio Sr. Presidente da Rep6blica quem proclama a preservação 
de nossa cultura dcmocrâtica,- uma das coisas que entraram paro o 
rol das imulabilidadcs. 

A Rcvoluçilo de 64 teve, c deve ter ainda, no liberalismo, a sua 
filosofia politica. Exalamcnte porque o liberalismo adota o principio 
da persuasão como forma de convencimento, é que lá se foram anos 
.de pregação democrática, até que o povo percebeu que o que se 
praticava não era bem a Democracia inscrita nos nossos sentimentos 
c esquecida criminosamente no papel. Mas, se se exige o papel escrito 
é porque representa a expressão moderna c civilizada de preservar 
esses senlimentus como formu de cultura legitimamente legalizada 
entre a tradição c os poderes rcsponslívcis pela sua guarda. Um sim· 
pies documento, mas ncccssârio. Dai porque não hlí nenhuma razilo 
pura proscrevê-lo, mesmo sob o argum•nto de que é melhor praticar 
u democracia do que um papel dcmocrlítico cm termos de Constitui· 

çilo. · · 1 ldd t', O mov1mcnto hbcral, Sr. Prcs dente, em pro a emocra IZBÇ•O 
vem sendo propositadamente distorcido puru o campo de simples 
rcturnt, no "junguismo" ou coisu purccidu, Pura isso scriu ncccssârio 
cm primeiro lugur, encontrar um Jango, o que, evidentemente, nilo 
cstlí nus preocupações dos democratas; c, cm segundo, admitir que 
os dcmocrutus brasileiros silo, na melhor dus hipóteses, pobres me• 
norcs abandonados, - trêfcgos delinqUentes Infantis. Creio que í1 ir 



-223-
muito longe ou nilo ir a parte alguma com observações dessa ordem. 
Da mesma forma, silo as apreciações inteiramente aberrantes, c 
cupciosus, de que n democracia foi a responsável única pela subver
são e pela corrupção no Governo anterior ao Movimento 
de 64. Se isso tivesse um mlnimo de fundamento, a corrupção c a 
subvcrsilo estariam, a essa altura, totalmente erradicadas da Naçilo 
Brasileira. E disso não se tinha mais sequer memória. Enfim, hã 
outras razões que a razão conhece bem. 

O movimento liberal, Sr. Presidente, dcmocratizantc e constitu· 
cionalista, nem por isso deixa de ser revolucionário c disciplinado às 
diretrizcs amplas do Governo. O Presidente Geiscl reafirmou o seu 
compromisso com a cultura dcmocrâtica do povo brasileiro. Muito 
embora também reafirmasse a necessidade dos atas de cxccçilo, 
Sinto-me no mesmo plano do meu pronunciamento de 25 de abril 
passado: um modesto liderado do Chefe da Nação com o direito de 
sonhar velhos sonhos que jâ fazem parte da minha própria natureza 
!Jumana. Velhos·sonhos sempre novos,- porque de novo, rigorosa· 
mente, nada se inventou melhor do que a ,Democracia. Sofrendo tan· 
tos séculos de violência e desapreço, jlt era para ter desaparecido da 
face da terra. Ainda assim subsiste c cm torno dos seus conceitos 
l'uml:uncntilis rclmcm-sc grandes nações c grandes homens- o que 
resta ainda no mundo para ser admirado c exaltado como imagcni da 
humanidade fraterna, livre c operosa que o sentimento brasileiro ai· 
mcja e quor para a grande Nação que Deus nos deu. 
· Sr. Presidente, o isolacionismo cm que vive o parlamentar cada 
dia mais agrava o seu relacionamento com as metas reais da vida 
pública, Fora das campanhas eleitorais, o parlamentar é um ilustre 
desconhecido, confinado que cstâ ao mecanismo . burocratizantc a 
que a lei de fidelidade partidária reduziu a vivacidade parlamentar. 
Lá fora então o debate sumiu. Se, por outro lado, não panicipa 
dirctamcntc da vida do Executivo, onde c como não passar por dcs· 
prestigiado, isolado, se sua presença até parece contribuir, tal c qual 
a história do lobo c do cordeiro, apenas para sujar a âgua7 Calmos, 
assim, num trivialismo politico estéril. Se a comoçã~ pelo silêncio 
fortalecer o ato religioso, cm politica o enfraquece Sr. Presidente. Os 
debates sobre institucionalização que aqui se travaram, realçando o 
pensamento político do Senado, foram qualificados de inoponunos, 
inconvenientes, ou senão simplesmente inúteis. Importante é falar so· 
bre cebolas e vinhaças - comovente assembléia de secos e molhn· 
dos! A imagem que se estava criando, esmaccc, volta-se tranqüila· 
mente a indagar ao vento: "que hã de novo? - porque daqui não se 
crê que saia novidades. Ninguém cria, sequei corrige, modifica ou•ao. 
mcnn• tempera as coisas - como diria Ramalho Ortigão. E a sâbia 
rotina da burocracia farã com que a alma do Parlamento permaneça 
distraldu de sua própria transcendcncia. A solidão parlamentar inva· 
de inclusive aqueles que desejam quebrar o silêncio, pelo drama 
psicológico que se cria no ambiente. Lembra-me a "solidão agostinia· 

·na", n famosa "acesa contenda" dentro da alma - "o connito no 
interior da própria vontade". O diâlogo do homem com o homem, 
do pensar com o agir. ", •. o dois-cm-um da solidão- segundo cs· 
tudioso da "acesa contenda" -que põe cm movimento o processo 
do pensamento tem efeito cxatamcnte oposto na vontade: paralisa-a 
c encerra-a dentro de si mesma; o querer solitário é sempre querer e 
·não querer uo mesmo tempo". Por outro lado, dizia Montesquieu: 
"Se u vontade fosse Integra, nem sequer ordenaria a si mesma que o 
fos•e, pois jâ o seria". Jâ se lamentava, muito antes, Silo Paulo: 
uPois o querer est6 presente em mim: como executar aquilo que é 
bom, nilo o descubro", E Plndaro proclamava uma coisa atualls· 
•i ma:", .. este é o maior pesar, dizia, estar com os pés de fora do ccr· 
to e do belo que se conhece, pela necessidade". 

A ncccs•idadc é o meu nome, dizia o poeta. E em nome da ncccs· 
•idade tudo se pratica, contrariando o "certo c o belo". E contra o 
"certo c o belo", graça• ao isolacionismo parlamentar, mais 
apropriadamente ao silêncio parlamentar, levantam-se ativamcntc os 
pregoeiros do totalitarismo - uns, mais sinceros, abertamente, ou
tros nu •urdinu da• prcgnçõcs solcrtcs. Enquanto aqui se penso cm 
ordcnur a liberdade, há quem pense cm ordennr a tccnoburocratizn· 
ç"o da• n;a,sa• e o iliti•mo politico garboso, Segundo se diz aberta· 
mente, o mundo nilo precisa de libcrdndc, apcnns de futores positivos 
que supram us necessidades du vidn c nsscgurcm a sua preservação, 

Ora, isso só pode ocorrer, segundo cs.n concepção, "onde os homens 
convivem, mas não constituem um organismo politico". 

Esse simplismo, Sr. Presidente, monótono c tribal, foi o inspira
dor de todos os totalitarismos. Se a politica atràpalhu, afaste-se a 
politica. Mas é conveniente lembrar que a organização burocrática 
de massas foi a concepção tenebrosa de Hitler c ainda é a do 
comunismo de Stalin aos nossos dias. Moderna recauchutagem do 
chamado processo de fabricação da sociedade perfeita. Tudo dcpcn· 
de apenas de objctivos operacionais, onde impera a coerção, e a pala· 
vra não é empregada para persuadir. Razilo porque os clássicos 
denominaram de escravos os que não faziam uso dialógico da pala· 
vru, c de bárbaros os que lhe impunham essa condição. 

Quando se vc o jovem distante de semelhante conjcturação 
politica- não hã muito o que indagar. O moço, c todos nósjll o fo· 
mo•, se é filho das mudanças, é neto da tradição. 

A liberdade desejada, Sr. Presidente, é o ponto de partida para 
toda c qualquer ação politica, quando esta se realiza no seu campo 
próprio - o da opinião, c exercida legitimamente pela fonte de sua 
razão de ser: o domlnio público. 

As desconfianças contra a Democracia continuam de pé, infeliz· 
mente, graças à mã informacilo de que ela se traduz apenas e capri· 
chosamcntc no antigo "Estado Liberal", condenado c sepultado pelo 
uso c abuso do lalaer falre, mero "acontecimento histórico" c· 
deplorável exploração do liberalismo, considerado este como tiloso· 
fia politica, que longe está de promover dirctamcntc a degradação do 
regime que nele se inspira. 

Toda a Revolução é um intervalo entre uma ordem que se que
bra c outra que se quer instaurar. Sabemos porque se rompeu com 
uma ·c sabemos dos compromissos assumidos para se implantar ou
tru. Sabemos também que uma revolução, cm principio, é uma 
viulénci:a. Sociolugicmm:ntc promove, ao seu redor, ondas contra .. 
ditórias de exacerbação pró c contra. Evidentemente que os ideólo
gos da Revolução de 64 pensavam numa mudança serena, quase 
apruzlvcl. Se minorias discordaram, nada há que estranhar; apenas 
que prevenir. 

O papel das Forças Armadas, nesse transe, não é apenas o de 
sexto sentido da Nação, cm estado rcvolucionãrio, é sua própria mis
são: agir cm defesa da nacionalidade ameaçada. E se elas tomaram a 
iniciativa de não só executar tarefas, mas decidir quanto a melhor 
forma de fazê-las, também nisso nada há de condcnâvcl. O intervalo 
que se concede às revoluções para que substituam um estilo politico 
por outro, confere-lhes regalias que ou o patriotismo das Forças 
Armadas bom comandam ou a Pátria pagará além do devido a 
aventura ousadu.dc romper estruturas montadas. 

O que se pede é nada mais nada menos do que a compreensão 
cxata da rclidadc, das tradições mais caras c dos objctivos pollticos 
fundamentais do Movimento de 31 de março de 64. 

Politicamente a Revolução está cm cobrança. Tanto assim que a 
I 5 de novembro, quando pela primeira vez, livremente, saiu à rua, o· 
povo lhe apresentou a conta, tranqUilamente, no "guichê" das urnas, 
sem qualquer razilo dissimulada, além do que o prometido é devido. 

Por outro lado, a inquietante rcação dos contrários - que não 
é um movimento apenas contra a excepcionalidade mas, sobretudo, 
contra a democracia que não querem c nem suportam, como ni\o 
quiseram c não suportaram nos palscs qucjd invadiram -sobressai· 
ta a abertura politica. Não tanto pela minoria conhecida, mas. 
principalmente pelo que se desconhece ou se desconfia do desdobra
mento imprcvislvcl da orla de esquerda, ou da orla de direita. Se a 
área de sugurança é imensurável, a dos extremismos também. Mes
mo sob controle, a subversão é uma perspectiva sombria c latente, .o 
que determina à scgurunçn uma vigilância corrida. Se uma se coloca 
ostensiva ou sorrateiramente fora da lei, a outra necessita de leis pró· 
prius, auto·dccretâvcis, pura o correto desempenho de sua missão. 

Nilo se pode contemporizar com a subversão ou subestimá-lu. 
Também, c por isso mesmo, não se pode privar a área de segurança 
do urbftrio pura combater os contrârios. Se isso constitui um impasse 
definitivo à normalização politica do Pais, pclu amostra de 15 de 
novembro llltimo, 11 Revolução, com a imagem descolorida da 
ARENA. que nilo empunhou até ugoru a distensão, arrisca-se a cn· 
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frentar uma alternativa constrangedora: ou deixa de sair à rua ou a 
run deixa de aplaadi-Ja. 

Eis a grave distorção que se procura contornar com a institu
cionalização do regime democrático, graças aos 11 anos de experii':n
ciu revolucionária c mais de um século de lutas "em defesa dos 
valores espirituais e morais de nossa cultura democrática", conforme 
testemunha·u Chefe da Nação no recente discurso de I• de agosto. 

H~ momentos, Sr. Presidente, segundo se proclama, em que se 
vive por viver. Há outros cm que se vive por sentir a vida. Naquele, o 
mundo apenas se repete, neste recria-se o mundo, O Brasil despertou 
para a criatividade, O apelo à imaginação criadora é, sobretudo, 
uma evocação às raizes de nacionalidade, onde todos temos a obri
gação de nos encontrar e apertar as mãos, por novas formas de viver, 
ainda que esse viver não se revista de todas as ilusões que o peito 
sonhador diligencia e acalenta. Outras formas de viver, exatamcnte 
as que a distensão vislumbra, além das salutares formas que o Pre
sidente Gcisel vai introduzindo na sociedade, pois é certo que ou as 
promovemos ordenadamente ou elas se promovem à nossa revelia, 
conhecido o principio inerente ao processo de mudança segundo o 
qual todas nascem da própria necessidade de mudar. 

Ao eminente General Geiscl, que respeito c admiro não só pela 
qualidade de Chefe da Nação como pelas suas íntimas convicções 
democráticas, pouco tenho a oferecer da simples cadeira que ocupo 
nesta Casa- além da minha solidariedade ao seu Governo, não obs-1 
tanto as doces ilusões que inspiram o meu convencimento político, c 
minha inquieta imaginação à ordenação da liberdade, que é também 
variável económica e justiça social. (Multo bem! Multo bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (Paraíba) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

População e Poder Aquisitivo 

" pacifica a compreensiio de que o reduzido tamanho do mer
cado interno brasileiro constitui o principal fator condicionante da 
atividadc empresarial. A expansão desse mercado, por sua vez, 
depende do número de consumidores e do seu poder aquisitivo, 
sendo que em nosso caso, firmou-se em torno, verdadeiro circulo 
vicioso, que Mllrio Henrique Simonscn denomina "o circulo vicioso 
da pobreza". 

Romper esta situação marcada por hábitos tradicionais, pro
fundamente enraizados, e agravada pelos enormes desnlveis sócio
económicos que ainda persistem entre as regiões c camadas da popu
lação, não cstll sendo fácil, a despeito do formidâvel arsenal que os 
diversos governos da Revolução entenderam mobilizar. 

Analisemos alguns aspectos desse esforço gigantesco, 
Comecemos com a limitação imposta pelo número de consumidores. 

Segundo o IBGE, dados relativos ao 4• trimestre de 1973, o 
Brasil tinha 38.324.687 pessoas ocupadas na Força de Trabalho. Por
tanto, de uma populaçiio estimada em 102.689.576 habitantes, 
somente 37,3% estavam cm atividade económica, enquanto a média, 
na Europa Ocidental, é de 45%. 

Do total das pessoas ocu,P.ndus, 18,3% trabalhavam menos de 40 
horas semanais, o· que caracteriza subemprego acentuado, e 2,7% 
estavam totalmente desempregadas. Portanto, se daquele percentual 
de pessoas engajadas na atividade económica deduzirmos os 
marginalizados e os de renda inferior no salârio mínimo, reduzir-se
ú, mais ainda, o número de pessoas de capacidade aquisitiva. Ao 
nnal de 1973 existiam apenas 17.738.931 empregados com rendimen
tos pagos em moeda corrente. Desse total43,3% não conseguiam ren
dimentos superiores a um sali11io mlnimo (CrS 312,00 na época) e 
14,3% nem mesmo obtinham meio salârio (CrS I 56,00). Mais uma 
vez podemos constatar a inferioridade numérica de consumidores, 
consistindo o número de pessoas empregadas, com ganhos em 
dinheiro de um salârio mlnimo, para cima, cerca de 15 milhões de 
brasileiros. Existe outro contingente de alguns milhões de trabalha
dores autónomos e mais de I milhno e meio de empregadores. Estes 

últimos entretanto, representam, apenas, cerca de 2% da população 
acima de lO anos. A conclusão é que existem enormes contingentes 
populacionais disponlvcis pura se estruturar um poderoso mercado 
~:unsumillnr, evidentemente, ta medida que seja ampliudo o mercado 
de trabalho, e aumente substancialmente a renda individual. " uma 
conclusno exagerndamcntc óbvia, mas, infelizmente, por várias gera
ções que se foram, esse óbvio foi inteiramente desprezado. 

Compreende-se o empenho do atual Governo cm fortalecer 
nosso mercado interno, ao forçar o crescimento do número de 
consumidores e procurar o alargamento do poder aquisitivo de cada 
um, com uma politica salarial realista. A partir de 1964, a remuncra
çiio salarial ficou atrelada à estratégia antiinflacionâria, embora nos 
anos mais recentes os câlculos que estabelecem os valores mínimos te· 
nham se tornado mais realistas. Abandonou-se a contenção salarial 
em favor da normalização, ou seja, pela sua justa equiparação aos 
aumentos reais do custo de vida. 

A mudança de orientação surgiu com a recente decisão l
Governo do Presidente Gcisel cm decretar o salário minimo em fu~l' 
ção de novos fatores, principalmente considerando os efeitos sobre o 
bem-estar, o emprego da miio-de-obra qualificada e a capacidade de 
absorçiio das empresas. Abriram-se perspectivas de aumentos, depcn· 
dentes do livre jogo do mercado de trabalho 'para os que percebem 
mais de 30 salários mlnimos, buscando-se favorecer o trabalhador de 
qualificação profissional. Dissociou-se o salário mínimo de outras 
vinculações, a niio ser aquelas ligadas à Previdência Social. " certo 
que a política s:tlarial, por si só, não promove a distribuição de 
renda; mas é decisiva, ao lado do preparo educacional, na formaçiio 
das pré-condições para implantação de moderna economia do merca
do, O aumento do salário minimo, em percentagens compensadoras, 
em relação aos reais acréscimos do custo de vida, refletir-se-â na 
maior procura de bens e serviços, A melhoria de renda constitui fato r 
de equillbrio no comportamento do assalariado em relação à socie
dade. "a esperança de melhores dias. 

Qualidade de Vida 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desenvolvimento só poderá ser 
impulsionado com base na estabilidade do meio social e na cfetiva ca
pacidade de poupança que o povo possa assegurar, em escala cres
cente. Para construirmos estas duas condições fundamentais, o real 
poder aquisitivo é o ponto de partida. " o que o Governo do Presi
dente Geisel pretende alcançar, com o apoio da ARENA, através do 
li PND. Nesse sentido o Executivo vem tomando providências que 
procuram modincar o estado de penúria a que ainda está submetido 
o trabalhador de baixa renda. De um ano para câ multiplicaram·se 
as iniciativas para melhorar o salário nominal, c, ao mesmo tempo, 
incrementaram-se as medidas de proteção social, que fazem aliviar as 
despesas familiares. 

O Governo, com o li PND, aplicarâ, em 1975, 12% do PIB em 
programas de natureza social, significando o desembolso de 
aproximadamente 80 bilhões de cruzeiros correspondente a I O 
bilhões de dólares. Inegavelmente, a eficiência executiva deste gigan· 
tesco investimento, e a sua repetição nos anos seguintes, exercerão 
profunda influência na qualidade de vida do povo e, logicamente, no 
aumento de consumo de bens e serviços. 

A iniciativa do Presidente da República em criar o Conselho So
cial c o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social consubstancia 
a firme decisão do Governo em enfrentar os desafios que estavam 
surgindo com o descompasso entre o crcsc:imcnto econõmico c as 
aspirações de bem-estar do povo. O Presidente Geisel deseja, como 
scmpn! nccntuu, hnrmonLwr o crescimento do Purs, com u muior 
purticipuçiio do povo nos benefícios do desenvolvimento económico. 
O orçamento social diz da importância concedida pelo Governo a 
essa questi\o: 761 bilhões de cruzeiros no perlodo 1975-1979. O 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, antes referido, terá 
suus aplicações sob forma de Financiamentos de Programas de curá· 
ter social, inclusive cm empreendimentos de capacitaçi\o c aperfeiçoa
mento de recursos humanos. 

Diuntc du neccssidtide de reforçar a mobilização de recursos, o 
Governo imaginou e pôs cm execução vilrios mecanismos, cujos 
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resultados comprovnm a clicúcia na luta cm promover u sociedade, 
Naturalmente, precisam de correções e ajustamentos, na incessante 
adaptação às mudanças sócio-económicas do meio, Entretanto, to
dos esses mecanismos estão se expandindo de forma progressiva, 

A renovação da Previdência Social, promovida pelo atuul 
Governo, é parte desse esforço pela melhoria indircta da renda 
pessoal. Em poucos meses o Governo fez dinamizar o INPS, desta
cando-se a distribuição gratuita de medicamentos: a cobertura do 
salúrio-mutcrnidudc; c o amparo previdcnciário aos maiores de 70 
anos. 

Politica Habllaclonal 

Outro ponto a ser destacado no esforço pura melhorar a qua
lidade de vida está na maior oferta de moradias c a expansão do sa
neamento básico. 

As indústrias de materiais de construção e as empresas constru
toras, responsáveis pelo emprego de quase 50% da mão-de-obra 
neste País, prosperaram considciavclmcntc depois da implantação 
do BNH, c constituem um dos pilares'dc maior sustentação do siste
ma empresarial, Embora a politica habitacional ainda não tenha 
encontrado o seu melhor equacionamento - c isto constitui um 
desalio pe~mancntc - a verdade é que aquela instituição tem re
presentado papel de grande relevância na ampliuçãÓ do mercado 
interno. Só os investimentos oriundos, exclusivamente, do Sistema 
Financeiro da Habitação, englobando o BNH c as demais empresas 
envolvidas na política habitacional, atingiram, até 31 de dezembro 
de 1974, cerca de 70 bilhões de cruzeiros. 

Com as elevadas taxas de urbanização que o País ostenta, 
impõe-se, indiscutivelmente, maior dinamização do BNH. A cada 
dia a Nação conscicntiza-se da necessidade de superar as condições 
~c vida suhumanas 4ue ainda subjugam parte de sua população 
Decorridos esses 10 anos de política habitacional, estamos todos 
convencidos da necessidade de novos avanços, Uma das questões é a 
moradia para pessoas de baixa renda, que muito pouco podem 
pagar, sobretudo se estão na faixa de um a dois salários mínimos, 
Talvez a construção de moradias para aluguel oferecesse soluções 
pura tais casos, 

Poupança CompuliiCirla 

Para melhorar a renda individual, o Governo vem aperfeiçoan
do a remuneração indircta, como forma .de garantir ao trabalhador 
maior participação na renda nacional. 

O PIS (Programa de Integração Social), criado em 1970 para 
proporcionar uma reserva financeira no trabalhador, através da cfeti
va participação no lucro das empresas, jâ no exercício de 1973/74 
(iullw a junho) apresentava um ativo superior a 10 bilhões de cru
t~o:irus c um cmpn t.lc assm:iudos de 11,5 milhões de empregados, com 
nrrccadu~ftn nnunl da ordem de 3 bilhões ,de cruzeiros, Apesar de 
toda csMt puj:uu;a, o Progrmnu, por ser uindu novo, não permitiu gu· 
r:tntir um:t r~.:nt.la suhst:anciul puna seus associados. Entrctunto, possi· 
hilitarú. cm hrcvc, n parlicipuçtao correspondente a um sulútio mi· 
nimo, o qu~: signilicnrit \l 141' s:Mario, sem prejuízo de outrus retinidas 
cnnw nus casos de aposentadoria, invalidez, casamento, etc ... O que 
impnrta. ag.ura, é l'a1.cr l.!tllll 4uc toda u massa trubalhudoru possu 
participar. 1: mais~~~ que isso, temos que descobrir fórmulas que vc
nlwm rcl\m;ar cssc mccunismn rcdistribuidor. 

Igualmente, pura os funcionários públicos, incluindo os milita .. 
res, o PASEP conta com urrecudução semelhante no PIS, embora o 
número de participantes seja bem menor, cerca de 1/3. Os dois Pro
grumus representam. hoje, um uccrvo du ordem de 20 bilhões de cru
zeiros postos u serviço do desenvolvimento nacional, gerando renda 
puru seus benencidrios. 

Outro valioso mecanismo criado pura servir como mais um 
suporte pura o bcm-estur social, é o FGTS. Surgido no Governo do 
Presidente Custcllo Branco, o rcforido progrumu objctivu 
putrimoniulizur o tempo de serviço prestado pelo trnbulhudor, 
fórmulu inédita no mundo, que entre outras nnulidudes, prevê u 
"uplicuçuo du poupança em utividudc industrial, comcrcinl ou 
ngropecui\rin, cm que o empregado se tenha estuhelccido, individual-

mente ou cm sociedade, ou então, na uqu1s1çao de equipamento 
destinudo uo cxcrcfcio de atividadc autónoma". O FGTS já 
acumulou, até 28-2-1975, cerca de 6 bilhões de cruzeiros, Agora o 
FGTS vai também ser utilizado para ajudar o empregado a redu1ir a 
dívida, contraída na aquisição da caSil própria através do Sistema 
Financeiro de Habitação. Estes mecanismos de realização de 
poupança, de forma compulsória, no ümbito da empresa privada; 
siio criações da genialidade brasileira, absolutamente originais, que 
poderão exercer profunda inOuí:nciu na consolidação do modelo de 
capitalismo brasileiro, De rato, csm mecanismos geradores de recur
sos, uo mesmo tempo em que vitnliznm n economia, são utilizados 
pam promnv~:r mclhnn:s cnndiçõcs de vida uos contribuintes c 
reduzir os antagonismos entre as classes trabalhadoras e empregado
ras, o que conrerc à Revolução um sentido profundamente 
humanista. 

!;: indiscutível a preocupação do Presidente Geiscl c de seus 
Ministros, em fortalecer a iniciativa privada, A ação governamental 
se apresenta com numerosas decisões estimuladoras, sem connitur 
com as Hregrus do jogo" estabelecidas de há muito, cm relação ao 
capital estrangeiro. Mais adiante, quando abordarmos o desenvolvi
mento das pequenas, médias c grandes empresas, teremos oportuni~ 
da de de voltar ao assunto, cm maior prarundidade, 

Por enquanto, vale lembrar alguns fatores positivos que mar
cam a ação governamental cm proteger c incentivar a expansão du 
empresa privada. Essas medidas são constantemente ampliadas ou 
renovadas. No momento atual, devemoS dcstucar, entre outras vanta· 
gens ·concedidas an investidor, a compra de açõcs cm Sociedades de 
Capital Aberto (SCA) para contar com maior dedução cm seu 
Imposto de Renda. Também às pessoas lisicas passaram a incluir cm 
suas declaruçõcs, como rendimentos não tributáveis, as bonilicações 
em dinheiro dessas mesmas sociedades, Os rendimentos de bonin
cações das sociedades de investimento e dos Fundos em condomínio 
ncaram isentos do Imposto de Renda, 'quando o equivalente é 
reinvestido. Os dividendos recebidos de qualquer empresa, de até 
CrS 4.000,00, passaram a ser igualmente isentos como forma de 
estimular o pequeno investidor. Os Fundos mútuos roram ajudados 
a melhorar suas posições, como forma de rortalecer o mercado 
acionúrio. Foi concedida anistia fiscal para os possuidores de valores 
mobiliários ao portador, que não estavam anteriormente incluídos 
em declarações de bens. 

Devemos ressaltar a intcrcssant. · ,.enagem que representa o 
sistema brasileiro de poupança c cmprc:,umo, para atender finan
ceiramente a importantes áreas, como a aquisição da casa própria c o 
crédito direto ao consumidor. Tal processo surgiu de forma 
consagradora com os Governos Revolucionários. Sem eles prova
velmente os selares que atendem à população com utilidades, 
veículos e residências, tcrinm sofrido colapsos irreparáveis, c prova· 
velmente as condições de vida seriam hoje inferiores, Embora re
conheçamos que o sistema exige sucrilicios cm demasia, de parte do 
consumidor, ainda não se imaginou melhor solução, I! vcrdudc que o 
elevado custo dos financiamentos, com exemplos de, em 24 meses, 
terem custos adicionais superiores a 50% do preço pedido para paga
mento à vista, pode conduzir 11 saturação pelo excesso de 
endividamento, o que seria desastroso, Este aspecto é certamente 
negativo; poderá ser, no entanto, corrigido nu medida em que ror me
lhorando u distribuição de renda, e grudativamentc, através do cres
cimento du capacidade aquisitiva, surgindo, então, condições que 
rutalmentc furão reduzir o apelo u este tipo de linunciamcnto, vcrdu
deirumente desumano, connitnntc com os superiores objctivos de 
promoção du socicdude em buses justas, não espoliativus, Devemos 
reconhecer que nns utunis circunstâncias este nindu é o método ·muis 
Cl)nvenientc puru sustentar o mercudo consumidor. 

O crédito para o consumidor de bens duráveis é basicamente 
atendido pelus Letrus de Câmbio. Aceites cambiais o que mostra u 
pujunça das poupunçus aplicadas nesse tipo de papel, cm março de 
1975 atingi rum u 41,7 bilhões. A rórmulu udotuda tem sacrincado o 
consumidor, como j(J disse untes, O Governo, tem procurado tornar 
muis utrucntc os uceitcs cumbiais, mas u intençUo, segundo os cmprc
súrios do rumo, niio vem se concretizundo. A vcrdudc, Srs. Sena-
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dores i: que esses títulos de rcndu nxu prccisum de novos estímulos 
pura que os linunciamcntos proporcionados por eles sejam em condi· 
çõcs mais ravorúvcis 110 mutu{lrio. 

O que muis interossu, sob o ponto de vista politico, é cunalizar 
prcfcrcncinlmcntc u poupunca para o sistema empresarial privado c 
deste obter-se renda compatível c segurança paru as economias po· 
pulares. As classes emprcsuriltis reclamam que n maior parte da 
poupança vai paru os cofres públicos, com a denúncia de que as 
aplicações cm titulas públicos cresceram 84%, enquanto o saldo dos 
títulos privados aumentou de apenus 32%. 

Srs. Senadores, diante do adiantado da hora, devemos 
suspender cst:1 :1n;'1lisc. Em outra oportunidade esperamos .comentar o 
mercado aciomírio: a prcpurução dos ·recursos humanos; o comporta· 
menta das pequenas, mé:dias c grandes empresas, e outros tópicos 
que nos purccem relevantes. Espero mostrar, conclusivamente, que o 
quadro nacional que se oferece ao empresariado é de otimismo, de 
confiança no futuro, pois nunca foram tantos os instrumentos de 
apoio a quem deseja trabalhar c produzir, e, certamente, o 
aperfeiçoamento desse instrumental possibilitará a almejada conso
lidação empresarial. Sabemos e reconhecemos que as dificuldades 
silo imensas e maior ainda a incompreensão de muitos cm relação a 
esses obstúculos. 

A cxpunsiio do mercado interno com o melhor aproveitamento 
possível das oportunidades que oferece o mercado externo, nos 
limites que marcu o interesse nucionul, está sendo conduzido com 
rculismo c objetividade, tendo cm vista, sobretudo, resguardar ao 
capital nacional a preponderância indispensável, como espinha dor· 
sul de um sistema aberto, salutar, eficiente c cfctivumcnte capacitado 
a exercer com toda segurança essa vital funçiio. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (A lagoas) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, meu caro colega 
Mau r o Benevides: 

f: meu propósito, nesta tarde, tecer algumas considerações a 
respeito do milho, principalmente no intuito de enfatizar sua partici
pação na balança comercial do nosso País. 

Começarei lendo trecho inicial de um urtigo do atua\ Secretário 
da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, o Agrônomo José: 
l!ctcndc Peres, publicado cm O Globo, de 19 de janeiro deste ano, 
snh ntítuln"Milhn- Um Símbolo da Fartura", 

f: este o tópico inicial do artigo: 

"Um país que tiver fartura de milho poderá ter vários 
problemas para resolver, menos certamente o da alimentuçiio 
do seu povo. O milho significa mais de 100 produtos, desde 
colas pura a indústria aos mais nobres alimentos. como leite, 
carne, presunto, mnnteiga, queijo, aves, ovos, óleo, etc. Por 
isso ele é: o cereal mais cultivado no mundo logo após o trigo 
I: ti :trfO/.," 

Os tri:s maiores produtores de milho do mundo- lembra o ar
ticulista- são, por ordem: os Estados Unidos, a China e o Brasil. 

Só os Estados Unidos respondem pela metade de toda u produ
cão mundial. 

Em outra fonte, colhi que, neste uno de 1975, os Estados Unidos 
du América do Norte vüo produzir \60 milhões de toneladas; a 
Chinu, quulquer coisa em torno de 30 milhões de toneladas; o Brasil, 
o terceiro produtor, aproximadamente 18 milhões de toneladas. 

Quunto u produtividade, recorro, mais uma vez, no Dr. José 
Rczt:ndc Peres, que sentencia: 

"O Brasil poderia triplicur sua colheita se aumentasse 
sua produçiío por hccturc, umu dus muis baixas do mundo, 
1 ,.\X 1 kg cn111m 4.SKO na I' rança c 6.SOO nos Estudos Unidos." 

Mais uma vez, Estudos Unidos cumpeílo mundial. 
Em Conjunturo Econômlca, colhi que u Argentina tem umu pro

dutividade bem ucimu da do llrusil - 2.450 quilos por hectare: c u 
'' •'•o.;sin 2.HHO quilogramas. 

Quanto u participação do milho na balança comercial, recorro 
aos números oficiais do Banco Central, através do seu Boletim de ju
nho deste uno. Para não tomar muito tempo, me referirei apenas aos 
três últimos unos: 1972, 1973 c 1974. 

Em 1972, o Brasil teve de divisas, pela exportação de milho, ape
nas 9 milhões e seiscentos e trinta mil dólares. Já cm 1973, pulou 
pura 88 milhões c meio de dólores. E o ano pussodo, deu outro 
magnífico pulo, para 138 milhões de dólares. 

Isso, cm termos de receita. Quanto ao preço unitário, també:m 
houve uma sensível evolução a nosso favor: cm 1972, obtivemos, em 
média, por tonelada exportada, 55 dólares c 96 centavos, Em 1973, 
subiu pura 76 dólares c 71, c o uno passado, vendemos a tonelada, 
em mé:dia, por 125 dólares e 44 centavos. Houve, portanto, um au
mento, de 1973 para o ano passado de 77%, preço unitário do prodÚ· 
to. Mas este aumento, Sr. Presidente, Srs. Senadores Mauro Benevi
dcs e Agenor Maria, é tão mais significativo vez que, nas relações de 
troca, do ano passado, das mercadorias brasileiras com as estrangei
ras, houve uma diferença sobremodo desfavorável aos produtos que 
vendemos. 

Ainda recorrendo aos números oficiais do Banco Central, ve
mos que o índice de relaçuo de troca, que dá justamente o valor relati· 
vo entre mercadorias importadas c exportadas, a partir de 1968 foi 
sensivelmente crescente, a favor do Brasil: 

1968-92,6 
1969-97 
1970-107 

1971-100 
1972-105 
1973-115 

Quer dizer, cm média, as nossas exportações valiam mais do que 
as nossas importações. Mas o índice de 1974 foi apenas de 94, ou se
ja, uma queda acentuudíssima, ou, pura melhor dizer, uma 
degradaçuo relativa no valor das mercadorias que exportamos. Isto 
·nua ficou restrito apenas ao uno passado. No Jornal do Brasil, de 27 
de julho, colhi o seguinte: 

"O índice de preços de 21 mercadorias negociadas nas 
Bolsas dos Estudos Unidos c da Europa alcançou 240 pon
tos, em outubro de 1974. Hoje está abaixo de 210 pontos." 

Aliás, nua é segredo para ninguém, menos para as nossas auto
ridades fazendárias, que, neste uno de 75, a situação é ainda bem 
mais. desfavorável do que cm 1974. Temos que vender maior volume 
de mercadorias, bem maior volume mesmo, para obtermos uma re
ceita compatível com as necessidades da nossa balança de pagamen
tos. 

O Jornal do Brasil de hoje, da coluna que estampa as oscilações 
da bolsa de mercadorias, dá estes números, relativos nos tré:s últimos 
dias, isto é, II, 12 e 13, quanto à cotação do milho, na Bolsa de Nova 
Iorque. O busbel, que vale 25,46 kg, teve a cotação, no dia II, de 313 
centavos de dólares, ou seja, 3 dólares e 13 centavos. No.dia 12, 316 
centavos, c ontem, 319. Isso mostra que o milho vem cm ascensão, 
pelo menos nesses últimos dias. E, há quase uma certeza de que ele 
vui continuar cm nsccnslio, c nscensào vertiginosa, cm conseqUência 
de volumosa compra que a Rússia fez há poucos dias aos Estados 
Unidos, Comprou não somente milho, mas I\ milhões de toneladas 
de trigo, milho e cevada à América do Norte, afora 750 mil toneladas 
de trigo à Austrália. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte).- Senador .Luiz Ca
valcante, V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas)- Com muito pram; 
i: quase uma caridade V, Ex• me dar um aparte nesta tarde. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grnndc do Norte)- Senador Luiz Cn· 
vulcunte, dentro da filosofia do câmbio nexível, o cruzeiro já sofreu 
este uno, por incrível que pureçu, oito quedas; cniu oito vezes o cru· 
zeiro este uno. Nu proporção em que u nossa moeda se vem desvalori
zando perante o dólar americano, acredito que o volume de matérias
primas vai aumentando puru, justamente, corresponder à queda do 
nosso cruzeiro. Purubenjzo-me com V. Ex• pelo espírito de patriotis
mo cm sempre alertar as autoridades federais pura o problema do 
empobrecimento nacional, pois acredito que a soberania de um país 
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vale muito cm função da sua situação económica, Quanto mais forte 
economicamente uma nação, mais soberana ela é; quanto mais fraca, 
mais endividada, mais subjugada, ela mais fraca vn1 ser. Portanto, 
nesta tarde, quase vazio este plcnârio, aproveito a oportunidade para 
congratular-me com V. Ex• 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (A lagoas)- Muito grato, Sena
dor Agcnor Maria, podemos dizer, nesta tarde dos três mosquetei
ros. V. Ex• tem razão quando se refere à degradação da nossa moe
da, mas umal de muitos, consolo é", Não é só o cruzeiro que cstú scn· 
do aviltado, também o outrora onipotcntc dólar cstâ caindo, cada 
vez mais. 

Ainda hã poucos momentos atrás, pouco antes do aparte de 
V. Ex•, Senador Agcnor Maria, cu falava na cotação que o milho 
vem obtendo na Bolsa de Nova Iorque, cerca de 319 centavos de dó-. 
lar por bulhei. Fiz a conta; isso corresponde, aproximadamente, u 
I 25 dólares por tonclada .. Ora, tal foi cxatamcnte preço médio do va
lor obtido pelo Brasil nas exportações de milho do ano passado; 125 
dólares. Exatamcntc o mesmo valor cm termos numéricos, mas de fa
to, o milho vendido cm 74 não alcançou o mesmo valor do vendido 
cm 73, porque- sabe V, Ex• tão bem quanto eu -, a degradação 
do dólar no ano passado foi de 10%. 

J:nrtm, nestes últimos dez anos, a depreciação do dólar já ultra
pass:t a casa de 60'Yfl, 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte) - V. Ex• me 
permite um aparte, mais uma vez, Senador Luiz Cavalcante? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagous)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte) - O que i: de se 
cstrunhar é que o dólar, caindo assustadoramente na Bolsa de todos 
os países du Europa, se venha valorizando assim, quase que 
quinzenalmente, aqui, no Brasil, valorização essa que nos dá uma 
situação realmente delicada, porquanto as nossas matérias-primas, 
cada dia que passa, são feitas custando mais dinheiro. Cada uma des
sas safras - de mamona, de sisai, de algodão e de açúcar - custa
nos mais cruzeiros. Entretanto, por conta da queda do cruzeiro pe
rante o dólar, o que se vi: i: que precisamos sempre vender o açúcar, 
que nos custou mais caro, a preço mais barato. O açúcar dcmcrara, 
em novembro, alcançou, na Bolsa de Londres, I .650 dólares a tonela
da; caiu c, hoje, custa apenas 350 dólares. O problema é muito sério. 
Da maneira como se vai, i: preferível produzir para vender aqui no 
Brasil mesmo, criando um mercado de consumo interno, porque não 
adianta produzir recebendo menos do que se gastou. ~ isto o que 
vem acontecendo com alguns produtos que estamos exportando. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas)- Nobre Senador 
1\genur Maria, é uma verdade o que diz V, Ex•, uma verdade irretor
quiveJ. 

A desvalorização constante do nosso cruzeiro provém da neces
sidade de aumentarmos as exportações, quer dizer, aumentamos as 
exportações, aviltando o preço da mercadoria. Dizem as autoridades 
fazendârias que e9ortar i: a solução. Nilo sei até quando exportar i: 
a solução. Exportar, bem entendido, dessa maneira. Verdade é que o 
preço de algumas mercadorias brasileiras é tão baixo que países 
estrangeiros nos acusam de dumplng. 1: o que aconteceu com o calça
do, no ano passado, quando os Estados Unidos nos impuseram uma 
sobrctuxu, c é o que cstlí acontecendo, agora, com o couro, cm torno 
do qual estâ havendo um verdadeiro inquérito, na Ami:rica do Nor
te, a respeito dos produtos de couro oriundos do Brasil, cujos preços 
silo tão baixos que os fubricantes de artefatos de couro se julgam 
prejudicudos .. 

O Sr. Agenor Morlo (Rio Grande do Norte)- Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, peço permissão para mais um aparte a V. Ex• 
(Assentimento do orodor.) 

V, Ex• falou do couro, do calçudo enrtm. Quando tínhamos a li
berdade de cxportur couro e peles ln noturo, untes du mulfududu 
Resoluçilo n' 97, que proibiu terminantemente n exportação de cou
ros e peles ln naturn, vendlumos um quilo de couro de bovino u ruzilo 
de quatro cruzeiros c cinqUentu centavos. Isso cm I973. Um couro de 

caprino, à razão de vinte c dois cruzeiros. Com a Resolução n• 97, 
proibindo a exportação de couros e peles ln-natura, para ajudar a 
indústria manufatureira, a indústria de calçados, o que aconteceu? 
Baixou o quilo de couro bovino que estava a quatro cruzeiros c cin
qucnlU ccntuvos pura um cruzeiro e vinte centavos. A pele de ~upri
no baixou de vinte c dois cruzeiros chegando até a cinco cruzeiros a 
unidade. Essa proibição só teve um objctivo: ajudar a indústria 
manfatureira de calçados. Não se lembraram, àquela época, de 'que 
milhões de pessoas, pelo interior deste País, vive de um couro de ca
bra, de um couro de ovelha, vive desgraçadamente, mas vive traba
lhando c lutando. E o que aconteceu? Baixou o preço da pele, para o 
produtor, para o homem do interior, c o calçado, para ser exportado, 
como V, Ex• :.acubu de dizer, necessita de que o Governo dé incenti
vos, h:!ixc us tributos e crie condições de regalias. Perguntaria, então: 
de yuc udiunta u cxportaçilo de calçados a preços vis e, ainda por 
cima. prejudicando centenas c milhares de homens que, trabalhando 
neste Pais n:1 suu maioria, não têm condições nem de almoçar, nem 
de jantar. I\ proveito a oportunidade, nesta tarde de plenário vazio, 
r:~r:t cungrutular-mc com V. Ex• e pedir-lhe que faça suas as minhas 
pnlavrus: LJ uc o Governo atente pura a realidade pois exportar sem 
trnt.cr pura o P:1ís condições de evolução linanceira e económica, ex .. 
pmtar mat:~ndo o produtor, marginalizando quem produz, é prefe

·rivel ntu>Oxrortar. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (A lagoas) - Senador Agenor 
Maria, eu bem que poderia continuar dialogando com V. Ex• em tor
no dessas distorções- pelo menos, assim nós as consideramos - na 
nossa balança comercial. Mas, não quero tirar do milho a qualidade 
de protagonista da minha fala de hoje. Contudo, para dar razão a 
V. E.'''• nu caso do calçado, quero apenas repetir que li há poucos 
dias a seguinte assertiva: se 50% dos brasileiros tivessem condições 
cconômicas de comprar um par de sapatos por ano, não haveria 
necessidade de exportarmos sapatos. 

E, continuando Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Outra circunstância que assegura o crescente consumo de milho 

i: o aumento desse produto na obtenção de adoçantes, cm consequên
cia da vertiginosa ascensão do preço do açúcar no ano passado, que 
disparou para a casa dos mil e quinhentos dólares a tonelada. 

Sr. Presidente, tenho em mãos um artigo publicado no último 
número da revista Brasil Açucareiro, assinado por Omcr Mont'Ale
grc, que é o representante do lAA em Londres, que, entre outras 
coisas, diz o seguinte: 

"Um dos aspectos importantes da reversão é a explo
raçi!o do milho como fonte de edulcorantes. O uso da 
dextrose, obtida do milho, é bastante antigo. Trata-se de um 
açúcar não fermenticível, empregado na alimentação de 
crianças na primeira idade e de pessoas idosas. Hã uma 
produção de dextroselimitada, no Brasil. Em 19IO, pori:m, o 
consumo de dextrose nos Estados Unidos era da ordem de 
2.9 quilos per caplta, contra, então, 34.2 quilos de sacarose 
(açúcar) extraída da cana e da beterraba. O consumo da 
dextrose subiu até um certo ponto e, depois- praticamente a 
partir da segunda metade dos anos 40, quando os adoçantes 
de milho atingiram u média de 7.8 quilos per copito - ele 
entrou cm declínio, baixando ati: 2,0 quilos em I960. Voltaria 
a acusar pequena expansão, pori:m, a partir de I964, chegan
do a 2,6 quilos em I973. Mas quem assumiu importância, 
realmente, foi a fructose - Hlgh Fructose Corn Syrup 
(H FCS) - e este, precisamente, cm funçiio dos altos P.reços 
da sacarose e como um seu sucedâneo. " 

E mais ubaixo; 

" Em 1960 o xarope de milho jú tinha uma demanda de 4,3 
quilos per copito, e nos unos 70 entraria numa uscensilo mais 
rltpidu pura cm I 974 - segundo dados preliminares - ter 
utingido o nlvel de 9,3 kg por pessou. Isso quer dizer que, 
num consumo towl de udoçuntes de 55,4 quilos por pessoa, 
nos Estados unidos, quase I 6,8% (2,4 quilos de dcxtrosc e 9,3 
quilos de frutose) foram proporcionados pelo milho. Estima-
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so que em 1975 os adoçantes de milho sejam consumidos 
naquele pais à rnziio de 12,7 quilos per capita, devendo esta 
cifra elcvar·se, segundo as projcçõcs realizadas, a 16,3 quilos 
cm '1980 e n 17,7 quilos cm 1985. Isto quer dizer volume de 
açúcar - sacarose - que passa a ser substituído por 
fructose. Os altos preços do açúcar estimularu:n a pesquisa a 
encontrar uma fonte de açúcar de custos relativamente bni· 
xos." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse consumo de 12,7 quilos 
per copita de adoçantes derivados de milho. nu dieta americana, .i:i 
equivale a 22% do consumo de açúcar. Ou, em outras palavrur., do 
consumo total de 11,5 milhões de toneladas de açúcar, 2,5 milhões de 
toneladas provêm de adoçantes de milho, nu seja, 41,5 milhões de 
sacas. 

O plano de safra elaborado em maio, pelo IAA, previa, para a 
safra 75/76, a exportação de 43,5 milhões de sacas. Mas, já esta 
scmana, em virtude das geadas no Paraná e cm São Paulo, houve 
diminuição de 5,5 milhões, o que significa que vamos exportar apc· 
nas 38 milhões de sacas. Aqui é aonde quero chegar; toda a exporta· 
ção brasileira de açúcar, que esperâvamos obter da próxima safra, é 
inferior à-produção de que se extrairá do milho, na América do Nor· 
te, 41,5 milhões de sacas lú, contra 38 milhões de sacas da exportação 
brasileira. 

O Sr. Age11or Muria (Rio Grande do Norte)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Alagoas) - Com todo o prazer, 
nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte) - A glicose de 
milho. rica em vitamina, contrib'uirá para que eles se mantenham, ou 
seja, para se completarem do vazio da produção que lhes falta. As 
autoridades fazendárias, especialmente o Sr. Ministro Severo 
Gomes, da Indústria e Comércio, vêm despertando para uma rcali· 
da de que, aco·edito já niio i: sem tempo. Quando vendemos a matéria· 
p!'ima, encontramos sempre, no mercado exterior, um preço 
satisfatório; mas quando o Governo brasileira prefere - o que é 
justo e normal - uo invés de exportar matéria-prima in natura, 
e.portar os elementos componentes, através da industrialização, os 
subprodutos, os derivados, aí eles fazem o jogo para o qual real· 
mente, estamos acordando. O caso do couro, por exemplo, 
vendíamos couro na base de CrS 4,50, mas na hora de exportar o 
sapato não podíamos alcançar a Cr$ 2,00 por quilo. Como se 
compreende isso? Eles compram a matéria-prima do Brasil, pagon· 
do mo base de CrS 4,50. Mas na hora cm que o Brasil não quer ven· 
der a mati:ria-prima, mus deseja exportar os subprodutos e derivados 
daquela matéria-prima, ai, eles fazem o jogo. Não compram, n não 
ser dentro dos interesses deles, para forçar o País a nunca poder 
exportar os subprodutos e derivados e sim, sempre, matéria-prima. 
Isso acontece:: com n couro, a mamona e já querem fuzer com a sojn n 
mesma coisa. No caso do tungsti:nio, existe, nos próximos cinco 
anos, uma necessidade premente nos Estados Unidos. Está ai nus 

· estatísticas. Eles não têm capacidade produzir tungsti:nio para. 
utendcr às próprias necessidades. Temos agora, no interior do Rio 
Grunde do Norte, mina, de capital amcric4no. Eles já conseguiram 
regisrrar pesquisas no subsolo de mais de três mil quilómetros nessa 
faixa que tem tungsténio no Rio Grande do Norte. E registram o 
dioeito desta pesquisa, sem dar nenhum conhecimento aos proprictá· 
rios tle terra. Devo pronunciar oportunamente, nu Casa, um discurso 
e estou procurando dados a respeito deste problema. Portanto, 
acreolito, Senador Luiz Cavalcante, que o Ministro Severo Gomes, 
que jú está 'permitindo a exportação dos excedentes de couro e peles 
- c e;tiio reugindo nos preços, já fixaram um preço melhor para a 
murnona - acredito, repito, que o Governo. vui encontrar um 
cnminho para qLte o llrusil tenha condições de exportar subprodutos 
c derivados, sem prejudicar os milhões de produtores brasileiros e 
sem licar sujeito ao exterior, de vender o produto pelo preço que que
rem comprar. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Alagoas)- Eu é que lhe agrade~ 
ço, nobre Senador, porque quero confessar a V. Ex• c aos nobres 

.colegas que me ouvem: à custa de tanto ouvir o nobre Senador 
Agcnor Maria defender a economia do algodão; à custa de tanto 
ouvir S. Ex• falar cm mamona, acabei entendendo um 'pouquinho dé 
algodão e de mumonn. E, agora, S. Ex• falando cm couro c tungstê· 
nio, cstlt fazendo com que cu acabe entendendo um pouco de couro c 
tungsténio. Muito grato a V. Ex•. · 

A ascensão dos adoçantes à base de milho na dieta do america· 
no, é muito facilitado, porque dá-se lá o inverso do que ocorre no 
Brasil. Aqui,' no consumo de açúcar, 80% provêm do consumo 
doméstico: no café matinal c no cafezinho que tomamos cm toda par· 
te, nos bares c, muito cm particular, nas repartições pú~licas. 

Nos Estados Unidos, (:o contrário. O uso doméstico é apenas 
de 20%, enquanto 80% do açúcar silo empregados na industrialização 
de produtos alimentícios ... 

O Sr. Aaenor Maria (Rio Grande do Norte)- Da glicose. 

o SR. LUIZ CÀ V ALCANTE (A lagoas)- ... c cm refrigerantes. 

Sr. Presidente, vemos, assim, que é promissor o futuro do milho 
brasileiro na comercialização mundial. 

E, parn concluir, direi a V. Ex•s, Sr. Prcsidenlc c Srs. Sena· 
dores, que as considerações que achei por bem tecer, nesta tarde, a 
r:spcito do milho, são, cm boa parte, uma homenagem ao ingredien·, 
te principal da canjica, do angu, do mungunzá, da pamonha c do 
cuscuz, os quais, desde que me entendo de gente, fazem as delícias do 

·meu paladar. 
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmos,) 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, como Lidcr, para uma comunicação. 

O SI!. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o 
nobre Senador Franco Montara, como Lldcr. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) (Como Lider. Sem 
revisilo do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores; 

No exercício da Liderança da Bancada do MDB, no Senado, 
recebemos, de uma Comissão de senhoras, um apelo dirigido às au· 
toridades do País, cm favor da anistia aos que foram atingidos por 
a tos de cxceçiio. 

São doze mil assinaturas de brasileiras, de diferentes regiões, 
que apelam em favor dessa medida destinada, expressamente, a for· 
taleccr a união e desarmar os espíritos. 

Na forma do pedido que nos foi formulado, estamos cnca· 
minhando o documento ao Sr. Ministro da Justiça, para o exame do 
assunto c a adoção das medidas que forem de sua competência. 

E, como é de nosso dever, trazemos ao conhecimento do Senado 
o apelo recebido e as providencias tomadas. 

O respeito aos direitos de todos os homens, assim como o tra· 
bulho pela concórdia, a aproximaçiio c a paz da família brasileira, 
constituem compromisso de todos os democratas c exigência funda· 
mental du bem comum. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pauso.) 

S. Ex• niio está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ncl.on Carneiro. (Pauso.) 
S. Ex• não estlt presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No mês de julho p:ISsttdo, durante o recesso parlamentar, fale· 
ccram no meu Estudo dois dignos sergipunos, com os quais mantive, 
durante longos anos, laços de continua amizade. 

f: sempre doloroso vir u esta trihunu pan1 registrar e'm nossos 
anuis, o dt:supurccimcnto de ligurus do Estudo que representamos. 
M11ior u dor t.!Uundo se truta de pcssous com us 'luuis convivcmo:i c 
:1s quais dedicamos umbmdc. Mus, este é um dever u que niio 



.-m- -. 
•1udcmos faltnr, mesmO com u dor da saudade. Cumpre-nos, hoje, nàu se rcrca, como tantas outras, nu vnla comum das bons mtencocs, 
Prcstm u nossa última homenagem a esses dilctos amigos, levados Sintmnútico é o urtigo 6.., do projeto, que dispõe sobre o ingrc.ss.o.na 
pcl~t morte. cmrciru de Pcs4uisador Científico: ··rur-se·á sempre na clu.ssc IniCial, 

'Sr. Presidente, no dia 2 de julho passado, faleceu, cm Aracaju, o mcdiuntc concurso de provas e titulas cm que serão vcnficadas as 
Sr. Etelvina Mendonça, ex-Prefeito de ltabaiana. Militou durante <tuttlilícuçõcs csscnciuis paru o desempenho das atividadcs. u qu7 se 
muitos anos na vida polftica de Sergipe, Era muito conhecido c rcli:rcu urtigo i'- execução ou orientação de trubalhos de mvcstlga· 
estimado na região serrana, desfrutando de conceito cm todo o çftu cil.:nlilicu ou tccnológicu- c':l cstâ~io de experimentação" 
Estado, Foi serventuário da Justiça, Merece ênfase, sobretudo, o nível salarial dos pesquisadores 

Express:~ndo meu pesar pelo seu falecimento, apresento minhas cientificas: 0 valor mais alto atinge 17 mil c SOO cruzeiros mensais, 
condolências a seus familiares, através de seu dedicado c querido fi. dcscrcsccndo progressivamente, em seis classes, até 6 mil cruzeiros 
lho, l'adre José de Araújo Mendonça, Professor da Universidade mensais, exigindo-se sempre tempo integral c dedicação exclusiva ao 
Federal de Sergipe, brilhante figura do Clero e dos meios intelectuais serviço. As gratificações por encargos especiais serão calculadas 
scrgipanos, sobre o vencimento fixo, cm percentagens que variam entre I 5% para 

No mesmo mês de'julho, dia 25, falecia o Vereador Deoclcciano um Coórdcnadorc4% para um Encarregado de Sctor Técnico. 
Ramos, nascido cm Simão Dias, c que exerceu a vida pública cm Esta iniciativa, Sr, Presidente, Srs. Senadores, será a redenção 
Aracaju, cuja Câmara Municipal integrou desde 1954, reelegendo-se sobretudo para instituições fundamentais c beneméritas, como o Jns· 
sucessivamente. Antes, nos tempos de sua mocidade, fora Presidente tituto Butantà, Instituto de Zootccnia, Instituto Adolfo Lutz e diver· 
da Federação Scrgipana de Desporto, tendo sempre se destacado sas outras, todas especificadas e destacadas no artigo 2• 
como grande dcsportista.Intcgrou a ARENA, desde a sua criação, o projeto, evidentemente, não é perfeito c certamente os emi· 
Como membro da Câmara de Vereadores de Aracaju exerceu a nentcs Senadores Franco Montara c Orestes Quércia, combativos c 
·Presidência daquela Casa legislativa c, por diversas vezes, o cargo de altivos representantes da Oposição paulista nesta Casa, saber~ o iden· 
Prefeito interino da Capital, tificar c corrigir os eventuais erros de formulação, 

Deoclcciano Ramos roi comerciârio, mas fez da política seu . o fundamental, justamente, é u idéia, a iniciutivn num Pai~ ond~ 
principal campo de ação, granjeando simpatia e admiração do povo tão poucas são as condições para a prãtica cientfnca. 
de Aracaju, que o elegeu reiteradamente, para representA· lo na Falu-se muito em "evasão de cérebros", cm trazer de volta para 
Câmara Municipal. Como Etelvina Mendonça, foi meu amigo. Sua 0 Brasil os nossos cientistas que prestam serviços a governos c orga· 
morte muito lastimo. nizaçõcs do Exterior, 

A essas duas dignas figuras da política c da sociedade do meu Por este motivo, acredito que sempre que algo ue positivo, de 
Estado presto, Sr. Presidente, esta singela mas sincera homenagem, concreto, se faz no sentido de fixar c engrandecer o pesquisador 
expressando, desta tribuna, um pesar que não é só meu: mas de seus cientifico, nenhum brasileiro pode negar seu aplauso c sua ajuda, sob 
familiares e de todo o povo que tenho a honra de aqut representar. a forma de critica ou de simples registro para conhc<:Jmcnto c estudo 
(Multo bem.!) de todo o povo, através de seus representantes no Senado da Repú· 

O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalves)- Tem a palavra o 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro) (Pronuncia o se
Jilllnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dentro dos princípios de "oposição construtiva" que vimos 
adotando em nossa atuação parlamentar, a Bancada do MDB não 
tem negado reconhecimento aos atos positivos c vãlidos dos gover· 
nos, quer federal, quer estaduais, sem prejuízo do direito inerente à 
sua posição autenticamente oposicionist_a. , 

Não poderia deixar de fazer o rcgtstro, nesta Casa, de med1da 
fundamental para o desenvolvimento e o progresso cientifico de nos· 
so Pais, que infelizmente nãe> mereceu a· destaque devido face à sua 
importância. . • 

Refiro-me à iniciativa do Governador Paulo Egyd1o, de Suo 
Paulo, que encaminhou à consideração da Asscmblé.ia Legi.slativa 
projeto criando carreira de Pesquisador Cientifico na S1S~emãt1ca ad· 
ministrativa de seu estado, atribilindo·lhe salãrios cond1gnos com a 
importância da missão que será confiada aos futuros ocupantes. 

O Le~islativo bandeirunte, agora, está apreciando cm suas co· 
missões ti:cnicas a proposição, cujos aspectos mais importantes silo a 
remuneração decente dos profissionais, a rigidez nos critérios de sele· 
ciio c uprovc::itamcnto. c as caulo:las necessárias a que tul iniciativa 

blica. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalves)- Nada mais havcn· 
do que tr:itar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ses· 
são extraordinária a realizar-se hoje, às IR horas e 30 minutos, a se· 
guintc 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 141, del975 (n' 222/75, na ori· 
gem), de 30 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor President~ 
da República submete ao Senado a escolha do Sr. Franck Henn 
Teixeira de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Federutiva Socialista da Iugoslávia. 

O SR. PRF.SIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 10 minutos,) 



104• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 14 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard - Evandro 
Carreira- José Esteves- José Lindoso- Cattetc Pinheiro- Jar· 
bus Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique 
de Lu Rocque- José Surney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Wilson Gonçal· 
ves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domicio 
Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vi· 
tela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eu ri· 
co Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Sa· 
turnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton 
Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco 
- Magalhães Pinto- Franco Montara - Orestes Quércia - Or· 
lando Zancaner - Benedito Ferreira - Lãzaro Barboza - Osires 
Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi
Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evclãsio Vieira
Lcnoir Vargas- O ta ir Beckcr- Daniel Kricgcr- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que serã lido pelo Sr. t•·Secretãrio. 

e lido e dercrido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 341, 1975 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal: 

Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, 
art. 30, § único, letra d, requeiro a V. Ex• sejam solicitadas à Presi· 
di:nciu du República as informações abaixo enumeradas, e relaciona· 
dus com o Projeto n•IO, de 1975, ora em curso no Senado: 

I l ()uunto disponde a Comissão Executiva do Plano de Rc· 
CLIJlcrw.;ilu Ll:1 Lavoura Cacaucira - CEPLAC - com os seus diri· 
g~.:ntc~ c scrvidmcs sediados cm Brasília'! 

2) Quanto disponde a CEPLAC em locação e compra de imó· 
veis em Brasília? 

3) Quanto dispendcu u CEPLAC, de 1970 a 1974 em passagens 
e ujudus de: custo parn viugens uo exterior? 

4) Quanto dispc~dcu 11 CEPLAC cm passagens c ajuda de custo 
pura viagens do Rio e Brasfliu pura Ilhéus, anualmente, no periodo 
de 1970 a 1974? 

5) Quanto dispcndeu a CEPLAC em publicidade nos unos de 
1970 u 1974? 

6) Quanto disponde a CEPLAC em subsídios ou ajuda de 
qualquer ordem a entidades da região cacaucira, na Bahia? 

7) ()uuis os devedores de importãnciu superior a dois milhões de 
crut.ciros'! 

Sala das Sessões, cm 14 de agosto de 1975.- Lulz VIana. 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 141, de 1975 (n• 
222/75, na origem), de 30 de julho do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete ao Senado a es· 
colha do Sr. Franck Henri Teixeira de Mesquita, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 

_ runção de Embaixador do Brasil junto à República Federa· 
tiva Socialista da lugoslãvia. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, 
deverã ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funCionários as providências necessãrias a fim 
de ser respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e Yolta 
a ser pública às 18 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinâ· 
ria de amanhã u seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 
1'17'.1 1 No 2.2.12-D /70, nu Casa de origem), que acrescenta purágru· 
ros ao art. 10 do Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, que 
dispõe sobre o exercido du prolissilo de Jor~alistu, tendo 

Pareceres, sob n•s 337, de 1974, c 39 e 40, de 1975, das 
Comissões 

- de Leglslaçiio Social - I• Pronunciamento: ravorãvel' ao 
projeto: 2• Pronunciamento: ravort\vel às emendas de Plenário de n•s 
I e 2: ravorável, cm parte, à Emenda n• 3: c contrário à subemendu 
da Comissilo de Constituiçilo e Justiça à Emenda n• 2; e 



-231-
-de Conslituiçõo e Jusliça, favorável ao projeto e às Emendas 

de n•s I e 3, de plenúrio, e favorável à de n• 2, nos termos da 
subemendu que apresenta. 

-2-

Votuçii". cm turno único, do Requerimento n• 315, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anuis 
do Senado Federal, do pronunciamento do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, General Ernesto Gciscl, por ocasião da 
sançiio da lei que cria a Empresa de Portos do Brasil S/ A -
PORTOBRÁS, e publicado no jornal O Dia. 

-3-

Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 316, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando n transcrição, nos Anais 
d11 Scnad•> l'cdcr:>l, da Ordem do ·Dia ·do Excelentíssimo Senhor 

Ministro Antônio Jorge Correia, lida durante as solenidades de 
comemorução do 29• aniversário de criação do Estudo-Maior das 
Forças Armadas- EM FA. c publicada no Jornal do Brasil em 25 de 
julho de 1975. 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
25, de 1975, de autoria do Sr. Senador José Esteves, que dispõe sobre 
o uso de medidores nos botijões de gús liquefeito de petróleo, tendo 

Pareceres, sob n•s 62 e 63, de 1975, das Comissões 

- de Conslitulção e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

-de Economia, favorável. 

Está encerrada a sessão. 

( Levanra-se a sessão âs /8 horas e 50 mima os. J 



105~ Sessão da 1~ Sessão Legislativa da 8"' Legislatura, 
em 15 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes so Srs. Senadores: 

1\d:tlhcrto Sena- i\ltcvir Leal- José Guiomard- José Este
ves-José Lindoso- Jnrbas Passarinho- Renato Franco- Hel
vídiD Nunes - Virgílio Távora - Agenor Maria - Domício 
G<mdim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Augusto Franco -
Ruy Santos- Eurico Rezende- Gustavo Capa nem a- Magalhães 
Pi 111o - Lilzaro Barbo"' - Mendes Canal c - Leite Chuve~ -
Evcl:.hio Vicirn- Otair Becker- Daniel Kricger- Tarso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Maga!hiies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declnro abc:rta a sessão, 

o Sr. 11 
... S~:L:rctúrid v ui proc~.:dcr talcitunl do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N• i47/75 (n• 242/75, na origem), de 13 de agosto corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nv 47, de !975(n• !24-B/75, 
na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Estra
das c Rodagem (DNER) a doar área de terra à Prefeitura Municipal 
de João Pessoa- Paraíba. 

(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.231, de 13 de a~osto de 
!975). 

N" !4S/75 (n' 243/75, na origem), de 13 de agosto corrente, 
r~fercnte uo Projeto de Lei du Cãmarn n• 3!, de 1975 (n• 8-B/75, na 
C11su de origem), que altera o § I' do urt. 22, du Lei n• 4.229, de I' de 
junho de !963, que transformou o DNOCS em auturquiu. 

~Pwjctn qu~.: se transformou na Lei nY 6.232;dc 13 de agosto de 
l'lbt. 

PARECERES 
PARECER N• 296, DE 1975 

Da Comissão Especial (art. 389 do Regimento Interno do 
Senado Federal), sohre o Projeto de Lei do Senado n• 105/74, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que "Institui o Código 
de Menores''. 

Relator: Senador José Llndo.•o 

1 - ü ~IHunudo "proh!cnw do menor" ussume, no Brusil, 
L.::ll'w.:tcrístkH mun:antcmcntc sm:iul. Conlirmum-na os inúmeros lc
valllilll\Cillns, estudos~ pcSllllisu~ sócio-c~.:onlunicos a que têm proce
dido ns úl'g:'tos incumbidos d~: trutur a 11Hit(:ria no f11nbito do Poder 
I ~\t.:l'Utivu, s~.:ja o dit Unhiu, seja o dos Estados. Busta compulsar rc· 

cc1llcs dmh1s ccnsitúrios veiculados pela Secretaria de Assistência So· 
dai do M ínistC:riu da Previdência c Assistência Social, pela Fun
da~:'io !!I(; E c pclu Fundu~iio !'lucional do Bcm-Estar ·do Menor, 
p:1n1 Vcrilii.:;lr·SC l(UC 5.l','f, da JlOpU(UÇÜO brasileira Í: COmposta de. 
!'"""'" de li :1 I X anll< de idade (cerca de 57 milhões), c que 60% da 
i'"P"I"~'"' ccun<llllic:ul\cl>tc iltiva (1/3 da população gerúl, ou seju, 
th milhúcs) m!l'crc :11i: Cri 200,00.dc rendimentos mensais. 1: evi
dcnh: que css:1 majoritC1ria parcela de brasileiros está submetida u um 
prliCC:-iSll ~~·JCin-cctmôlnico de ~narginulizaçào, resultante de sua pre· 
dria p:~rticipm;f1o dos hens disruníveis na comunidade nacional. 

2- '1':1! cllnjuntura, <!UC i: reconhecida pelo 11 Pluno Nacional 
de lkscnvnlvim~:nln (o rrimdro documento oficial brasileiro que 
introdut. cxpn:ssa prcncupm;ilo pum com o desenvolvimento social, 
c~luip:lr:!IHhl-11 ao cc,mômicl>), o1tinge, dramaticamente o contingen· 
te mai~ fr:'1g.il da popul;~~·àu, que é o dus criunças adolescentes. A 
nwinria d:1s l':~míli:1s hrusih:irus carece de r..:cursos paru responder às 
nct.:cs~id:~th:s h:hicas IIU plcnu desenvolvimento e à normalidade da 
maturat.;ilo hiupsicnll>!!ica du menor. Essus necessidades, segundo a 
Dcd:~r;u.;i'Ul lhJs l>ircitus da Criam;ot, são saúde, educação, 
prt~l'issiun:llit.:u,;iUJ, rccreou;illl c segurança sociul. Logo, t: )'1oss(vel 
inl'crir-sc liUC o prlJCcsso que murginali1.a o menor brasileiro, ot pur 
da prcdominún~i:1 de su:1 índole súcio-cconõmica, uprcscntu dimen· 
1-~ú..:~ lliU:iUiwis c ~Jcurn:: cm mussu. llilí o grundc clamor que vem 
lll.!~pcrtandu. cm tml:~ rmrte, ii exigir soluções urg.:ntcs dus uuto· 
ridad~.=s rcsp~ms:'lvcis. 

l>cntrn llcssl! ~:unli.:xto, o 1ncruu deve ser considerado como ví· 
ti ma d~o: uma sllcict.l:ldl.! de cnnsunHl, l.h:sumunot c muitas vezes cruel e 
1.:1ll11lll:ll lh:vl! scr trul:uJu c nfio runido, prcpnrado prolissionulmentc 
c llflll marcml~l p~lll rôtulu f:.'lcil de inrrator, pois roi u própria 
Mll.:icdml~.: LJUe inrringiu :1s rcgrus mínimus que dcvcríum ser ofereci
das an ser hunwnnLJLii!lldtl m1scc, nfin podendo, depois, ugir com ver
d:ulcirn rig.llr pcn:1l cmllrn um menor, nu muioriu dus vezes 
suhprodutn de unw situuçfill sociul unômulu. Se o menor é vitimu, 
llcwrú scmru·~.= rccchcr mcdidus inspirudas na pedugogia corretiva, us 
~111:1is e~ti1n cunsuhstunl.:iad:1s no Titulo III. 

.\ - l~ssu premissa irrecus:'lvcl - u de que o problema do me· 
nol". nn Brasil, é f~o:1Hlmenu social, nucionul c de mussu -é tumbém 
atestada pelos tcrmu~ cum tllle o Governo Fcdcrul tem enrrcntudo ti 

qucst:'1n. 11 l.ci "'' 4.51.1, de \I' de de1.cmbru de 1964, definiu u polfti
L'il IHIL'i~mlll f.ill hCIH•CStllr do menor, ditnu .. (hc US dirctrÍl.CS rundumcn· 
tais.c ~:ritlllolirgiiu ccntnlll(UC n deve imphullur.lsto signincu o reco .. 
nhcdm~.:ntu d~.: Llllc o problema do menor deve ser entendido e 
ClJII:Idnn:ulu nu hojo da puliticu nucionul globul pura o setor sociul, 
;1partir d:" li11has m~stras <!IIC lhe furamlcgulmcntc fixudns, utendcn
lhl i1 rculidude hn1silciru, 

1'.111 cunsc~.1í16nciu, u lcgisludur, uo trutur de nu1tériu pcrmcudn 
d~.: 1:'111 vashls ~.: difusns :~specll)S du vidu nucionul, deve dispor-se à 
audoh:iu - .. d~.=~dl.! qui.! t.:tlnsci~>stl- de instituir princípius,·mctlidus c 
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ill:"!ll'tiii\CI\IOS cnpa1.cs de, pur Úm ludo, assegurar a base juridicu, Nilo se trnns~.:rcvcm ln totum os princ!pios da Dcch.ruçào- co· 
da pl'lltc~;iln c da ilssistí:ncin no menor, c por outro, de assentar no r· tHH pnt))Uscrum :al~uns untcprojctos por d"uus razões: 
ma> <lllo viahilit.om, om cscaln nbrungcntc, u impluntuçilo da polhicu i') u valur das declarações de direitos estú precisamente cm se· 
nw.:ionul de hcn~w~:star do menor. ~111 outras palavras: truta-se de n:m dccl;arw;ôcs c nt1u normas, isto é, estão ucin1a destas c estas de· 
cumptlr, ll~..:ntru lln melhor técnica legislativa, o relacionamento e as vem cunl'nrmur-sc !1quclas, pois us declarações enunciam princ(pios 
:u;l1cs das cntid:u.h:s udministrutivus cncurrcgudus da execução dessa gerais, aplicilvcis univcrsulmcntc, como se fossem u base axiológica 
pnlitic:1. :tllitl!jumlu rcintcgrur o menor à vida social útil c produtiva; tlu unh:numcntu jurídico: o presente texto, agasalha a súmula da 
hcm :l"iSÍil!J'Ircvcnir n processo que o marginaliza. Nesse empreendi- tlcdaraç;iu dos direitos da criança, os pontos cardeais capuzes de 
lllCI\ltl, é prcdsu ntw perder de vistu as diversidades regionais que illcntilicur u estudo d~ dcsassistênciu em que se encontre o menor, de 
~i npuluri1.nm nussu l)uis, nc1n us recomendações udvindus das contri- m~HI~, :1 justilicur u udoçào de mcdidus de amparo e proteçiío: 
hukúos tõonicu·oicntíncas que aos modelos de solução têm trazido 2•) a l)cclaraçru> dos Direitos da Criança, rutir.cuda pelo 
nwgistradus, psicúlugus, sociólogos, médicos, pedagogos, assistentes Bmsil, incurpnrou-se uo direito interno, estando, pois, abrangida 
sudais. rcligiusus, cnt idades públicas c privadas dedicadas uo menor. pela l.ci 11' 451.1 fM, a qual, cm seu artigo 6•, r.xa como diretrizcs da 

-1 - l)nr issu, instulada u Comissão Especial, prevista no artigo J1nlítica nuciunal do hem-estar do menor os "~principias constantes 
JH'J d11 Rc~imento hltcrno do Senado, solicitou-se aos Governos de tlucumcntm intcnmcionuis a que o Brasil tenha aderido c que rcs-
btaduais, tJnivcrsit.ladcs cu quuntos, enfim, pudessem orerecer ele- gunrdcm os direitos do menor c da família'': essa a posição adequada 
lllollt•." par:1 o processo clahorutivo do Código. A resposta deu-se de da l>colamçiu>- dirctriz du política nacional de bcm-estar do me· 
ccrhl nhHin. gcm:msu. Consigmunos us sugestões, contribuições e atê nu r. c ntu1 umu norma "cm branco'', cm uma legislação específica. 

1:uucpr·ujctos do (iuvcrn.._, do Distrito Federal, Ordem dos Advo- O urtigo li' do texto ora proposto prevê sua incidência também 
}!:ulu~ do Esl:uJu do Pur(l, Universidade Federal do Pará, Faculdade suhrc u menor que revele conduta unti-social, entendendo-se por 
do l>ircito de Surucaha, Faculdade de Direito da Universidade Cutó· cu11duta ali ti-social a que inclua u prática de uto legalmente dcr.nido 
lica de Minns (icrais, llnivcrsidudc Federal do Espírito Santo, Uni- cumu crime nu contruvcnçào. l!vita-se, assim, como de resto, em 
I'CI'>id:ulc Federal Fluminense, Universidade Federal de A lagoas, tudo o projeto, o LISO de expressões que possam orender ou estigma· 
li t1ivcr~idmlc M ackcnt.ic, Silo Pnulu, Universidade de São Puulo, ti1.:1r. inis como nH:nor infrator, menor delinqUente, menor transgres-
1 aC~Ii<I:Hic de Direito d•> Rio Grande do Sul, Universidade de Brasi· sor. A cxocçi1u l'cita aos crimes previstos no Código Penal Militar res· 
li;~, llnivcrsidmlc Fedem! dc.Mnto Grosso. salv:lllS casos de crimes contra u segurança nacional. 

Somciii·Sc a istu, ainda, os estudos doutrinários publicados cm O artigo 1<', I, dcr.nc, por conseguinte, o campo de abrangência 
t'C\ isl:ls cspcciali!.ac.l:ls. deste ( 'ôdign, uu seja: o "menor carente" c o "mcn'or de conduta 

A nmgnitu~lc dus Lindos lcvtmtudos, as emendas orerecidas ao anti-suci;ll". 
Jll't~jl..'ltl dn eminente sc11adnr Nelson Carneiro levarum.nos u ouvir O puri1graJ'u único do artigo J9 destaca, uinda, que us dispo-
o~ cspccinlistns cm nssuntos de menor de São Paulo c do Rio de siç~1cs da lei se estendem a todo menor de IH unos: quanto a medidas 
Janeiro. Para l!Hrilntir êxito tu'l empreendimento, 0 Senado socorreu- llc vigil;'mciu. Vale dizer: medidas de assistência, protcção c vigi-
IHI~ ..:om Asscssnrit~ quulilicadu, c assim, contamos pura exame desse limei;~ dcstinmn .. sc n n1cnorcs carentes e de conduta unti-social: medi-
unh·ci"Ml de sugcstôcs c cluhmaçào do Substitutivo com 0 saber do das de vigilimciu ulcançam quulquer menor, ainda que sob o pátrio 
llr .. lniln Bcncditu de Azevedo Marques, Arnnldo Mulheiros Filho, poder. 
lljaln1:1 Nogrcirus l'cntcadu, llarnldo Ferreira, Jessé Torres Pereira O artigo 3• consagra duas regras de há muito reclamadas por 
.Jlmhll' .. hlsê C;trlns Dins, José Roberto de Carvalho c o Professor tndiiS as autoridudcs ligadus.uo problema, e que já podem ser cncon .. 
1\1:111ncl 1•crciru dn Vo11c, além de ·consullas reitas u Juizes, membros trmh1s cm nlgun1ns prescrições estaduais, ora na rormu de lei, ora co-
tl•• ~ 1 iJJistél'iu l'úhlicu c Técnicos ligndus 110 problema do Menor. mu simples provimento: n gratuidndc c o sigilo de todo ato judicial, 

Atllc a ri,1uc1.u d;1s contribuições chegadas uo Senado. :1dministrativl, ou rolieiul concernente a menor. 
tlod<lilllns pclu cunvcniéncia de redigir-se um Projeto de Lei 6 - O Titulo li é estrutural. Dispondo sobre a aplicação dos 
:-.uh ... tituti\'n :u1 Llu nuhrc Senador Nelson Carneiro, como já se prc..:cih1s du nnvu Código, o urtigo 49 define, a rigor, o cerne de su.a 
illltlliu, 11~1 ~JIIal, ctllll técnic:1 legislativa udcquuda, se consolidasse ou lilllMlli:l, cum u cmbnsamcnto sócio-pedagógico recomendado pelas 
ahMll"\'l.'~tsc. de um Indu, os v(trios c aproveitáveis antcprojctos e mais recentes cunstutaçõcs técnico .. cicntífieas, c conforme à reali-
pr·,,jch,, nfcrccilhls, c, de nutro, conjugasse suas dispusiçõc!\ com a rc:· dmlc súcio-ccnnômica do País. A aplicação da lei, em todos os âmbi· 
r,,nn:l Jhll' tJUC ura p.assu ;1 lcgisluçi1u civil c penal codificudu, quer tns- judiciúrin c :~dministrativo: nucionul, estadual ou municipal -
~uh,l:niiÍ\'H, quer :uljctivu. deve lt!vur cm cnntu: 

N11 suhstitutivu, cm nenhum momento, se olvidou imensa con- I. ns dirctrit.cs da políticu nucionul do bem-estar do menor, que 
tribuiçilo cmprestadn pelo Decreto n• 17.493-A de 12 de outubro de scri1u sempre dclinidas cm legislação própria (atuulmente, 11 Lei Fe· 
1'1~'1. cunhccidu cumu C:ôdigo Mcllo Matos c que jú naquela época, dera I n• 4.513, de 1•.12.1964)- é a macrovisilo do problema; 
ii11ll:l Ulllil lifostJiin de umparo c proteção, necessitando, entrctunto, 11. ,, c~mtcxtn sóciu-cconõmico c cultural cm que se encontrem 
de mlaptn~:t,cs rucc t1s prnrundus trunsrormaçõcs sócio-culturais por n menor c sua l'umiliu- é: u microvisüo do problemu; 
~JUC p:~sstHI o Puis. III. u cstudu ·prévio de cada caso, que representa o asses .. 

5 - O suhstilutivu cst:"1 dividido cm dois livros. O primeiro, sorHm~.:ntn técniCll·cicntífico necessário à rundamentução terapêutica 
Jlilrtc geral. é Llc urdem substuntivu: 'o segundo, parte especial, de da dccisi1u judiciul. 
natui'Cill prcdumin:mtcmcntc ndjctiva·: uquclc com nove e este com t\mw se trata de mutériu cuju nnturezu jurfdicu desdobra-se em 
doi~ tit1llus, suhllivididns cm cnpftulos, seções c suhseçõcs. \'Íifins úrcas c.lu dircilu - civil, penal, processual e do trabalho é 

O Titulu I du l.ivrn 1 (l'artc Gcrnl), dispondo, preliminarmente, ,.,lwiu que scri1 suhsidiuriumcntc uplicadu u legisluçi\o codir.cudu. 
><>I>J'c a <lostinaçiin da lei, cunsngru u Dcclaruçilo dos Direitos dn Assim, nutur·sc·il que o projeto, nos capítulos rel'crentes u institutos 
CriHIH,':I. n li III.! suhnr-dinan incidência du lei 110 desutcndimento dus típicns ll\'1 dir~.:itu civil, como udoçl\o, tutela e curutclu, remc:te .. se its 
uoccS>i<l:ulcs hi1sicas dn menor. l!stus decorrem dos dez principias du di>pn,içilcs dn ('ôdign C:ivil. Nilo huveriu razão de o Código de Me· 
l>ct.'lar:u;:'u'l, 'lUC ruHJ~.:m s~.:r sintctizudos cm sulidc, cducuçlio, prolis.. nurcs discipliiHir,minudcnciosamcntc, institutos quej{l se encontram 
~il,nali1m.;tu1, rccrcac:lu c scgurunçn sociul. Gruvc carênciu cm amplumcntc rcgulaLlu~ no Código Civil. 
~jtl:lllJIICr desses OIS)'ICt.:lUS \lU vidu de UlllU criunçu pode determinar 11~1\1\'C prcllCUJ")Ut,;iiu i.!0\11 US pcculinridudcs locuis C, de certa ror· 
~c11 l.'nvnlvimcntu uu J,roccssu ~c murginuliluçUo. Eu instuluçi\o dc:s· ma, :1u :~plicar ou intcrprctnr u lei, o Juiz poderú lê-lus presentes, o 
'ii' I.'<II'CIH.'ius é I.'UIISCliUênciu du dcsugrcguçi\o rumiliur. 1:, evidente lJUC J'nr prcvistn, 
'I"" todas essas ncocssidudcs hi1sicus dependem, rundumcntulmcntc, 7 - Os 'l'ituh>< III, I V c V trntum du uutoridude judici(lriu, do 
~ln illlltll' c ~.:nmprccnslio liUC inspirou todo o Projeto c que deve orien- M inistúrln Pí1!1lict; c llu 1\dvogudo. Regra Comum U uutoridudc judi-
tar todtl c quul~1ucr trahulhu técnicl1. 1.:iúl'ia c 1111 Ministéril) Púhlico, inscrilu nos urtigas 9Y u 16, é u que 
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~.:nJ'atit.:t :t m:c~.:ssid:u.lc c.lc formação cspcchtlizudu para o cxcrcfcio pc~o;f1o d~.: cslUh~:lccinH.:nlos dedicados u menores (urtigas 45 c 46), lts 
tfc>sas funçiJcs. Rclrnlu upclo unftnimc dos últimos encontros inlcr· nnrnHis qnc. disciplinum n prescncu, parlicipuçào c freqUi':nciu de 
n:1donais rc:dit.adus sobre a formação dos que aluam nas diversas menores cm utividudcs c locuis destinados a cspctúculos, jogos c 
'""'"de alendimenlu a menores, lul a espccincidudc do problema, a divers<ics cm gemi {arligos 47 c 55), bem como a circulação de publi· 
exigir l'ornuu;f1o cspcciulilndu d:1quclcs que o tratam, cm todos os caç,)l.!s inll'lrôprias ruru menor (artigos 56 c 58) c a autorizaçUo pura 
níveis. viajar (artigm 59 c 60), 

Observe-se a cautela do projelo cm indicar que a autoridade 12 -O Tiiulo IX i': inovador. Rcsultu da diretriz fundamental 
judiciilria referida pela lei é o Juiz de Menores, e que o reprcscntanle do prujeiU nu scnlido de inlegrar, por via do mesmo diploma legal, 
do Ministério p~·1hlicu é o Cun1dor de Menores, salvo disposição cm :ts f'unç,i~:s judicnntes con1 as acões udministrutívus ·de execução da 
c~11llrúriu du /e~is/açào local. Isto porque u Constituição vigente pulitil:a du hcm-cNtar do menor. 
rc~l!rvu UtlS Estudos u compcH:ncia pura editar as respectivas leis du llú dois tipos de entidades na rede nacionul de ussistênciu c pro-
urgani,açiu> judicii>ria. Ademais, a realidade judiciária nacional 1c~iiu au menor que dcnui dos arligos 20 c 21 do projclo. O primeiro 
lamhém resscnlc·sc dus dispuridudcs regionais, de que resulta o fulo lipu i: u das cnlidudcs criadus pelo poder público, que silo as 
de, cm int.'uncrus comarcas, nüo existir Juizado de Menores, e, pois, o r~md:u;tlcs c servit;os estaduais. O segundo tipo é o das entidudes 
juit.Lh: menores especifico. partil:ulnrcN. Ambos subordinam-se às diretrizes da polfticu nacional 

X- O Tilulu VI distingue das utividudcs judiciárias as utivida· tln hcm-cslm du menur,nos lermos dos artigos 61 c 62. 
de~ d:~s cntidm.Jcs :1dministrutivas que devem executar as medidas de 1 >igna de registro é u determinação do projeto com respeito à es-
nssisténda c pruteçào determinadas judicialmente. E subordina tal trutur:1 h:'1sic:1 do atendimento a ser desenvolvido por essas entida-
cxccu~;nll, hem como n correspondente planejumento, às diretrizcs du dcs. l>evcm dispor de dois centros: um, pura rectpção, triagem c 
/'hllític:l nm.:ion:il do hcm-cswr do menor, o que dá consistência e uni- ohscrv:~ç[m: outro, pun1 permanência de menores. Naquele, o estudo 
funuidadc ao tn1tamcnto que se pretende assegurar ao problema. do caso feito nu prazo máximo de três meses, considerará todos os 

IJ- O Titulo VI I discirlina as medidas de assislênciu c proteção seus aspcclus- suei ui, mi':dico c psicopcdagógico, o que o habililu a 
:1plic:'1vcis tanto nos menores quanto aos pais ou responsável. Su.. pwpor cncaminlwmento da solução adequada, segundo us peculiari· 
blinhe-sc u nlvo primacial dessus medidas: a integração sócio-fami· dadcs de, ~ada menor. Nos centros de permunência, serão obrigató· 
liilr do menor (urtigo 23). rins a cscllluriztiÇiio cu profissionalização, o que cumpre requisito es-

As mcdidns. alinhudus pelo artigo 24, não constituem pro- scncinl i1 cl'ctivn rcintegrtu;iio social do menor carente ou de conduta 
priumcnte nuvid:1de. port:m, vêm sistematizar soluções que as auto· anli-socinl: instrução e formação profissionul {carência amiuda-
ridades juUici:'irins são, por vezes, forçadas a determinar. sem ade· damerllc prcsente nu população de menores elll processo de mar-
lJllmlo respaldo legal. gilmlit.uciin,nu País). 

lnovaçnu do rnuior ulcancc, c que vem acentuar o caráter 1.1- O l.ivro 11 {l'arlc l:spcciul) conlém títulos pertinentes ao 
cmincnlcmcnte prutctur c sócio-terapêutico das disposições do novo pruccdimcnlu judicial com r.cluçào a menor e às infrações que se 
tc.\hl, i: :1 lJLIC se uprescnta no artigo 25, que autoriza a cumulaçiio, cornct:nn contru u assistência, proteção c vigilância a menores. 
llllldilicaçiu> "" suhslituiçiio dessas medidas, sempre que os pais ou Nu Tilulu 1 {proccdimenlo judicial), há a destacar os dois 
rcspnnsúvel, as fundações ou serviços de menores, ou o Ministério primcir~H• cupítulos: a verificação du situação de menor carente {arti· 
PLihlicn demonstrem :1 necessidude ou a conveniência de cumulação, ~ws lô u 6K), c a upuracão de conduta unti·social {artigos 69 a 72). O 
nHu.lilic:u;tul uu substituição. Trata-se de permissivo que vem pOS·' primcinl procedimento destina-se aos menores carentes (urtigo I~', I, 
si hilitar llliUlllridndc judicií1riu rever a medida que venha a revelar-se "a"). Atente-se puru a responsabilidade que se atribui à comunidade 
inclka1., p:1ra n fim de promover o cfetivo bem-estar do menor: e na protl!c;i"'u desse menor: o artigo 65 dispõe que quulquer pessoa 
f'r:lllLJUear :'1s uutoridadcs ~1dministrutivus u possibilidade de pon~ J111Lierú cncuminl1:1r í1 ;.autoridade judiciária o menor carente. Singula· 
dcr:1r. perante 01 autoridade judiciilria~ quanto U impropriedade de rita esse pruccdimcnlo o futo de conferir à autoridade judiciária o 
medida pur cst:1 impusttl. iipoiu de CLJUipe interdisciplinur que estude o caso sob todos os seus 

III- Outru~ puntns qu~ rcclmnum csclaredmcnto, no Título úng.ulos, bem ussim •1 <~Ssistência constante do Ministério Público.e 
V 11. sfw 11s que concernem í1 colocação em lar substituto c U d:lliUhlridilde mtministrativu incumbida de executar as medidus upli· 
inh:rmu;inl, cmlus judidnlmcnlc, uu de ucompunhur seus efeitos, 

1in1re ns prirncirns, o 1cx1o que se ora rropõe não reproduz o O i>rnectlimentn do apuração de oondutu anti-social distingue 
institut,, d:~ atual gumd:1 com soldada~ que aparece cm certos unte- trCs situacôcs. dc acordo com a fuixa etária: menor de dez anos, mc-
prt~jl..!los cwn uutn1s d~.:IH>rninações, como ••guarda com remunera~ nor entre lO c 14 unos, menor entre 14 c 18 anos. O projeto enfrenta 
~,·:'w". Concluiu-s~.: LJUC, :1 par das inúmeras inconveniências, suscita· realistic:unentc ii precariedade das instalações policiais, espccialmen· 
d:1s pelos técnicos Ua í1rea (mormente pedagogos, psicólogos e assis- te iiS d;1s dclcg:.1ci;1s de menores (nem sempre existentes nu estrutura 
lentes socinis). a t!Lmrdu co111 soldudu desnatura, em últimn análise, dns urg.anit.uctics policiais estuduuis e muito menos nu das 
de u111 lmlo, ·u ... ;~i rito du colocução familiar, que visa a repor o me- munieip:ds), Assim, cnso nt1o possa ser cumprida a regra geral de 
nur cm um umhiente familiar, c, de outro, o próprio trabalho do me· :~presentar-se o menor i1 uutoridadc judiciária imediatamente, o 
nor, disciplinado por lcgisluçüo cspcciul c que se deve exercer como prnjclo admitc LJUe u menor aguarde u apresentação em dependênciu 
con1plcmento du vidn liuniliur. c não dentro desta. policial separada du destinudu nos adultos, com irnediutu comunicu-

()uanln i1 inter1wçào, é relcvuntíssimo frisar que somente pode- ~;iu1 do l'uln i1 autorid;1dc judiciítriu. É o limite da concessUo que o 
r:'1 ser dolorminada se l'or inviirvcl ou malograr a aplicação dus de· prujclu pude l'alcr ir reulidade. Impossível seriu fechar os olhos nos 
llliiÍS llll:dilius (ilflÍgU J7), (!O dt:S111USCUrtli11Cnto legul de Unl equÍVO· :lhiiSOS qllc Se C~llllCielll a indu, 110 trunculiurcm•SC menoreS em celas 
Ctl que lcm sitil> popularmente erigido u verdade absoluta: "A cllnurn' de aduhos, pur lcmpo nào ruro indelcrminudo. 
~Lllu~_:;'11 , d1, prnhlcnw do menor é intcrnur",/\ internação- compro· A l!adu fliiS"iO do procedimento du upuruçUo da conduta unti-so-
vanHlll a experiência naeionul c intcrnucionul- provoca no menor, dai. nnwr-sc-:'1. igualmente, 11 preocupuçilo com u elciçlio du alternu-
!llll'lllclhor que sl!jil 0 cstubelccimcnto: tiva tcrap\!'uticu udeLJIItltiU, por meio du uudiciío de técnicos e a consi-

a) l/ 11 plinto de vista psicopedugógico, inscgurunçu. ugressividu- dei'Ut,;ú~l de lmlm os elementos que envolvcmu pessoa do,menor, des· 
de c frustrat,;~lcs: de o L"onhccimenln de sua própriu pcrsonulidudc, ulé o meio. fumiliar 

b) do ponto de vista administrativo, ânus insuportúveis puru ~~~~ c\traf:llniliar, c SLHI inl1uência sobre os motivos c circunsl[mcius 
l.'lllhtruir c nwnter la i.~ cstubelccimentos: que u Cillldlllir:tm i1 ilt;Úll unti-sociul. 

c) do pontn devi~tll da politicu nncionul, Um cuminho invillvcl e No qtlc concerne tiO~ recursos, é imporluntc sublinhar 'Iuc niío 
lnc\Cllilivcl para responder i1s Uirncnsõcs mussificuntes do problemu. Mrhsistc urna sl1 dcci~ihl de uutnridudc judiciúriu, seju intcrlocutóriu 

11 -4 o Titulu VIII collSlllidu u expcriênciu de porturius c ou ennelu~ivu. du lllmlnão ci1ibu recurso, sempre no único efeito 
pn1vinlci1\LI'i dLIS pri111.:ipi1is juizudos de menores do Puís quunto l1 ins- dcv,,lutlvtl a ser ~lfcrccillo jlclus purtes intcrcssm.Jus, pelo Ministério 

ii 
lj 
I· ,I 

I 

I 
'i 
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Público ou pela autoridade administrativa competente. Há· uma 
oxceçilo quanto 110 efeito dos recursos, que é a do recurso de decisão 
que decreta a perda da guarda, que terá efeito suspensivo. A exceção 
visa 11 evitar que o menor seja envolvido em uma disputa de lances 
efémeros, atê ter suu .. posse" decidida, Assim, recurso contra de· 
cisiio que decrete a perda da guarda terá efeito devolutivo e sus· 
pcnsivo. 

I 4 - O Titulo 11 arrola, coerentemente com as medidas prc· 
conizudas nu parte substantiva do projeto, as infrações que se 
cometam contra as medidas de assistência, proteção e vigilância a 
menores. As penalidades, pecuniárias ou administrativas, nilo têm, é. 
óbvio, natureza criminal, mas a ação típica pode dar ensejo a pro· 
cesso criminal, desde que corresponda a figura penal prevista no 
código penal ou legislação extravagante especifica (lei de imprensa 
ou de segurança nacionaL exemplo). 

15 - Com referência ao trabalho de menor, o Código preferiu 
aceitar, integralmente, u legislaçiio cspcçial. Deve-se frisar, contudo, 
que restou um problema que não foi possível resolver nesta lei c que 
di1. respeito ao Serviço Militar (artigo 60 da Lei n• 4.375/64) asse· 
guru o retorno do empregado menor, com todas· as vantagens, ao 
cargo ou emprego respectivo, devendo, ainda, o empregador re· 
colher o Pundo de Garantia. Este Fundo, acaba por prejudicar o me· 
nor que encontra dificuldade cm obter emprego, eis que as empresas 
não aceitam menores na faixa de idade entre os 16 c 18 anos. Certa 
feita, quando dirigíamos, no Amazonas, o Departamento Regional 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC -, 
depois de diversas tentativas de conseguir trabalho para menores cm 
idade pré-militar, deliberamos nos empenhar decididamente por um 
contruto de trabalho pura determinado rapaz. E todo o esforço roí 
frustrado. Temem despesas, complicações. Por isso, sugerimos que o 
Poder Executivo envie mensagem regulamentando melhor a matéria, 
de forma n impedir o desemprego nesta faixa etária. 

16 - Entre as disposições finais, cumpre realçar duas prcs· 
crições; as dos artigos 103 c 104. · 

A primeira determina que as multas impostas com base no Códi· 
go de Menores reverterão à entidade destinada à assistência c pro· 
tcçiio no menor, criada pelo poder público estadual, ou seja, as 
l'undações estaduais de bcm-estar do menor. Uma das mais frc· 
qUentes queixus dos órgãos administrativos estaduais, encarregados 
de executar os programas de atenção a menores, é a parcimônià das 
verbas que logram carrear para suas atividadcs, seja por intermédio 
de recursos próprios, seja como resultado de dotações orçamcn· 
túrins. Ora, sendo tais órgiios os responsáveis pela execução das me· 
di das de toda sorte determinadas pelas· autoridades judiciárias, bem 
como por proporcionar a estas os pareceres c estudos de equipes 
interdisciplinures (exigidas pelo próprio projeto - artigo 4•, JIJ), é 

curiul que a eles os órgiios administrativos - sejam destinadas as 
multas aplicadas de ucnrdo com o Código, 

A segunda prescrição é uma recomendação programática do 
mesmo teor da que se contém nos artigos 9• c 16, aludidos no item 7 
desta justificativa. ~ que, a exemplo da autoridade judiciária c do · 
representante do Ministério Público, também a autoridade policial, c 
seus agentes encarregados de diligências c prática de atas relaciona· 
dos cdm a execução do Código de Menores, deve possuir formação 
especializada pura desempenhar suas funções, de maneira compatl· 
vel com os altos objctivos sociais de toda legislação pertinente ao 
mennr. 

17 - Cube, por último, analisar as emendas doa ilustres 
·senadores José Sarncy (Emendas n• I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, I I c 12) 
e }'rnnco Montoro (Emenda n• 13). Embora.o substitutivo não as 
tenha incorporado formalmente, valeu-se de seu• espirita para: I) a 
criação de títulos referente ao Ministério Público (Livro I, Titulo IV) 
2) c:liminnr o uso das e~prcssõcs cstigmatizantcs, tais cotno .. menor 
exposto'\ .. menor transviado,., ''menor abandonado" c hvcrificaçào 
de estado de abandono", as quais foram substituídas, ao longo de 
todo texto, por ••menor carente", .. menor de conduta antí-social'\ 
"da 'verir.caçào da situação de menor carente" c "da apuração da 
conduta anti-social", 

I H - Podemos, por nm, afirmar que o mais grave desafio do 
mundo moderno é a brutalização das estruturas por uma tecnologia 
despida de amor e respeito ao ser humano. Por isso todo o trabalho 
l'oi inspirado numa filosofiu·humanista, tendo sempre cm mente as 
necessidades básicas do menor, ou seja: amor c compreensão, educa· 
ção, pronssionalízaçiio, segurança social c recreação. Para suprir 
estus necessidades devemos esquecer os nossos interesses c lembrar. 
em primeiro lugar o que interessa ao menor, dentro do contexto de 
família c comunidade. ~ claro que estes novos caminhos estão 
ligados a uma melhoria da estrutura social, económica c politica. 
Somente com melhor renda, mais cduéaçiio, saúde, pleno emprego, 
sulilrios condignos, participação política, enfim desenvolvimento, 
poderemos, efetivamentc, diminuir a conduta antí·social, a carência 
cu murginulizução. 

Mas ~ssu é uma luta de gerações c, enquanto não atingirmos o 
pleno desenvolvimento, temos que adaptar a nossa estrutura jurídica 
a uma melhor c mais efctiva assistência, protcçilo c vigilância ao 
monor. Em síntese, este é o espírito que domina todo o Projeto Subs· 
titutivo, 

19 - Assim. o Projeto de Lei n• 105 possibilitou a elaboração 
do Substitutivo qu~ ora apresentamos, seguros de. sua constituciona· 
lidadc c juridícidadc e que submetemos ao exame da Comissão 
Especial. 

EMENDA N• l-COMISSÃO ESPECIAL 
(SUblllluiiYo) 

Título I 
Titulo 11 
Título III 

Capitulo I 
Capitulo 11 

Titulo IV 
Titulo V 

Titulo VI 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 105, que la~tllul o C6dl1o de Menofes. 

CÓDIGO DE MENORES 

INDICE 

LIVRO I 
Parte Geral 

ArtiKOS 

- DISPOSIÇOES PRELIMINARES .. : . .................................................... I• a 3• 
- DA APLICAÇÃO DA LEI .... , ......................................... , ...... , , ....... .4• eS• 

-DAATIVIDADEJUDICIÁRIA ......................................................... 6•a 13 
-Da Autoridade Judiciária .......... , ......... , ........................ , ..... ,, .... , ....... 6•a 10 
-Da Competência ..... , , , .. , , :, .... , , , , , .... ,. , ........... , ............. , ... , .... , , ...... 11 a 13 
-DO MINISTI:RIO PÚBLICO .... , .... , .................................................. 14 u 18 
-DO ADVOGADO ....................................................................... 19 
-DAATIVJDADEADMINISTRATIVA .................................................... 20a22 



-236-
. Mtlaos 

TÍtulo VIl -DAS MEDIDAS DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO ................................ , , ...... 23 a 44 
Capítulo I -Das Medidas Aplicáveis ao Menor .............................. , ...... , , , .. , , . , ... , . , , , , , .23 a 38 

Scção I -Da Colocação cm Lar Substituto ...... .1 .................................. , ... ,,, ..... , .. ,, .27 a 33 
Subscção I - Da Guarda ................................................................. , : .. ........ 31 
Subscçilo 11- Da Tutela c Adoçilo ••.•....•••................•......................................... 32 e 33 

Scção 11 -Da Liberdade Assistida .................................................................. ~ .. 34 e 35 
Scção IJJ - Da Colocação cm Casa de Scmilibcrdadc .•.... , ......................... , ..... , , , ... , .... , • .36 
Scçilo IV -Da Internação ...................... , ........................ , , .. , .. , :. , .... , , , ....... , , , .37 .. c.3li 

Capítulo 11 -Das Medidas Aplicâvcis aos · 

Scção I 
Seção 11 
Scção IJJ 

Capitulo IJJ 

Pais ou Responsâvel .. : . .............. ; .................................................. 39 c 43 
-Da Obrigação de Submeter o Mcnora Tratamento .......................................... .40 
- Da Perda ou Suspensão do PI\ trio Poder c da Destituição da Tutela .............. · ........ , ...•. , .41 c 42 
- Da Perda da Guarda ..................................................................... 43 
-Do Trabalho do Menor ........................................... , , . , .....•...• ; .......... 44 

Titulo VIII 
Capitulo I 
Capitulo 11 

Seção I 
Scção ·1 
Seção IJJ 

-DAS MEDIDAS DE VIGILÂNCIA ............................... , . , , ................... ,45 a 60 
-Disposições Gerais ............• , .......... , .................... ' .... , ..................... 45 c 46 
-Das Casas de Espctáculos, das Diversões em Geral, dos Hotéis e Côngcneres ................. ,., .. 47 a 55 
-Dos Espctâculos Teatrais, Cinematogrâficos, Circenses, Radiofónicos e de Televisão ..•.. , ......... 47 a 50 
-Das Casas de Jogo, dos Bailes Públicos c Hotéis ... · .... .' .................... , ................. 51 a 53 
...;_ De Outros Locais de Jogos c Recreação .................................. ; .................. 54 c 55 

Capitulo IJJ 
Capitulo IV 

-Das Publicações Impróprias para Menor . : . ...... , ......................................... ,56 a 58 
-Da Autorização para Viajar .............................................................. ,59 e 60 

Titulo IX 
Capítulo I 
Capitulo 11 

-DAS ENTIDADES EXECUTIVAS DEASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO MENOR ..... , ... , . ,61 a 64 
-Das Entidades Criadas pelo J!odcr Público ....................... , , .... , , , , . , , . , , , , , .. , , , , , ,61 
-Das Entidades Particulares .................. , ......... , ..................... , ............. 62 a 64 

LIVRO 11 

Parte Ell)ltelal 

Titulo I -DO PROCEDIMENTO JUDICIAL COM RELAÇÃO AO MENOR ...... , ................... ,65 a 77 
Capitulo I -Da Verificação da Situação de Menor Carente ............................................... 65 a 68 
Capitulo 11 -Da Apuração de Conduta Anti·Social ...................................................... 69 a 72 
Capítulo III - Dos Recursos .... , ... , ....................................... , ..... , . , ..... , .. , . , ...... , 73 
Capitulo IV -Da Perda c da Suspensão do Pâtrio Poder, da Destituição da Tutela c da Perda da Guarda . , ...... , . 74 a 77 

Titulo 11 -DASINFRAÇÕESESEU PROCEDIMENTO ................. , ............ · ............... 78 a 100 
Capitulo I -Das lnfrações Cometidas Contra a Assistência, Protcção e Vigilância a Menores ....•...........•.. 78 a 89 
Capitulo 11 -Da Aplicação de Penalidades ......... , •...•....•.......•.... , ........ , . , ... , . , ......... .'. ,90 a 95 
Capítulo IJJ -Do Processo de Aplic~ção das Penalidades ...................... , •.... , .......... , .... , .... ,96 a 100 

DISPOSIÇÕES FINAIS ............... , ............................................................ .' .... · 101 a 106 

CÓDIGO DE MENORES 

LIVRO I 

Parte Geral 

TITULO I 
Dlsposlcões Prellmlnam 

Artigo ; • Este Código dispõe sobre assistência, protcção c 
vigilância a menores: 

I. até dczoito anos de idade que: 
a) apresentem carência de atendimento às suas necessidades 

bâsicas, cm rezão da ausência ou omissão de pais ou rcsponsãvel; 
b) revelem conduta anti-social, através da prâtica de ato defini· 

do como crime ou contravenção penal, cxcetuando-sc os previstos no 
Código Penal Militar quando se tratar de militar. 

11. entre dezoito c vinte c um anos de idade, nos casos expressos 
nesta lei. 

ParAgrafo único. As medidas de vigilância abrangerão todo 
menor até dezoito anos. 

Artigo 2• São necessidades básicas do menor para os efeitos 
desta lei: 

a) saúde; 
b) educação;· 
c) profissionalização; 
d) recreação; 
e) segurança social. 

Artigo 3• Os atos judiciais, policiais e administrativos que· 
digam respeito a menores silo gratuitos e sigilosos, dependendo sua 
divulgação, ainda que por certidão, de deferimento da autoridade 
judiciária competente. 

§ I• A autoridade judiciária poderá determinar, a qualquer 
tempo, ouvido o Ministério Público, a incineração dos autos do pro· 
cesso cujo conteúdo, se divulgado, ponha em risco o interesse do 
menor. 

§ 2• A notícia que se publique a respeito de menor carente ou 
de conduta anti·social, nilo o poderá identificar, vedando-se a roto· 
iruliu. rcl't.:ri:nciu u nome, upelido, liliaçào, parentesco c residência, 
salvo no'"caso de divulgação que vise a localização de menor 
desaparecido. 

TITULO 11 
Da Aplleaçio da Lei 

Artigo 4• A aplicaçilo desta lei levarA em conta: 
I. as diretrizcs da politica nacional de bem-estar do menor, 

definidas pela legislaçilo pertinente; 
11. o contexto sócio-económico e cultural cm que se encontrem 

o menor e sua ramrtia; 
rtl. o estudo prévio de cada caso, realizado por equipe de que 

participe pessoal técnico, sob a responsabilidade do órgilo local de 
exccuçilo da politica do bem-estar do menor. 

l1url1gritl'o ·único. NU ausência de scrv1ço espcciuli'zudo, u. 
autoridadcjudiciâria poderá requisitar, de pessoal habilitado, o estu· 
do prévio a que se rcrcre este artigo, 
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Artigo S• Na interpretação da presente lei, o juiz levarA cm 

conta us peculiaridades locais, 

TITULO 11J 
Da Atlvldade Judldirla 

CAPITULO I 
Da Autoridade Judiciária 

Artigo 6• A autoridade judiciária a que se refere esta lei será o 
Juiz de Menores, ou o Juiz que exerça essa função na forma da 
legislação local. 

Artigo 7• Ã autoridade judiciária competirá exercer direta· 
mente, ou por intcrmtdio de servidor credenciado, fiscalização sobre 
os menores, bem como nos estabelecimentos destinados à 
assistência, internações c protcção c nos lares substitutos. 

Artigo Si A jurisdição de menores será exercida, cm primeiro 
grau de jurisdição, pelo Juiz de Mcnotcs c, cm segundo, pelo órgão 
judiciário indicado pela legislação local. · 

Artigo 90 O Juiz de Menores deverá ter formação especializa
da para o exerclcio de sua função. 

Artigo 10. A autoridade judiciária, além das medidas cspe· 
cia!S previstas nesta lei, poderá, através de portaria ou provimento, 
determinar outras, de ordem geral, que se demonstrarem necessárias 
à assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo pelo 
abuso ou desvio de poder, · 

Parágrafo único, Contra os atos administrativos referidos 
neste artigo, o Ministério Público ou as partes interessadas poderão 
recorrer para o órgão judiciário de grau de jurisdição superior, no 
prazo de dez dias, observado o disposto no artigo 73. 

CAPITULO 11 
Da Competência 

Artigo I I, A competência será determinada pelo domicilio 
dos pais ou responsável pelo menor. 

Parágrafo único. Em caso de ·conduta anti-social, será 
competente a autoridade do lugar da ·ação ou omissão, observadas as 
regras sobre conexão ii prevenção. 

Artigo 12. A a'utoridade do lugar cm que se encontre o 
menor, salvo no caso previsto no parágrafo único do artigo anterior 

. será competente quando: 
I. incxistircrn pnis ou responsável, ou forem eles desconhe

cidos: 
I I. huuvcr de ser aplicada uma das medidas previstas no artigo 

24,1,1JcV. ' 
i\rtigu 1.1. Quando se tratar de menor carente ou de conduta 

:mti·sn~.:inl, seria competente o Juil de Menores puru o lim de: 
a) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
b) euneedcr a emancipação, na forma do Código Civil, quando 

:lttst.:ntcs ou dcscunhccídos os pais ou responsável; 
e) designnr curo1dor especial cm casos de adoção, de apresenta· 

çiw de ~1ucixu ou c.lc rcJlrcscntuçào, c de outros procedimentos ,iu
llidais uu cxtr:~judicinis cm LJUC huju interesse do menor; 

d) conhecer de uç~o de cobrança de alimentos. 

TITULO IV 
Do Mlnlstfrlo Público 

Artigo 14. As funçllcs do Ministério Público serão exercidas 
pdn C.'uradllr de Mcnurcs, ou quem exerça essa runção nos termos 
da lcgislnç:io lncnl. 

Artigo 15, Ao Ministério Público compete fiscalizar a fiel 
uplic:u,·im desta lei. 

Artigo IC1, O Curudor .de Menores deverá ter formação es· 
pcciuli~:ada p:trn c,\icrccr suas funções, 

Artigu 17. O M inistí:rio Público será intimudo, pessoalmente, 
de quulqucr despacho uu dccisilo proferidu pelu autoridade 
julli~.:ilii'Í:IntlS pnlct:dinlt:ntos c processos regulados por esta lei. 

Artigo I X. O l'cprcscntuntc do Ministério l'úblico, no exerclcio 
tlc suu' l'unt;lles, terí1 livr~: ueesso 11 todo o locul onde se encontre 
llll:llllf, pura u fim de ns~alizur o cumprimento ô.:stu lei, bem como 
podt:r(J visitar us 1111.:nures colucudm cm lur substituto (urtigo 27), 

TITULO V 
DoAdv011do 

Artigo IIJ. Os pais ou responsável poderão intervir nos proce·. 
<i intentos de que tratu esta lei, através de advogado constituldo com 
puderes cspcciuis, o quul será intimado pessoalmente de todos os 
atns. 

l':~rúgrilf<l único. Comprovada a miserabilidade das pessous 
menciunudus neste artigo, poderão ser representadas por advogado 
numc:~du pcl:~ :~utoridadc judiciária, após indicação da Ordem dos 
/\dvugudos dd Brusil, salvo se houver órgão oficial de assistência 
judici(Jri:~. 

TITULO VI 
Da Atlvldade Administrativo 

Artigo 20. As medidas de assistência e proteção determinadas 
pclu uoturidudc judiciária, no ámbito desta lei, serão executadas pe· 
Jus cntidudcs criudus pelo poder público com a finalidade de atender 
uns menores a que se refere o artigo 19, I. 

l'urúgrufo único, As cntidades privadas dedicadas à assistên· 
cia c prutec;iao uo menor comporão o sistema complementar de 
cxecl,Jçiul dessas medidas. 

A'rtig<l 2 I. As entidades criadas pelo poder público e as de 
nuturc1.u privudu plancjarào e executarão suas atividadcs de assistên
ci:J~: prute~iau ao menor, atcndcmdo às diretrizcs da política nacional 
1.hl hem-cstur do menor. 

l'arúgrafo único, O trabalho de toda entidade dedicada à as· 
sisténciu c prote~ào no menor carente ou de conduta anti-social 
vis;ar:'a. priurititriamente, ao ajustamento ou à reintegração sócio-fu-
mHhar deste. · 

Artigo 22. As entidades mencionadas neste capitulo fornc· 
ccriio i1 auturidadejudiciária, sempre que por c~ta solicitado, relató· 
riu de seus ôrgàos técnicos, nas fases de estudo, diagnóstico c trata· 
mento do caso, podendo a autoridade determinar a realização de es· 
tud,,s complementares. 

TITULO VII 
Du Medldu de Aulstênela e Proteçio 

CAPITULO I 
Das Medidas Aplicáveis ao Menor 

Artigo 2.1. Todu medida uplicável ao menor visará funda· 
mentnlmcnte il suu intcgração sócio-familiar. 

Arti~o 24. Siio medidas aplicávcis ao menor pela autoridade 
imliciúria: 

I. cntrcgu nos .1111is ou responsável, ou ·a pessoa idôneu, me· 
diante termo de responsabilidade; 

11. colocuçiio cm lar substituto; 
I I I, imposição do regime dc liberdade assistida; 
IV. culmmc;iío cm cusu de scmiliberdude; 
V. intcrnuçiJU cm cstabelccilllcnto educacional, ocupucional, 

psicnped;~gôgit:o, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. 
Artigo 25. As mcdidas poderão ser, a qualquer tempo, e no 

l.IUC couher, cumulildas, mudilicudus ou substituidus umas pelas ou
tr:as. desde que ns pitis ou responsável pelo menor, a autoridade 
mlministrutivn cumpctcntc ou o Ministério Público demonstrem, 
ii través de petiçiiu l'l111dumcntuda c instruída, a necessidade ou conve· 
nioncia da cumuluçào: modificução ou substituição, 

Artigo 26, Para a execução de qualquer das medidas, previstas 
neste capitulo, u autoridude judiciária poderá, ouvido o Ministérià 
l't'lhlic,,, determinur u nprecnsào do menor. 

SEÇÃO I 
l>a Col<>caçiio em Lur Substituto 

Artigo 27, A colocnçiio cm lar substituto serú feita mediante: 
I. guurd:~: 
11. tutela; 
III. mluçfm. 
Puri1grul'u L1nicu, Sulvu nu hipótese do inciso III, os pais ou rcs

pun~;·,vcl pudcn'\u rcl.Juercr u restituic;Uo do menor, se demonstrarem 
apt idt1n p11ru mant~-lo c cducí1-lo. 



-238-
Artigo 2H. Suo requisitos para a concessão de qualquer das for

mas de ~o locação em lar substituto: 
I. qualincaçüo completa do candidato a responsável c de seu 

~.:ônjugc, se casado, com expressa anuência deste; 
. 11. indicação de eventual relaçilo de parentesco do candidato 

ou 'de seu cônjuge com o menor, espccilica.ndo se este tc:m, ou não, 
parente vivo: 

III. comprovação da idoneidade do candidato a responsável; 
IV. quulincação completa do menor c de seus pais, se conhc· 

c idos: 
V. indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento do me-

no r. 
Pur(agraro único. Se o registro do menor for desconhecido, a 

~autoridade judiciária determinará a inscrição de seu nascimento, 
independentemente de custas c emolumentos. 

Artigo 29. Não se deferirá colocação cm lar s.ubstituto a pcs· 
soa que: 

I. revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 
nuturczu da medida; 

11. não ofereça ambiente familiar adequado. 

Artigo 30 A colocação cm lar substituto não admitirA trans
ferência do menor a terceiros ou sua internação em estabelecimento 
de assistência a menores, sem autorização judicial. 

SUBSEÇÃOI 
Da Guarda 

I . 
Artigo 31 A guarda obriga à prestação de assistência material, 

moral c educacional ao menor, sem gerar qualquer direito a quem 
"" ela connada, salvo o de opor-se a terceiros, inclusive pais ou 
responsável. 

Parágrafo ónico. O responsável prestará compromisso ao 
assumir a guarda. 

SUBSEÇÃOII 
Da Tutela e da Adoção 

Artigo 32 A tutela c a adoção serão deferidas pela 'autoridade 
judiciária nos termos do Código Civil, após manifestação do Ministé· 
rio Público. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá editar normas 
de caráter administrativo, objetivando a celeridade do procedimento 
para a concessão da tutela c da adoção. 

Artigo 33 A adoção do menor referido no artigo I•, I, será 
preferencialmente plena. 

SEÇÃO II 
Da Liberdade Assistida 

Artigo 34 Aplicnr·se·â o regime de liberdade assistida em caso: 
l . de desajustamento familiar; 
11: cm que se recomende um 'periodo de transição pura o meio 

uhcrtu. 
Artigo 35 .Ao determinar a imposiçilo do regime de liberdade 

assistida, a autoridade judiciária Jixarâ as regras de conduta do me· 
nor e designará pessoa capacitada ou serviço especializado para 
acompanhar o caso. 

Parágrafo único O serviço ou a pessoa apresentará relatórios 
periódicos à autoridade judiciária. 

SEÇÃO III 
Da Colocaçilo cm Casa de Scmiliberdade 

Artigo 36 A colocaçilo em casa de scmilibcrdade, seja ou não 
profissionalizante, será determinada como forma de transição para o -
meio aberto. 

SEÇÃO IV 
Da Internação 

Artigo 37 A internação somente será determinada se for inviá· 
vel ou malograr a aplicaçilo das demais medidas. 

Artigo 38 O menor q~c apresente conduta unti-social será intcr· 
nado cm estabelecimento adequado ati: que, u qualquer tempo c 

mediante parecer técnico do órgão administrativo competente e 
ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária declare a cessa· 
çfio da medida que deu motivo à internação. 

§ I• O menor sujeito à medida referida neste artigo será rccxa· 
minado periodicamente, com o intervalo máximo de seis meses, para 
vcrincação da necessidade de manutenção da medida. 

§ 2• Na falta de estabelecimento adequado, a internação poderá 
ser feita, excepcionalmente, em seção de estabelecimento destinado a 
adultos, desde que isolada destes c com instalações apropriadas, de 
modo a garantir absoluta incomunicabilidade com aqueles. 

§ 3• .Se o menor completar dezoito anos sem que tenha sido 
dccl~rada a cessação da medida, passará à jurisdição do Juizo das 
Execuções Penais. 

§ 4• Na hipótese do parágrafo anteior, o menor será removido 
para estabelecimento adequado, até que o Juizo das Execuções 
Penais julgue extinto o motivo em que se fundamentou a medida, na 
forma estabelecida na legislação penal. 

CAPITULO II 
Das Medidas Aplicáveis aos Pais ou Responsável 

Artigo 39 São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
I. advertência; 
II. obrigação de submeter. o menor a tratamento cm clinica, 

centro de orientação infanta-juvenil, ou outro estabelecimento 
especializado determinado pela autoridade judiciária, quando 
verificada a necessidade c houver recusa injustificável; 

III. perda ou suspensão do pátrio poder; 
IV. destituição da tutela; 
V. perda da guarda. 

SEÇÃOI 
Da Obrigação de Submeter o Menor a Tratamento 

Artigo 40 Os pais ou responsável nrmarão termo de compro· 
misso, no quul u autoridade judiciária fixará o tratamento u ser 
ministrudo uo menor. · 

Parágrafo único A autoridade verificará, periodicamente, o 
cumprimento das obrigações previstas no termo. 

SEÇÃO II 
Da Perda ou ·suspensão do Pátrio Poder e 

da Destituição da Tutela 

Artigo 41 A perda ou a suspensão do pátrio poder e a 
destituição da tutela regem-se pelo código civil c o disposto nesta lei, 

Artigo 42. A autoridade judiciária poderá decretar a perda ou 
a suspensão do pátrio poder e a destituição da tutela dos pais ou 
rcspuns{IVt:lquc: 

I. por negligência ou má conduta, desassistirem o menor 
quanto iiS suus nec~ssidades básicas; 

11. descumprirem, sem justa causa, as obrigações previstas no 
urtigu .ao. 

SEÇÃO III 
Da Perda du Guarda 

Artigo 43. A autoridade judiciária decretará u perda du guar· 
da nus casos cm que for cabível u perda ou u suspensão do pátrio 
poder uu ü dcstituiçilo da tutela. 

CAPITULO III 
Do Trabalho do menor 

Artigo 44. A prutcçiio do trabalho do menor será regulada 
pur lcgisluçiio especial. 

TITULO VIII 
Das Medidas de Vlgllftnela 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 45. Os estabelecimentos, públicos ou privados, destina· 
dus i1 ussislênciu c protcçào u menor, podcrilo ser ínspccionudos, u 

I 

li 
I 
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SEÇÁO III qualquer tempo, pclu uutoridndc judiciilriu ou administrativa 

comp~.:tcnll.: c pelo Ministério llúblico, 
Arti~u 4h. /1 :~ut0rid:~dc judiciária podcrú, de oficio ou por 

prnvoc:u.;ful dn autoridudc administrativa, ouvido o Ministério Públi
co, ordcnnr n f~.:chamcnto provisório ou definitivo do cstubele
dmcnto purticul:~r que infringir norma de assistência c protecUo u 
nu.:nor. * I\' o prm:cdimcnto de vcrificucüo de infrução será instau
rado por portaria, devendo a autoridade judiciária inspecionar o 
cs1:1 hch:~.:i nu:n to. 

* :!1
·' t\ :nuuridt~dc judiciá riu poderá determinar, liminarmente, 

tl li rastamcnto provisôrio de dirigente do cstabclécimento, dcsignan· 
do-llu.: s~lhstituto. 

* J•.• Se n dcdsiiu lim1l reconhecer u inidoncidadc da institui
~;f\l) pnrth.:ulnr, uu de seus dirigcntes,.st:rá o estabelecimento fechado, 
:-.en1 prejuít.ll das dem:1is sanções leg~is cabíveis. 

~ 4'·' Seu f~.:chumento Cor recomt:ndávcl por Culta de condições 
técnicas nu 1Úi1teriais, u autoridade poderá conceder prazo à entidade 
para supri-las, Se as o0ndiçõcs não forem preenchidas no prazo 
l.!tJIH!Cdidu, O I!St~tbcJccimentO será Ct:chado até que atenda àS eXi· 
!!CIH.:ias esl:lhelecidns. 

C/IP!TULO 11 ' 
l>as C:~sas do Espctáculos, das Diversões 

Em Geral, dos Hotéis c Congi:nercs 

SEÇÃO I 
J)us Espetáculos Teatrais, Cinematográficos, 

Circenses, Radiofônicos c de Televisão 

/lrti~u 47. i: proibida a menores de dez anos, quando 
desaellllll'lanhadus dos pais ou responsável, a entrada em salas de 
espctúculus teatrais, cinematográficos, circenses c congêneres, bem 
cumu em lJUal4ucr dependência de estúdios cinematográficos, de rá
dit~ tHI tclcvis:in. 

~ I'' Nenhum mcn0r de dez anos poderá permanecer em local 
referido neste artigo depois das vinte e duas horas. 

~ J.•! Trnt:mdo-s~.: de espetáculo instrutivo ou recreativo, a 
aut11ridade judicií1ri:1 poderí1 alterar os limites e as condições lixadas 
ncst~o: artign. · 

Artign 4X. Nenhum menor de dezoito anos, sem prévia autori
"'''ÍIII da auturidade judieiilria, poderá participar de espctáculo públi· 
etl c seus ensnius. 

/lrti~<> 4LJ. /1 autoridade judiciária podcrú ampliar, dadas as 
circunstúncius, u limit~.: de idade lixado pelo serviço de cehsura. 

Artign 511. Ser:'! vedadu a apresentação, t:m rádio e televisão, 
~lc cspl!túcullJS prllihidos para menores de: 

I. de!. mws, até ils vinte horas: 
11. ljUUinrt.l! anus, utê ils vinte c duas ~oras: 
III. dct.uitu nnus. :tté t1s vinte c três horas. 
Parú~mfu (1nicu. Nenhum espctáculo será apresentado sem 

:1\'isu de suu clussilicuçfw.untes c durunte sua transmissão, 

SEÇÃO 11 

I> as Casas de Jogo, dos 8ailcs Públicos c Hoti:is 

/lrti~u SI. 1! proibida a catrudu de menor de dezoito anos cm 
!!usas de jo~ns de ut.:tr c de upostus. 

/lrti~o S2. i: pmibidu a entrada de menor de dezoito anos cm 
htHIII!, huile pl1hlk:u c congénere, sulvo quando, em race dus circuns~ 

IÚtH.:ias llu cnsn ou das peculluridudes locuis, a uutoridudc judiciúriu 
uutori1.Í1-Ia. 

/lrti~u S.1. i: proihida a hospedagem de menor de dezoito 
untll'l, dcs:u.:nmpanhudu dos pu is ou rcsponsí1vel, em hotel, perlsüo ou 
l.!!<.lHhell!cimcnto con~6nerc, sulvo quando portador de uutorizuçüo 
de vi:I~I.!IH, 

Parú~ral'o Lmicu. A uutoridade judiciária poderá uutorizur u 
ltllSpl!da!!elll cm circunst:inciu espcciul. 

1>~.: outros Locais de Jogos e Recreação 

/lrti~u S4. f: proihidu u entrada de menor de dc~oito anos cm 
estahell!cilllcnto liLIC explore comercialmente bilhar, "snookcr" ou 
C(llll!élll!rc. 

/lrtigo SS. Tendu em vista as peculiaridades locais c os princí· 
pios desta lei, " autoridade judiciária podcrú disciplinar: 

I.· :1 entrada c :t permanência de menor t:m estádio, ginásio e 
C:llllJ'IIl desportivo, cm clube c ussociuçào recreativa ou desportiva: 

11. a entrada e a permanência de menor cm salão de bilhar, 
":-.nookl!r", hnlh.:hc, hocha ou congênere, e cm boate de clube c de 
asstlcim;ttn r~.:crcativu: 

III. a partioipaçilll c o eomparccimcnto de menor cm compc· 
tít;:"ltl desptlrliva: 

I V. a partioipaçilll de menor cm festividade pública. 
l'aril~ral'o únieu. Em qualquer hipótese, i: proibida: 
a) :1 l'lt:rmanéncia de menor de dezoito anos, quando desucom

p:~nlwdu dos p:lis ou responsável, cm lugar referido neste artigo, 
depois das vinte c quatro horas; 

b) a admiss:io de men0r de dezoito unos cm sala de jogo. 

CIII'ITU LO III 
l>as l'uhlicaçiics Impróprias Para Menor 

/lrtigu se,, /1 autoridade judiciária poderá, de ofício ou por 
pruvm;m;:in d:1 uutorid:tdc administrativa, ouvido o Ministério 
l'úbliou, regular a forma de circulação de publicação que apresente 
te.xlllS llll ilustraçôes obscenos ou que induzam à violência. 

P:trí1grafn único. A notícia escrita relativa a impresso obsceno 
tlU que indu1.a i1 violí:nciu, orcrecida por qualquer cidadão, será rece
bida pela auturidadejudicii1ria, ouvido o Ministério Público. 

/lrti~u S7. /1 autoridade judiciária poderá determinar a 
:tprccns:"to das puhlicuçõcs a que se refere o artigo anterior, desde que 
dcscun1priúa :1 fnrm~1 de circulação imposta. 

~IV Apôs :1 uprecnsão, serão intimados o editor, se conhecido, 
~.: llS distrihuidnrcs. que terão trí:s dias para deduzir alegações. 

~ 2•1 A mlluridudc judiciária, assistida pel9 Ministério Público, 
pmlcrú cunsuliür'possoa habilitada antes. de proferir a decisão, que 
nl:lllloril a interdiç"o ou liberará a publicação. 

Artigo SX. Os anúncios ou cartazes que apresentem textos ou 
ilustrac,lcs uhsccnus ou que induzam à violê-ncia, e que se encontrem 
cm lu~ar a que menor tenha acesso, poderão ser apreendidos pela au· 
tmidadcjudieiilria na f0rma prevista no artigo anterior. 

C/IP(TULO VI 
llu /lutorizução para Viajar 

/lrti~u ~LJ. O men0r de dezoito anos dependerá de autorização 
da autoridade judieiilriu paru viajar, desacompanhado dos pais ou 
responsável, para fora da comarca onde resida. 

P:trúgml'n único. A autorização é dispensável quando se tratar 
de cunwrcu cnntígua }1 da rcsidénciu, se na mesma Unidade da Fe
dcrw,;:"ln. 

/lrti~u 611, /1 autorização é indispensável quando se tratar de 
Viagem no cstmil'gciro, salvo se: 

I. O monur estiver acmnpanhado de ambos os gcnitorcs; 
11. u pcdidu &o l(iltorizução for subscrito por ambos os gcnito· 

rcs uu pclu seu roprl!llentunte legal, 
l'arilgrali> úniou. /1 uutoridudcjudiciúriu podcrú, ouvido o Mi· 

nist6riol)l1hlicn, suprir o consentimento putern~ ou materno. 

TITULO IX 
Das Entidades Executivas de Assistência e proteçilo ao Menor 

Ci\I'ITULO I 
Das Entidades Criudas pelo Poder Público 

/lrtigu Cd. /Is entidades de assistência c protcçílo uo menor 
."icrful~o:rhlllus pelo pudcr"público segundo us diretrizt:s da política na
dunul do hem-eslnr do menor, c ~crüo ct:ntros t:spcciulizudos 
destinmlus i1 rcccpçilu, triugcm c u observuçilo e à permanénciu de 
lliCIHITI.!S. 
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~ I'' O estudo do caso do menor no centro de recepção, triagem 

c uhscrvw;Uu. considerará os aspectos social, médico e psicopcdugó· 
gicu, c scrú r cito no prulo máximo de três meses. · 

~ 2'' A escolarização c a pror.ssionalizaçuo do menor seruo 
11hrig:1túrias nos centros de permanência. 

CAPITULO 11 
Das Entidades Particulares 

Artigo 62. A entidade particular de assistência a menor 
somente podcril funcionar depois de registrada no órgão estadual 
destinado ia assistência social, o qual comunicará o registro à autori·. 
dadcjudiciiarin c à Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor. 

l'ariagrafo único. Scrú negado registro à entidade que niio se 
adc4uar ias dirctrizcs da politica nacional de bcm-estar do menor. 

Artigo 63. Toda instituição particular arquivará o registro dos 
ancnnrcs 4uc assistir ou acolher, no qual constarão data c circuns· 
tilncia do :atendimento, nome do menor c de seus pais ou rcspon· 
siavcl, sexo, idudc, rocha de 'controle de sua formação, relação dos' 
nhjctos pertencentes ao menor e demais dados que possibilitem sua 
idcntilicw;üu. 

§ I'' Aplicu-sc o disposto neste artigo à instituição de qualquer 
naturc1.n IJUC ussistu. acolha ou receba os menores referidos no artigo 
I'\ I. * 2'' Todu instituição particular dcvcrlc promover a cscolari· 
au;Uu c n prolissionulização de seus assistidos, preferentemente cm 
estabelecimentos abertos. 

Artigo c.l. É vedado à instituição particular entregar menor 
sub judlce u 4ual4ucr pessoa ou transferi-lo a outra entidade, sem au
luril.m;rau judici:1l. 

LIVRO II 
Parte Eapeclal 

TITULO I 
Do Procedimento Judicial com Relaçio a Menor 

CAPITULO I 
Da Verificação da Situação de Menor Carente 

Artigo ll5, Qualquer pessoa poderá e as autoridades adminis· 
trativas dcvcr5o encaminhar à autoridade judiciária competente o· 
mctltlT 4uc se cncontrcturente nos termos do artigo J9, I, letra .. a'', 

l'arilgmfo único. Relatado o fato ou apresentado o menor, a 
auturidudcjudiciiariu poderá colher, oralmente, os elementos que cn· 
tender ncccssúrios c uplicar, de plano, a medida adequada. 

Artigo 66. A autoridade judiciária instaurará proccdimcntQ' 
Llllttlli.tn: · 

I. n5o for possível ou conveniente o retorno do menor à guarda 
dtlS pais ou responsável: 

11. não forem er.cazes ns medidas previamente aplicadas, ou de· 
I :as discordarem os pais ou responsável. 

Artigo 67. Serão· requisitos necessários ao procedimento, sob 
pena de nulidade: 

I. ~~audiência do menor, se souber expressar-se; 
11. u intimação do pai ou responsável para que ofereça razões 

cm dez dius, podendo arrolar testemunhas, exibir documentos c rc· 
querer diligêncius: 

111. " realização de exumes médico-legais e nomeação de cura· 
dur, em se trntundo de menor vitima de crime; 

IV. o estudo do caso, por equipe interdisciplinar. 
Artigo 6H. Cumpridas as diligências, juntado o relatório do cs· 

tudo do caso e ouvido o Ministério Público, os autos serão conclusos 
à autoridade judiciária, que decidirá cm cinco dias. 

~ I'' A decis5o 4ue determinar a aplicação de medida prevista 
no urtitw 24, poderá ser revista, u qualquer tempo, n requerimento 
dus pnis llU rcsponsúvel, do Ministério Público ou da autoridade 
mlministrativu incumbida de executú·la ou de acompanhar seus efei· 
ltlS, 

~ 2'' Se houver controvérsia quanto ao direito à guarda do me· 
mar," prm"Cdimcnto seria ordinário, na forma prevista no Código de 
Jlrllccssu Civil. 

CAPITULO 11 
Da Apuração de Conduta Anti-Social 

Artigo 69. O menor de dezoito c maior de catorze anos, a que se 
ntribua conduta unti·social, será, desde logo, encaminhado à autori· 
dade judiciária. 

§ I• Sendo impoS:""Icl a apresentação imediata, a autoridade 
policial responsável comunicará à autoridade judiciária o encaminha· 
mento do menor a Delegacia de Menores ou a estabelecimento de as
sistência a menor, não podendo o prazo de apresentação ultrapassar 
vinte e quatro horas. , 

§ 2• Nu falta de delegacia especializada, o menor aguardará a 
apresentação cm dependência policial separada da destinada aos 
adultos. · 

§ 3• A autoridade policial, para o r.m de apurar delito que 
envolva cc-autoria de menor, poderá solicitar à autoridade judiciá· 
riu prazo nunca superior a cinco dias para a realização de diligências 
e apresentação do menor. Caso defira o prazo, a autoridade judiciá· 
ria determinará permanente prestação de assistência ao menor. 

§ 4• Ao apresentar o menor, a autoridade policial encaminhará 
relatório sobre a investigação da ocorrência, bem como o produto c 
os instrumentos da ação anti-social. , 

Artigo 70. O procedimento de apuração de conduta ánti-social 
do menor de dezoito c maior de catorze anos compreenderá os se· 
guintcs a tos: · 

I. recebidas c autuadas as peças de informação, a autoridade 
judiciária determinará a 'r,calização d~ audiência de apresentação do 
menor: 

' 11. na audiência, de apresentação, presentes o Ministério Públi· 
co e o advogado, se houver, serão ouvidos o menor, seus pais ou 
responsiwel, a vítima c testemunhas podendo a autoridade judiciária 
determinar u retirada do menor do recinto; 
· 111. após u audiência, a autoridade judiciária poderá determinar 
a realização de diligências, ouvindo técnicos; · 

IV. a autoridade judiciária poderá, considerando a pcrsonalida· 
de do menor, seus antecedentes c as condições cm que se encontre, 
bem como os motivos c as circunstiincias da ação proferir decisão de 
plano, entregando-o aos pais ou responsável, ouvindo o Ministério 
Público: 

V. se r.car evidente que o fato é grave, a autoridade judiciária 
r.xará prazo, nunca superior a trinta dias, para diligências c para que 
u c4uip,e interdisciplinar apresente relatório do estudo do caso; 

VI. durante os prazos a que se refere o inciso V, o menor r.carú 
em observação, permanecendo ou não internado: 

Vil. salvo o pronunciamento cm audiência, o Ministério Públi· 
co o o advogado terão sempre o prazo de cinco dias para se manifcs· 
tarem sobre o relatório c as diligências realizadas; 

VIII. a autoridade judiciária terá prazo de cinco dias para prof e· 
rir decisão fundamentada, cm seguida à manifestação do Ministério 
Público c do ndvogado, 

Artigo 71. O menor com mais de dez c menos de catorze anos 
será encaminhado, desde logo, por oficio à autoridade judiciária, 
com relato circunstanciado de sua'conduta. 

l'nrúgrnfo único. Na hipótese deste artigo, a autoridade judiciá· 
riu poderá, considerando a personalidade do menor, seus antcccdcn· 
tes c ns condições em que se encontre, bem como os motivos c as cir·. 
cunotimcias da ação, proferir decisão de plano, entregando-o aos 
pnis ou rcsponsiavel, ouvindo o Ministério Público. 

Artigo 72. Tratando-se de menor até dez anos, a autoridade 
judiciiarin poderá, ouvido o Ministério Público, dispcn~ú-lo da 
nudiêncin de nprescntação, ou determinar que venha à sua presença 
pura entrevista, ou que seja ouvido c orientado por técnico. 

CAPITULO III 
Dos Recursos 

Artigo 73. Das decisões proferidas nos procedimentos de vcri· 
ficnçuo du situuçilo de menor carente e de apuração de conduta anti· 
social, us partes interessadas c o Ministério Público poderão recor· 
rcr, pura o órgão judiciúrio de grau de jurisdição superior, no prazo 
de dc1. dias, contudo du intimação. 
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* 2•• O Ministério Público e as partes interessadas tcriio o prazo 

de cinco dias pura oferecimento de razões e contra-razões. 
* )Y A autoridade judiciária manterá ou reformará a decisão 

recorrida, cm despacho fundamentado. Se a mantiver, remeterá os 
autos ao órgão judiciário de grau de jurisdição superior em vinte c 
quutro horas: sc u reformar, os autos serão remetidos a grau dcjuris
diçiià'supcrior em vinte c quatro horas, após requerimento do Minis· 
tério Público ou de parte interessada, em cinco dias, 

CAPITULO IV 
Da Perda e da Suspensiio do Pátrio Poder, da 
Destituiçiio da Tutela e da Perda da Guarda 

Artigo 74. A ação de perda ou a de suspensão do pátrio poder, 
no caso de menor referido no artigo I•, I, terá procedimento ordiná· 
rio, previsto .no Código de Processo Civil, c poderá ser proposta pelo 
Ministério Público, por ascendente, c9lateral ou afim do menor até o 
quarto grau. 

Artigo 75. A autoridade judiciária poderá, na audiência de ins· 
trução c julgamento, determinar a sustação do processo, se o pai, a 
mãe ou o tutor comprometer-se a a dotar medidas adequadas à prole· 
ção do menor. 

Parágrafo único. A ação prosseguirá em caso de inobservância 
das medidas impostas. 

Artigo 76. · A.pcrda ou a suspensão do pãtrio poder não·cxone· 
ra os pais do dever de sustentar os filhos. 

Artigo 77. A perda da guarda serã decretada, após manifesta· 
cão do Ministério Público, em procedimento sumarlssimo, previsto 
no Código de Processo Civil, ouvidos o menor, se souber expressar· 
se, o responsável e testemunhas. 

Parágrafo único - A autoridade judiciária, considerando a 
gravidade do fato, poderá decretar a suspensão provisória da guarda 
liminarmente, confiando o menor à autoridade administrativa 
competente ou a pessoa idónea, mediante termos de responsabilida· 
de, ati: decisão final. 

TtrULO 11 
Das Infrações e seu Procedimento 

CAPITULO I 
Das lnfrações Cometidas Contra a Assistência, 

Proteção e Vigilância a Menores 

Artigo 78. São infrações contra a assistência, proteção e vigi· 
·lilnda a menores as condutas definidas neste Capitulo. 

Artigo 79. Divulgar, total ou parcialmente, sem a autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, nomes, atas c documcn· 
tos de procedimento judicial relativo a menor. 

Pena- multa de até cinqUenta salârios mínimos da região. 
§ I'' Incorre na mesma pena quem exibe fotografia de menor 

c:.trcntc, de conduta unti·social· ou vítima de crime, ou qualquer 
ilustração que lhe diga respeito ou se refira a fatos que lhe sejam 
imputados, de forma a permitir sua identificação, direta ou indire· 
tumcntc. 

§ 2• Se o fato for praticado por ó.rgão de imprensa ou emissora 
de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, n 
autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação 
ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem 
como da publicação do periódico até por dois números. 

§ 3• O disposto neste artigo não se aplica à divulgação, exibi· 
ção ou ilustração que vise u localização de menor desaparecido du 
casa dos pais ou responsável. 

Artigo 80. Anunciar, por qualquer meio de comunicação, pe· 
çus teatrais, filmes cinematográficos ou quaisquer representações ou 
espetãculos, sem indicar os limites de idade pura o ingresso de menor. 

Pena- multa de até um salário mlnimo da região, dobrada nu 
reincidência, aplicável, separadamente, no estabelecimento de di· 
versão e aos órgãos de divulgação ou publicidade. 

Artigo 81. Transmitir, através de rádio ou televisão, 
espctáculo cm fnixu de horário diversa dn autorizudn ou sem aviso de 
sun clussilicuçiio. 

Pcnu - multa de dez a cinqUenta salários mínimos da região, 
aplicando-se o dobro nu reincidência. 

Artigo 82, Exibir, no todo ou em parte, filme, cena, peça, 
"trailer" ou congénere, bem como propaganda comercial de 
qualquer naturcta, cujo limite de proibição esteja acima do fixado 
para ns mciHHcs admitidos uo espctúculo. 

Pena- multa de meio a dois salários m!nimos da região. 
Parágrafo único. A pena poderã ser cumulada com a 

suspensão da exibição ou do espctáculo, no casp de inobservância da 
classificação fixada pelo serviço de censura. 

Artigo 83. Divulgar, através da fixação de anúncios ou car· 
tazes, textos ou ilustrações obscenos ou que induzam à violência, em 
lugar n que menor tenha ucesso. 

Pena- multa de meio a dois salários mínimos da região. 
Artigo 84. Deixar o responsâvel do estabelecimento ou o 

empresário do espctáculo de observar o que dispõe esta lei sobre o 
acesso de menor a espetáculos e diversões, ou sobre sua permanência 
c participação nestes. 

Pena - multa de até cinqUenta salários mínimos da região; na 
reincidência, além da multa, a autoridade judiciária poderá deter· 
minar a suspensão do espctáculo. 

Artigo 85. Promover a participação do menor de dezoito anos 
em'certamc de beleza ou similar, sem autorização da autoridadcjudi· 
ciária. 

Pena- multa de um a vinte salários mínimos da região, aplican
do-se o dobro na reincidêncin. 

Artigo 86. Hospedar menor de dezoito anos, desacompanha· 
do dos pais ou responsável, cm hotel, pensão ou congénere, salvo se 
portador de autorização de viagem. 

Pena- multa de meio a dois salários mínimos da região, em ca· 
da caso. 

Artigo 87. Expor ou vender a menor publicação cujo conteúdo 
seja obsceno ou induza à violência. 

Pcn:t - multa de um u vinte salários mínimos da região .. 
:tplicandn-sc o dobro na reincid~ncia. 

Artigl> .. !o!H. Transportar menores de dezoito anos, de· 
sacompanhmlo dos pais ou responsável e sem autorização escrita 
da autoridade judiciária, para fora da Comarca onde resida. 

Pena - multa de um a três salários mínimos da região, se por 
via terrestre: de três a seis salários mínimos da região, se por via marf
tima ou aérea, aplicando-se o dobro na reincidência, em qualquer 
caso. 

Artigo 89. Descumprir qualquer disposição do Titulo IX, 
Capitulo 11, Livro I, desta lei. 

Pena- multa de um a três salãrios mínimos da região. 

CAPITULO li 
Da Aplicação das Penalidades 

Artigo 90. As normas do capitulo anterior seriio aplicadas 
com observância no disposto na Parte Geral do Código Penal. 

Artigo 91. As sanç~es previstas nesta lei não têm caráter penal. 
Artigo 92. Quando lião expressamente especificada, u pena mi· 

nimu de multa serã de 1/4 (urrt quarto) do salário mínimo da região. 
Artigo 93, Sendo primário "O infrator, poderá ser aplicada u pe· 

na de advertência. 
Artign~4. Considera-se reincidente, pura o efeito desta lei, aque· 

le que pratic:t o t'uto depois de condenado por decisão passada cm 
julgl!dn, por •1ualqucr inJ'ração prevista no capitulo anterior. 

Purúgrufo único. A rcincidénciu prescreve em dois anos, co'n· 
tadus do pugmncnto d;.t multu ou do recebimento da advcrtêncin. 

Artigo ~S. A uplicaçüo das pcnulidudcs previstas nesta lei niio 
impt.:dc a imposição de outrus sanções de nuturclu penal ou 
administrativa. 

CAI'ITULO III 
Do Processo de Aplicação das·Penulidudes 

Artigo lJ6, As mulws estabelecidas ncstu lei serão impostas pela 
autoridade jlH.Iici[lriu nos proccdimt:ntos previstos no Livro 11, 
Título I ou cm processo t:spccial. 
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P.lr.t~r.tf,, ünil:\l, ..\ mult~t scrú imposta utruvés de decisrto 

1 und.11n.:m~td;t, iminmlldll~sc <.t seguir o infrutor, pura efeito de 
fi.\.'Uf'•ll, 

\rtig,, 97, Em c;tso de infraçiio cometida utravés de trans· 
nJi,..;h, ~inHtltún~o:~t de rúdio ou tclcvisiio que atinja muis de umu 
..:,1111an.:a s~:rú cnmpclcntc, pant a uplicaçiio du penalidade, a autori· 
d;td~ judici:"!ria dlllo~.:;.d de emissão. 

;\rtigo 9M. O processo especial será iniciado por portaria da 
aut,,riU~td~: juUil.!i{tria. rcprcsent~·çào do Ministério Público, ou auto 
lh: mfr:u.;it,l lavrado por fu11cionário compctent.: e a:.;simtdo por duas 
testemunhas. 

~ I'·' N11 rroccsso especial, inici:tdo com uuto de infraçào, 
pnLh:rtw ser us:ahts fúnnulas impressas, especilicundo-sc a natureza c 
;h dr~o:llll'ilÜtH.:ias da infraçfto. 

* ~,,. Sempre que possível, it vcrilicaçilo da infração, scguir-sc·á a 
lavraturu do aulll, ccrtificando·se, cm caso contrário, os motivos do 
r~.:t;Jrdam~:nhl. 

i\rti~0 'J'J. U inl'ratm terá p.razo de dcl dias para aprcsentaçlio 
llc defesa, cunt:~do da data du intimaçiio, que será feitu: 

1 - rd•> autuuntc, no próprio uuto, quando este for lavrudo nu 
pn.: ... l.!nça do infrator: 

li- rur •>Õcial de justiça ou funcionitrio legalmente habilitado, 
LILil.' l."lllri!}!Ur:'l cllpiu do auto ao infrator ou a seu rcprcscntuntc legal, 
la\·ram\,, l.!crtiU~o; 

III - pnr viu pust;.\1, com aviso de recebimento, se não for 
\!ncontrnú•.> o infrator uu s~:u rcprc~cntantc legal; 

1 V - ror cdiwl. com o prazo de trinta dias, se incerto ou não 
sahid11 o p:mu.Jciro do infrtttor ou de seu representante legal. 

Mtigu Hill. Us recursos dus pcnulidadcs de que trata este Capí· 
1ulo regem-se: relo disposto no artigo 73. 

1';1rCtgral'o único. Os recursos das dcdsões que impuserem 
multa tcrfto t:l'cito suspensivo. 

JJISPOSJÇ0ES FINAIS 

i\rtigu 101. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de 
mcnlJr, o 4ual tcrú.scmprc direito t1 visita de seus pais ou responsável 
r.: de.: ,,uv,lgado, indcpt!ndcntcmcntc de procuração. 

t\rl. 102. O mt:nor carcntl! ou de conduta anti-sociul terá 
sempre direito it ussbtênciu religiosa. 

Artigo 103. As multas impostas com base nesta lei reverterão à 
~:ntid<.tdc t..lcstinada ia nssistência c protcçr1o ao menor, criada pelo 
ruJcr público cstadu"l. 

Artigo 104. i\ autoridudc policial e seus agentes, cncarrega~os 
d~.: diligénd:ts c prútica de atas relacionados com u execução desta lei, 
d~.:vcrttn ter l'orm:.u.;iio cspccializudn. 

Artigo I 05. Estu lei cntru cm vigor cento e vinte dias apó~ u sua 
ruhli~.:a..;fto. 

i\rti~o IOó. Revogam-se o Decreto n• 17.943-A, de 12·10-1927, 
a Lei n'' 5.25X, de 10-4-1967, a Lei no 5.439, de 22-5-1968, e demais 
dispt>siçUcs cm cuntrúrio, 

S;~la J;~s Comissücs, cm lo! de agosto de 1975.- Daniel Krieaer, 
i'l'csidcmc- José Llndoso, Relator- Accloly Filho- Nelson Car· 
nciro - Henrique de La Rocque - Helvldlo Nunes - Heitor Dias -
Wilson Gonçalves. 

PARECER N•297, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o o Projeto 
de Lei do Senado no 86, de 1975 que "altera o artigo 463 da 
Consolldaçiio das Leis do Traballío, aprovada pelo Decreto-lei 
n• 5.452, de 1• de maio de 1943, e dá outras providências". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Através deste projeto pretende o ilustre Senador Vasconcelos 
Torres modificar a redução do urt. 463 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas pura permitir que o empregador possa cfetunr o paga· 
menta Ja contra-prestação sularial através de cheques ou por crédito 
cm conta co1·rcutC bnncúria úberta em nome do empregado. 

No' termos du lei atuul esse pugumcnto somente tem efic(lciu 
jurídica quando feito através de moeda corrente do Pais c mediante 
recibo. 

Com isso pretende a lei evitar que o empregador, sobretudo, o· 
menos escrupuloso, use de ardis pura frustrar o interesse de seu 
empregado, beneficiando-se ainda desse expediente, 

Entre as cuusus da rescisão do contrato de trabalho por parte do 
empregudo arrola-se a falta de pagamento do sal6rio no valor, dia e 
local aprazados (CLT, art. 483, letra "d"). 

A conversão do presente projeto cm lei viria, ademais, 
embaraçar o empregado no exercício desse direito rescisório eis que 
o recebimento de um cheque sem fundo poderia deslocar a questão 
para o ümbito do direito cambiârio, aumentando ainda as margens 
de constrangimento na relação empregaticia. 

Dessa maneira o projeto se mostra inteiramente desaconselhável 
em razão da evidente desvantagem e do risco que traria para o emprc
gudo1que é a parte, por sinal, mais frágil na relação. 

Em razão disso, somos pela rejeição do projeto por injurídica, e, 
quanto ao mérito, inconveniente. 

Saiu das Comissões, cm 13 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Lelle Chaves, Relator - Nelson Carneiro - Dirceu 
Cardoso -José Lindo!IO- Helvidlo Nunes, com restrições- Heitor 
dias. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhães Pinto) - O Expediente lido 
vai a publicação. (Pausa.) 

i\ Presidência recebeu a Mensagem n• 149, de 1975 (n• 244/75, 
na origem, de 13-8· 75), pela qual o Senhor Presidente da República, 
no; termos do disposto no artigo 42, item VI, da Constituição, 
submete ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda 
para que seja levantada a proibição contida na Resolução n• 58/68, 
desta Casa, u fim de que Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
possa elevar cm CrS 1.500.000.000,00 (um bilhão c quinhentos 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, median· 
te colocaçiio de títulos públicos, objctivando regularizar o seu limite 
de individumcnto e õnanciar investimentos necessãrios à economia 
local. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia e de 
Constituiçiio c Justiça. 

O SR. Presidente (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, requeri· 
mcnto que será lido pelo Sr. i•·Sccrctãrio, 

~lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 342, DE 1975 

Nos tcrrnos do disposto no urt. 367, do Regimento Interno, rc· 
'lueiro o desar4uivamento do Projeto de Lei do Senado n• 109/74, 
que di1 nova redaçãD a dispositivos do Decreto-lei n• 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, para disciplinur a cxigi:ncia da certiõcaçiio de qua
lidade de produtos industrializados nu habilitaçiio às licitações. 

Sala das Sessões, cm 15 de agosto de 1975.- José Llndoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - O requerimento 
lido scrú publicado c incluído nu Ordem do Diu, nos termos do dis
posto no urt. 279-11, do Regimento interno. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo 11 palavra ao nobre Senador Evclúsio Vieiru. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) (Pronuncia o se
guinte discurso, sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs. 
Senadores: 

Depoimento n' I - Em São Paulo há um oxccsso de 
investimentos na ârcu do ensino superior e faltam recursos 
punt u ensino pr~·cscolur. Estamos a zero quanto it reforma 
de ensino de I'·' c 2<' graus. Dos 592 mil alunos que ingressam 
no 111 gruu, upcnus 192 mil chcgum ao final do curso. Temos 
157 cscolus l"uncionando em cinco turnos, com os alunos 
tcnJo apenas duas horas diúrins de uulus. (Sccretilrio de 
Educuçilll de Stw Puulo, Prorcssor José Bonifácio Nogudru.) 

Depoimento. n11 2 - O muior desalio que encontramos 
cm Mato Gro~só é u cvnsiio t.'SColnr do )Y grau: 90% du I• U 4• 
séries, Outru grande prublcmu C 11 cvusUo do professor leigo, 
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que tão logo recebe um pouco de instrução sai du zona rural 
à procura de centros maiores e vencimentos melhores. Chego 
u não dormir pensando cm como resolver os problemas. 
(Secretário de Educação de Muto Grosso, Professor 
Laurenbcrg Ribeiro Rocha.) 

Depoimento n• 3 - Evasão escolar? A de Sergipe é das 
mais acentuadas: temos 46% de alunos na I• série de )9 grau; 
1·4,39% nu 2• série c O, 18% nu 8• série. O pior é que deixamos 
sem escolas 54% das crianças de 7 unos. (Secretário de Edu
cação de Sergipe, Professor Everuldo Aragão Prado.) 

Depoimento n• 4- Tudo o que se fala sobre reforma de 
ensino é muito lindo. mas eu trago os receios c indagações de 
quase toda uma população 11 margem do Rio São Francisco. 
De quem tem 1.240.000 alunos nu I• série de I• grau; 600.000 
na 2• série c are nus 32 mil na 8• série. De quem tem a maioria 
das escolas com apenas o I• uno, o que obriga o aluno a não 
fazer a 2• série primária porque não existe. (Secretário de 
Educação du Bahiu, Professor.Curlos Correia Santana.) 

Depoimento n• 5- Uma de nossas metas é chegar com 
a escola de J9 grau pelo menos às quatro primeiras séries, nos 
municípios mais afastados, onde não há estradas c existem 
2.500 escolas isoludus. (Secretário de Educação de Santa 
Cuturinu, Professor Salomão Antônio Ri bus.) 

Sf10 dados que ·compõem urn mini micro quadro triste, negro, 
do setor educacional. É por este motivo que defendemos a necessi
dade da criação e implantação do ensino financiado, neste País. 

Este, porém, não é o assunto que me traz à tribuna, esta tarde. 
Comc:çarei u partir da próxima semana, provavelmente, numa série 
d~: cinco pronunciamentos, a enfocar o problema brasileiro, em 
todos os seus gruus. 

Nu turdc de hoje, focalizarei outro assunto grave, triste c 
doloroso: o da nuvegução dc.eubotugcm de curgu geral. 

Sr. Presidente, Srs. Senudores: 
Somos ~<m país de potencialidades notáveis. 
Temos terrus abundantes c férteis, temos riquezas naturais 

c~traordinflrius, r.: temos um povo dotado de mugnfficas potencia .. 
!idades. 

Em lJUI! pr.:se tantas riquezas, por certo iiwejadas por muitos 
povos que de hú muito encontram .. se em estágio de pleno desenvolvi .. 
mento. gozando amplo bem estar matcr~al, continuamos pobres nu 
nossa ampla maioria. 

E por qui:'! 
Porque ao longo dos anos temos nos revelado incapazes no 

:aproveitamento das nossas enormes riquezas. 
Nfao temos subido ugir com inteligência, tirÇ)cínio e senso de 

n:spunsubilidadc na elciçUo das ''prioridades dentro das priori .. 
dadcs". 

N;.a hora das grandes decisões, temos nos mostrado incapa1.es. 
N:1 busca dos impactos momentâneos, stm medir as conseqUên .. 

cias danosas, temos sido perdulârios, leviunos. As palavras são 
candentes, mus adequadas nu retratação do nosso quadro de graves 
desacertos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Num país de dimensilo rculmcnte continentul, é profundamente 

lamt:nt(avcl c chocante, pesaroso c triste, contemplarmos u queima 
sempre maior dt: combustível. importado u alto preço, no transporte 
dt: cimento c nlgodào, de cercais. dt: manufuturudos c até mesmo de 
sucatu do Nordtstc ptiru o Extremo-Sul, ou vice-versa, porque 
Jlrcl'erimos o rodoviíario. 

Do extremo nurte uo cxtrt:mo sul contamos com o privilégio das 
úguus Uo Atlúntico, c, todavia, repudiumos u navegação de 
cubutngcm de carga geral tm favor do transporte rodoviârio, 
llagrantcmcnte mais curo para o povo c mais oneroso pum n Nuçilo. 

E vem ui mais umuumcnto nos preços dos combustíveis ... 
Rclcmhrumos uqui LJUC o rendimento cm toncludas-quilômctro 

de um litrn de óleo Diesel é o stguintc: 

Navio H75 tlkm 
Caminh"a 030 tlkm 

Puru visuulizur melhor: o transporte de umu ton:ludu de soja, nu 
distimcin de 300 quilõmctros, custa muito mais do que transportada 
de Santa Cnturinu à Alemanha par navio. 

Apesar disso, a navegação de cabotagem do Brasil continua 
sendo um frncusso cada vez mais rotundo. 

Os números fulum melhor que nossas palavras. 
E i-los: 

CARGA GERAL DE CABOTAGEM: 

Porto do Rio Porto de Santos 
Anos Toneladas Anos Toneludas 
1956 1.704.000 1956 1.371.008 
195M 1.428.000 1958 1.070.509 
1962 778.000 1962 520.938 
1966 448.000 1966 166.288 
1no 178.810 1970 111.334 
1973 149.956 1973 130.653 

Este, o triste c negro quadro du nossa cabotagem de carga geral. 
Não hú mais greves. 
Não param mais os portos. 
Hú mais equipamentos. 
A produçflo brasileira não decresceu, pelo contrário, aumentou! 
O que há então'! 
A reposta já a registramos com palavras clarus. 
O que é preciso'? 
Apenas uma rcvtrsào na nossa política de transportes, :mbendo 

eleger com inteligência, descortino e responsabilidade as 
"prioridades dentre as prioridades". 

É necessário substituirmos a mentalidade do transporte rodoviá
rio pela do marítimo. nuvial e ferroviário, deixando com o primeiro 
11 carga expressa, a cncomcndu. 

Simultuneamcntc é preciso reaparelhar os nossos portos, dei~ú .. 
lus cm condições adequadas de rápido e pleno atendimento. 1:: pre
ciso dot:ar o homem portuário de um espírito empresarial, e reduzir
sr.:. ao múximo, u terrível c irritantt burocracia. 

A dotadas essas medidas, c outras menores, mas de significação, 
t: que rcpuwmos desnecessárias catalogú .. las, estaremos corrigindo 
um:a U;.1s grandes distorções da nossa economia. 

Alguém poderá indagar: E o aumento da frota de embarcações? 
Não flt.emos o registro deliberadamente, porque os nossos estaleiros 
estão aí u produzir e vender navios para o exterior, graças a Deus. 

O Partido da sltuaçio poderá dizer: o Governo agoru expressa 
suas intenções de:: proceder uma reversão nu política dos transportes 
dando prioridade uo marítimo, nuvial e ferroviário. 

Pt:rfeitamtntc correto. Apenas, outros Governos também o 
expressaram: só que não passaram da intt:nção para a efctiva açâo. 

Criou·se u PORTOBRÃS. 1:: verdade. Mas. apenas substituir o 
nome n~o resolve::: de Departamento Nacional de Portos e Vias Nave .. 
gúvcis pum PORTO BRÁS. "Tomar as coisas pelos nomes é uma ilu
sUo que tem, por vezes, graves conseqUências", 

O Sr. Virgmo Távora (Ceurá)- V, Ex• nos permite um aparte, 
nobre Senador'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Logo ouvirei 
V. Ex•. com a mnior satisfaçi'io. 

i\ oriução da PORTOBRÃS só será válida se recursos finan
ceiros c outros lhe forem drenados. 

Nf1o somos pcssimistus: pelo contrário, daí depositarmos um 
orédito de esperança o connunçu nu PORTO BRÁS. 

Ouço, com pmzer, o nobre Senudor Virgílio Távoru. 

O Sr. Vlrgfllo Talvora (Ccarú)- Dentro de norma de uçiio, que 
jt'1 é conhccidu nesta Casa, não upurteamos, de infcio, os oradores 
tluc criticam aspectos da política govcrnumcntul "deixando que eles 
apresentem suu idéiu cm globo. Neste momento, julgamos jú estar 
dentes Ua tcsc que V. Ex' expõe cm plenário, cus primeiras divcrgf:n .. 
cias vrw surgindo. O brasileiro, caro colega, gosta muito mais du ca· 
ric:\luru Uo llliC o retrato: mais du licç:1o llo que da rculidude. Exumi· 
nclllllS u 11rimcira das ullrmativus de V. Ex•, que é 11 da diminuiçiío 
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inconteste da tonelagem de cabotagem, tomada, por exemplo, a do 
ano de 1956 como ponto de referência du apresentação dos dadós 
por V. Ex•, se a memória não está nos traindo. Muito bem. Ini
cialmente: num regime democrático, a opção é do usuário. Portanto, 
a não ser num regime altissimamente autoritário, não se poderia abri· 
gar o usuário a utilizar o meio de transporte que não uquclc que se 
lhe afigurasse o mais conscntãnco com as suas necessidades, Se
gundo: realmente, de 1963 cm diante, máxime após estabelecimento 
no Puís de uma trama rodoviúria contínua, foram apresentados servi
ços rodoviários- a verdade tem que ser dita como se apresenta
de muito muis cliciência para o transporte do que o marítimo, sem 
sombra de dúvida. Terceiro: realmente, o transporte de porta a porta 
cresce, não só aqui no Brasil, como cm todo o mundo. Basta que se 
consultem as estatísticas. Quarto: há um engano patente do nobre 
colega, quando diz que não basta mudar a sigla de DNPVN par.a 
PORTOBRÃS para se obter um milagre. Não! Há, não só uma 
mudança de sigla, mas uma mudança completa de conceituação do 
que seja uma exploração de portos de forma integrada. A 
PORTOBRÃS responde àquela idéia, defendida por engenheiros 
portuários hú muitíssimo tempo- pelo menos por aqueles que mais 
se interessavam pelo assunto, as autoridades maiores no sctor- da 
necessidade da existéncia de um sistema integrado de portos brasi· 
leiros. Não é uma simples mudança de sigla; ao contrário, é uma mu· 
dança completa de mentalidade, em que hã uma empresa pública 
holdlng, sociedades de economia-mista encarregadas da exploração 
empresarial e eficiente dos portos, quando, hoje, a exploração desses 
portos é feita sob as mais diferentes formas. Desculpe-nos o alon· 
gado do aparte, mas nós nos reservamos para ouvir a cxposiç-:io de 
V. Ex• durante muito tempo c procuramos, em uma só intervenção, 
dar os esclarecimentos que o Partido do Governo julgava necessário. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Pela sua intcli· 
g~nci•t. t;alcnto, espirita público c extraordinária experiencia como 
homem público, particularmente quando exerceu a dircçào do Minis· 
tério dos Transportes neste País, qualquer intervenção de V. Ex•, em 
qualquer circunstância, é uma grande contribuição a qualquer 
orador que se encontrar na tribuna, especialmente no nosso caso. 

Senador Virgílio Távora, no regime democrático, não hã dú· 
vida, hã liberdade de opção, de alternativa; escolhemos aquelas que 
achamos mais recomendáveis. t; evidente que para o empresário na· 
cional não há interesse cm transportar a sua mercadoria de São 'l'ran· 
cisco do Sul a Recife num transporte moroso, que vai implicar em 
prejuízo; mas, se tivermos um serviço, uma navegação de cabotagem 
rápida no atendimento, dentro dos interesses do empresário, haverá 
prioridade no embarque utilizando o serviço de 'cabotagem. Este, o 
primeiro ponto da nossa resposta a V, Ex• 

Mudar os nomes não é suficiente; é preciso mudar a mentali· 
dade, é preciso instrumentar um novo organismo para que ele 
cumpra as suas finalidades. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ccarã)- Justamente! 

O SR. EVELÁSIO.VIEIRA (Santa Catarina)- Mas, o que nós 
temos visto no nosso País é nlardcarcm-sc intenções, criarem-se 
novos órgãos, mas não se adotar uma filosofia e dirctrizcs consen· 
tüneas com os interesses nacionais. isto é o q0c não tem ocorrido. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará) - Eminente colega, as palavras 
de V. Ex•, por mais bem concatenadas que sejam,- c o estão sendo 
-não tém o dom de nos convencer, por exemplo, que a uma institui
ção como a PORTO BRÁS, votada pelo Congresso,- c honramo· 
nos de haver sido o seu Relator, já que ddensor maior dessa idéia du· 
rante qulltorzc unos - ainda nem organizada, se vá cobrar a cfi· 
ciência. Mas esse órgão responde a umn dirctriz maior- eficiência 
empresarial. Pura organizar esse conjunto de portos, de uma forma 
coerente c harmónica, foi que o Governo criou aquilo que chama· 
mos sistema integrado de portos, pura dar a essa holdlng a necessária 
capacidade de receber, além das subvenções orçamentúrias, c do 
Fundo Portuário Nacional. os empréstimos necessários à exccuçilo 
do grande Plano Portulorio Nacional este sim, estabelecido. O fato é 
que temos uma mesa grande- jll o dissemos várias vezes, nesta Cusu 

-c uma toalha curta, isto é, ns nossas necessidades silo imensas c as· 
disponibilidades reduzidas. O Governo, ao atribuir, no li PND -
cumo rculmcntc atribuiu - uma prioridade maior ao setor ferro· 
viário, c ao sctor de navegação, máxime ao de cabotagem, a eles está 
alocando recursos. E será feita uma pergunta: Por que não foi feito 
antes? Porque, eminente colega, um dos motivos maiores desta invo
luçiio foi a intcgrm;ào havida, do interior com seus maiores centros. 
E essa integração não podia ser feita, como outrora, por meio ferro
viário, haja vista o imenso dispêndio de pccúnia requerido. Isto foi 
feito por meio rodoviário. Estabelecida esta trama básica, mínima, 
trata-se, então, de atender a este grande reclamo, que niio é só de 
V, Ex• Vamo-nos permitir, recorrendo aos nossos arquivos- niio 
poderá ser hoje nem amanhã - oferecer-lhe um exemplar de nosso 
pronunciamento, quando assumimos o Ministério citado por 
V. Ex•, nos idos de 1961 c 1962. Chamávamos a atenção para o fato 
de que, uma vez estabelecida uma rede, uma malha mínima rodo
viária- já que não poderíamos fazer isto cm termos de ferrovia pelo 
dispêndio correspondente, porque esta malha destinava-se à intc· 
gração desse interior do País aos centros, aos pólos de desenvolvi· 
mento- o impulso, o crescimento, o incentivo à cabotagem e à nave
gação nuvial eram os pontos básicos de nosso desenvolvimento. Vê 
V. Ex• que, realmente, não estamos cm divergência quanto aos itens, 
às idéias fundamentais; estamos cm divergência, sim, quanto às 
oportunidades, c diremos que, no momento, o Governo dá melhor 
resposta à V. Ex• criando a PORTOBRÁS, tornando-a apta a rece
ber aqueles recursos que o estado caótico da administração portuária 
mais diversa impedia que fossem recebidos com a devida eficiência 
de aplicação, por intermédio do DNPVN. Eram essas as achegas que 
gostaríamos de fazer ao discurso de V, Ex• 

O SR. EVELÁSU) VIEIRA (Santa Catarina) - Senador Virgí· 
lio Távora, fiz parte da Comissão Mista que criou a PORTO BRÁS. 
Ouvi atentamente o esplêndido Relatório de V, Ex• Eu c o meu Par
tido fomos a favor da criação do órgão. Todavia, o necessário é ins· 
trumcntã-lo, é darmos recursos. E estou aqui, não para cobrar da 
PORTOBRÁS; pelo contrário,•cslou aqui fazendo uma advertência 
c cumprindo um grande papel do Senado, no sentido de persuadir, 
no sentido de conscicntizar o Governo para fazer uma revisão na sua 
política de transportes, no Brasil, para instrumentar esse órgão. Caso 
contrário, ele não vai cumprir as suas finalidades. Vamos repetir a 
história daquela mulher que prevaricou e o marido incendiou o sofá. 

Senador, precisamos mudar a nossa mentalidade, .no Brasil. 
Não se justifica transportar cimento, de Pernambuco para o extremo· 
sul, utilizando caminhões! Transportar algodão, por rodovia! 
Estamos esbanjando dinheiro. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará)- Nesse ponto, V. Ex• c o Go· 
vcrno estão de plcníssimo acordo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - A minha posi· 
ção aqui' tem o sentido, cxatamcntc, de advertir, de chamar a atenção 
do Governo. V. Ex•, que foi Ministro, sabe; estamos habituados, no 
Brasil, a ouvir u anunciação de intenções de planos, mos não vamos 
para a ação, para a execução. V. Ex• sabe disto, como também a 
Casa, que é dotada de pessoas inteligentes, dedicadas ao seu 
trabalho; mas u Nação desconhece. 

No Plano de Viação do Governo Federal não há destaque para 
a navegação de cabotagem no Brasil. Ela foi esquecida. E isso não 
tem sentido, nobre Senador. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará)- Perdão, E·~;:éncia. Eminente 
Senador, acreditamos que estamos nos tornando ati: importunos, 
com estes apartes ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Pelo contrário, 
E.xcd~ncia. 

O Sr. VlrgOio .Távora (Ceari1) - ... mas i: uma idéia tão bem 
lant.;l!da, corno V. Ex• o faz - embora nào concordemos com ul
gunws de suas rrcmissns ununcindns - que ela precisa ser bem 
di,~utida, rorque é dtt eluciduçào, da trocu de idêias, do embute que, 
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justumente, pode surgir ulgumu verdade. Realmente, por coincidên
cia, fomos tumbém Relatores do Plano Nacional de Viação, nesta 
Cusu. V, Ex• não deve estar recordado disto, pois ocorreu na legisla
tura passada; Mas diremos que o Brasil, por impositivo constitu
cional, utiliza esse termo "Plano Nacional de Viação" quando, nu 
realidade- isso ficou bem expresso no Relatório, que teremos o pra
zer de ruzcr chegar às mãos de V, Ex•, se assim o desejar- não era 
uprovudo, nesta Casa, um "plano", Para suprir esta antinomia entre 
u denominuçi1o dada pela Constituição c aquilo que realmente todos 
os pluncjudorcs, os economistas consideram como sendo um Plano é 
que o Governo tinha encarregado, naquele tempo, o GEIPOT -
Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes-, 
hoje Sociedade de Economia Mista, de organizar o Sistema Nacional 
de Tmnsportcs, que enquadrava- ai, sim- niio só toda essa trama 
rodovi{tria, ferroviária, aeroviária e de navegação, como a operação· 
de todo esse conjunto. Como, no documento a que V. Ex• alude 
impropriamente chamado de Plano, não podia caber essa referência 
- porque lú cru uma indicação' de metas físicas c de algumas 
intenções gerais da exploração desses meios, seja rodoviário, fer· 
roviário, portuário, ou aeroviário- tornou-se necessária a organiza
ção deste outro documento, o Sistema Nacional de Transporte - aí, 
sim - englobando a operacionalidade de todos esses diferentes 
meios. Isto cru apenas uma observação que queríamos fazer a 
V, Ex•, não como defesa do Governo, mas como uma exposição du
,quilo que é realidade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Nós concorda
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Comunico ao no
bre orador que seu tempo está esgotado. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) (Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, no exercício da Liderança do MDB, pediria a V, Ex• licença 
para que o orador continuasse falando, baseado no art. 66, 
.parágrafo único, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Acolho o pedido 
da Liderança. O nobre Senador Evelásio Vieira. terá mais 20 minu
tos para terminar o seu discurso, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Sou profunda
mente grato à distinção da Presidência e do Llder em exercício, Sena
dor Itamar Franco, concedendo-me tempo para prosseguir, mesmo 
porque, quando falamos em portos, no Brasil, nos vem de imediato à 
lembrança o nosso querido Estudo de Santa Catarina, que foi 
privilegiado em portos naturais. 

Temos uma série de portos magnilicas. Um dos portos extraor
dinários do nosso Estado, como condições naturais, é o de São Fran
cisco do Sul. 

I! um dos melhores portos naturais do Brasil. Infelizmente, não 
'é habilmente aproveitado como instrumento a impulsionar a eco
nomia de nosso Estudo c do País. 

Aí estâ uma fantástica riqueza natural que pode c deve ser' 
explorada objetivamcnte em favor do desenvolvimento catarincnse e 
sul-brasileiro. 

Truta-se de um porto que, aparelhado devidamente, constituir· 
sc·ú também num magnífico escoadouro du produção dos trõs Esta· 
dos do Sul. 

As cur;1cterísticas técnicas do porto assim se manifestam: caluda 
máximo, oliciulmcnh: permitido cm situações favoráveis, 8,5 metros 
(25 pés); calado normal- 7,59 metros (23 pés), que podem alcançar 
as profundidades de 9 metros u 13 metros, com insignificantes obras 
de d ragugem. 

Quanto uo canal de acesso, se apresenta com 8 metros de pro
fundidudt:, porém invcstiguçàcs recentes demonstram u viabilidade 
de se utilizar uma pcofundidade regular de 13 metros. Dois terços 
desse canal tõm a profundidade de 16,5 metros, variando, entretanto, 
dc9 u 25 metros. A largura média de 1,5 quilómetro e largura 

mínima de 300 metros. A extensão do canal de demanda é de 12 
milhas. 

A demanda diurna com tempo pruticúvel é livre, isto é, a pruti· 
cagem niio é obrigatória; a demanda noturna se apresenta com boa 
visibilidade, portanto sem restrições. 

A bacia de evolução, pura navios de 15 pés (4,95m) é definida 
por um círculo de 1,5 milha de diâmetro, sem levar cm conta as bóias 
de sinalização; para navios até 25 pés (8,95 metros), é definida por 
duas úrcas de círculo de 0,5 de milha de diâmetro, sendo a profundi
dade média de 12 metros. 

As águas são tranqUilas c abrigadas c não se tem verificado 
auoreamentos. 

As obras de acostagem foram projetudas em umu pequena 
enseada ou suco, em forma de Dúrsena. São estes dados rfsicos que 
nos permitem afirmar que, dos portos do Brasil Meridional, é o que 
se apresenta em melhores condições naturais, oferecendo calado para 
grandes navios c largura exigida pela moderna navegação. Sob o 
ponto de vista de segurança, indubitavelmente, o porto apresenta 
v~mtagcns inegáveis, cm relação aos portos meridionais do País, 
somente sendo comparado aos portos de Salvador, São Sebastião e 
Rio deJuneiro. 

O porto de São Francisco do Sul é servido pela Rede Ferroviá
riu Federal, que faz conexão com a Estrada de Ferro Sorocabana, cm 
Ourinhos e ltararé, com a Viação Férrea Rio Grande do Sul, em 
Marcelino Rumos, e ainda com o Tronco Sul, que faz a ligaçã~ 
di reta São Paulo-Porto Alegre. 

O Sr. Aaenor Maria (Rio Grande do Norte) - V. Ex• me 
permite um aparte'? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Ouço com pra
zer o aparte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Aaenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Evclá
sio Vieira, congratulo·me com V. Ex• por trazer à Casa tema que 
considero oportuno c de muita importância para o Pais. O transpor
. te rodoviário é altamente deficitúrio no Brasil, por vários aspectos. O 
caminho é fabricado no País c pagamos royalty por ele. O combustí
vd absorve todas as nossas divisas. No entanto, somos o quinto País 
do mundo em caminhos nuviuis. Para o que um navio de pequeno 
calado, com sete tripulantes, transporta, fazem-se necessários 100 
caminhões, ocupando cem máquinas, ct:m motoristas. Para transpor
tar a mesma coisa! Temos as estradas nuviais feitas, sem precisar de 
consorvaçào, ao passo que, para os veículos motorizados, us estradas 
custam fortunas. Pagamos fortunas para construi-las c conservá-las. 
Um navio, de Belém ao Rio Grande do Sul, em linha reta, transporta 
volume cem vezes maior que o dos caminhões, e ocupam - repito -
apenas sete tripulantes. Ainda por cima, esse navio faz esse percurso 
mais rápido do que o caminhão: o caminhão gasta oito dias, e o na
vio, de pequeno calada, cinco dias, porque o navio anda dia c noite, e 
o caminhão niío, pois o motorista nào suportaria. Por conseguinte, 
todas us vezes que V, Ex• voltar à tribuna, para tocar cm assunto de 
tamanha importância, terá minha solidariedade e meu apreço. Nu 
Tealidadc, é preciso que o Governo intervenha com dinamismo nesse 
setor pois o que se võ são as propagandas das companhias rodoviá· 
rias uprcgoundo u prc:ssu com que entregam as mercadorias, c não se 
vé, neste Pais, nenhuma orientação a respeito da cabotagem mar!ti· 
ma. Nilo vi ainda nenhuma r.rmu nacional interessada por esse 
problema. E, realmente, faz-se necessário o tratamento dessa 
questão, porque nossa economia deve ser feita de cima pura baixo, 
em todos os sentidos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Senador 
Agcnor Muriu, a solidariedade de V, Ex• é muito importante. E 
multo muis importuntc pura o nosso discurso é o seu depoimento, 
sUo os seus conhecimentos, a sua experiência, as suas paluvruli. Os 
argumentos convincentes de V, Ex• robustecem o discurso que 
proferimos ncstu tarde, 
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Sr. Prcsit.Jcntc, essa intcgraçiio, argumento de valor, pela sua 

cxcclcnie loc;llizaçào c as suas condições nuturais, elegem o Porto de 
São Francisco do Sul, no contexto dosistema portuArio nacional, 
como porto de opção pum os embarques e desembarques que se 
rcalizttm nos portos de Santos, Paranaguá e.Rio Grande. 

E o rcaparclhamcnto do porto de São Francisco do Sul viria 
solucionar o problema de: sobrecarga dos citados portos, possibilitan· 
do, inclusive, cumprimento do compromisso feito entre o Brasil c o 
Parnguui de manterem entrepostos livres. 

I~ preciso que se registre que os portos brusiletros na úrea, 
Paranaguú c Rio Grande, não têm podido atender às necessidades de 
movin1cntacr10 desejudn, fucc aos periódicos congestionamentos 
vcrilicados. E a eliminação dos obstáculos causadores de tais 
congestionamentos exigem elcvndissimos investimentos, várias vezes 
superiores aos ncccssitrios ao rcaparC:lhamento c à ampliação do 
porto de São Francisco do Sul. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco) - Permite V. Ex• um 
apurtc'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Ouço com mui
to prazer o Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- Ilustre Senador Evelásio 
Vieina, o assunto versado por V. Ex~- parece-me- se encaixa em 
um contexto muito amplo e muito importante para a problemática 
nacional, cxatamcnte a política de comunicaçrto e transporte no Bra .. 
si!. Como vem sendo assinalado por V. Ex•, e também como foi dito 
pelo ilustre Senador Agenor Maria, nosso colega do Rio Grande do 
Norte, houve como que uma verdadeira distorçüo ao dar-se ênfase às 
comunicações rodovioírias neste Pais, País imenso, que não contava, 
evidt:ntcmente, com a nuto-sUiiciência do petróleo c, no entanto, 
preferiu outros meios de transporte, inclusive o marítimo, a que 
V. Ex~ se refere, o ferroviário e o hidroviário, em favor da estrada, 
do caminhão, do pneu. Tudo isso implica em ânus terrível que, sem 
dúvida alguma, pesa enormemente no atual desequilíbrio da balança 
de pagamentos do Brasil, nos dias de hoje. Portanto, incorporo às 
congratulações do Senador Agenor Maria as minhas próprias, 
acredito mesmo que de todo o Partido, e, quem sabe, da própria 
Casa, nesta análise que V. Ex• está elahorando na tarde de hoje com 
muita felicidade. Temos à nossa frente o nobre Senador pelo 
Ama?.onas Evandro Carreira. Sem dúvid•l S. Ex• pode dar testemu
nho eloqUente de que em sua região, a Região Amazónica, cortada 
de rios, nüo se deu a devida importância ao aproveitamento dos rios, 
muitas vezes colocados cm plano secundário, em favor de outras 
s,Jiuções mais onerosas, não apenas no seu feitio, mas no que diz res
peito ao seu próprio uso c à sua própria manutenção. Parabéns, por
tunto, a. V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Recentemente, 
cm companhia de Colegas da Comissão de Assuntos Regionais, esti
ve cm vários Estados e Territórios da Amazônia. Estabelecemos 
importantes conta tos com altas patentes militares, e uma delas -e 
o ;tssunto niio foi segredo- me disse: não entendemos a prioridade 
para cstrudas, para rodovias na Amazônia, cm detrimento da navcgn· 
cru1 Iluvial. Estava presente, entre outros, o Senador Evandro Carrei
ra, do Amazonas. 

Hú disparidades como, por exemplo, o esbanjamento na 
construção da Rodovia Santos-Rio de Janeiro, que niio é prioritã
ria, que o Governo Federal reconhece não é prioritária, em detrimen
to da detrificaçilo, do reaparelhamento da ferrovia Belo Horizonte
Suo Paulo-Santos etc. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Permite V, Ex• um aparto? 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco)- E da próprio Centrnl do 
Untsil, que t;slú caindo uos pcduços . . 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Snnta Catarina)- Nua entende
mos esse procedimento. Mus isso nilo 1: do presente, reconheço. Vem 
uu lnngn da História, ao longo dos unos. Precisamos modificar, ter 
uulro comportamento. 

Ouco, corna maior honru, o Senador Jarbus Passarinho. 

"tJ Sr. Jarbas Pa .. arlnho (Parú)- Muito obrigado u V, Ex• 
·Apenas tucurei no assunto correspondente à Amazônia, lembrado 
que J'ui cm aparte pelo Scnudor Murcos Freire. Quem conhece a 
histúria dos rios da Amuzôniu sabe que, desde tempos imemoriais, 
foram aqueles que Euclides da Cunha chamava de "Estradas que cor
rem", J'ormn, justamente, o eixo de penetração c, sobre eles, se fez o 
nwiur esl'mçll de penetração, de conquistu da Região Amazônica. Pu
ra surprcsu minha, quando estagiário do Estudo-Maior, no Coman .. 
du Militar da AnHilônia, surpresa que se justifica, pois não tinha 
cnnhecil\tcnto de assuntos de navegação nuvial, lacustre ou maríti
mus, a froÚ1 Iluvial da Arnazõnia era a maior do mundo. Encampada 
essa frota, nacionalizada ao tempo do Governo do Presidente Getú
lio V;~rgas, ela se transformou no SNAPP- Serviço de Navegação 
da Anwlônia c Administração do Porto do Pará. Ainda ao tempo do 
Governo do Presidente Outra, depois no segundo Governo do Pre
sidente Getúlio Vnrgas e no do Presidente Juscelino Kubitschek, essa 
frota Ouvia! roi aumentada. Foram encomendados navios à Holan
da, até llners, tipo turismo. Um deles, por sinal, a que deram o nome 
de Getúlio Vargas, afundou. Durante todo esse período a conquista 
da Amazônia, a troca de suas mercadorias, a sua economia, o seu . 
pulmiio, foi feito através da via Ouvia!. A primeira quebra deu-se 
com a Belém-Brasília, construída, num ímpeto, pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek, ímpeto esse que todos nós acabamos agra
decendo, porque não hquve projeto, não houve pré-projeto. Há 
engenheiros aqui, nn Casa, que podem confirmar, não havia a pos
sibiliúàde de levantamento aerofotogramétrico, pois quando Sua 
E•celéncia tomou a decisão o céu ora completamente nublado duran
te meses n no. Assim, quase tínhamos duas estradas, cm vez de uma, 
o que era uma vantagem, porque era um azimute de marcha, daqui 
para a Amazônia, c um contra-azimute, de lã para câ. Os teco-tecos 
que faziam a cobertura da área verificaram que os traçados da es
trada estavam separados, um do outro, 40 quilómetros. Foi o grande 
impacto favorável à modificação, inclusive, da geopolítica da região. 

Acabou a última ilha do arquipélago brasileiro. Àquela altura, na 
Amazônia, dependíamos de tudo, desde que a navegação por mar 
fosse cortada. Transportava-se até a subsistência de que a Amazônia 
precisava parn sua alimentação. Ou se razia por ar, que era carís· 
simo, ou não se fazia. Mais tarde, ainda ao tempo do Governo do 
Presidente Juscelino Kuhitschek, surgiu a Brasília-Acre, que veio se 
ultimar praticamente agora. Tenho a impressão de que não pode ha
ver nenhuma pessoa. - militar, civil ou eclesiástico - neste País, 
que possa pôr em dúvida a conveniência da construção dessas estra
das para a complementação das vias de transporte da Amazônia. Já 
tive oportunidade de debater o assunto com o nobre Senador Evan
dro Carreira, e até combinamos um grupo de trabalho a dois, para 
chegarmos a outras conclusões. A Transumazõnica, que tem sido tão 
mal si nada aqui, nesta Cusa, não se fez com o dobramento do rio, co
mo ocorreu com a ltacoatiara-Manaus e a Porto Velho-Manous. 

A Trunsamalônica visava c visa uma política de macrodemogrulia 
neste J';lis: transporte do excedente de população. São mais de 30 mi· 
lhtics de nordcslinos. Ainda ontem ouvíamos, aqui, a excelente inter
vcn~iio do Senador Itamar Franco. Mostrou S. Ex• que esses 30 mi
lhões de pessoas süo respoÍlsáveis por menos de 12% du renda nacio
nal. E é prcl.!iso aproveitar a estrada, não quanto estrada, mas sim 
quanto meio, pura permitir a rocada de excesso populacional de 
unut itrca cujo solo nUo tem muis capacidade de sustentação para 
aquela cujo solo está à busca de mãos. Então, nobre Senador Evelá· 
sin Vieira, t~1fvcz essas compuruçõcs devam ser feitas com outro tipo 
de gustos llc entradu, como, por ex.emplo, umu estrada turística, que 
muitos poderilo pôr em dúvida se deveria ter, ou não, prioridade 
1. Mas, quanto ils estradas que fizeram a integração territorial da 
Amazônia, nilo hl1 como se possa ficar contra essa id~ia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA· (Santa Catarina) - Como dizia; 
cm nossa visita.uo Norte do Pais, aquele ilustre militar, nilo rez restri· 
~ues ii Belêm-llrasília nem ii Cuiabá-Suntarém. Nua. Exutamente 
u fel cm reb~itU u esta Munaus-Porto Velho, estrada parulcln. Ele 
tlissc: "IU!Vcgo, ali. constantemente. a um rio nuvegável. Não tem 
sentido." 
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Acrescentaria rapidamente que temos a BR-101, que vai do Rio 

Grande do Sul n divisa do Paraná; a BR-116, do Rio Grande a São 
Paulo: c está sendo construída uma terceira, a Trnnsbrnsilinna. Inda
go, então; por que não é melhorada a estrada de ferro de São Paulo 
ao Rio Grande, o Tronco Sul, muito mais importante para a produ
ção brasilciru c para u Nuçiio? 

Süu estes os pontos de fixação. 

O Sr. Virgmo Távora (Cearú)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Nobre Senador 
Virgílio Távorn, terei o maior prazer cm, conceder o aparte, desde 
que V. Ex• tenha capacidade- e sabemos que tem- de sintetizá-lo 
rapidumentc, pum que cu possa encerrar meu pronunciamento. 

O Sr. Virgnio Távora (Ceará) - Fá-lo-ei cm apenas meio mi- · 
nut~. Eminente Senador, trata-se do que chamamos ordem de gran
d~.:;a de disp~ndins. A Ferro"la do ,Aço, que brcvcmcutc s~rú, aqui 
neste plenário, percutida por Governo e Oposição, em seu primeiro 
trecho, 397 quilômetros, gastará mais que tudo o que foi feito para a 
construção dessa trama rodovilirin. O problema é justamente de 
ordem de grandeza de investimento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina) - Muito obri
gado, nobre Senador, pelo seu aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O tempo de V. Ex• 
está esgotado, como esgotado est!1 o período destinado ao Expe
diente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Sr. Presidente, 
peço apenas dois minutos parn concluir. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Sr. Presidente, peço a palavra pelu 
urdem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem o palavra, 
pela ordem, o nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia) (Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
com a devida permissão do orador, o assunto é tão intere:-~sanLe nestn 
sexta .. feira, consulto se poderia haver uma tolerância maior, para o 
debute, que í: importante, possa ser ferido. Não é cortesia por parte 
da ARENA ao simpático e elegante representante da Oposição; é 
uma cortesia mais ao assunto que S. Ex• está represt:ntando. 

O SR. PRESIDENTE (Mugolhães Pinto) -Gostaria de fazer a 
corh:sia, mns inrormo a V, Ex• que temos 9 oradores inscritos. Co· 
mo o nobre Senador Evell11io Vieira solicitou apenas 2 minutos, esta 
Presidência lhe concede esse tempo, para que S. Ex• termine seu dis
curso. O debate poderá voltar cm outra ocasião. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Sr. Presidente, 
o comportamento do nobre Senador Ruy Santos nos sensibiliza pro
fundamente, mas nüo nos surpreende. S. Ex•, como Líder da 
ARENA, no momento, tem uma perspicácia extraordinária. uma 
percepção e, com essa percepção, essa intuição, está a retrihuir aqui· 
lo que estou a faler com o Presidente d11 Comissão de Transportes, 
com o Senador Helvídio Nunes, dando grande contribuição ao 
Governo Foderul no problema dos contoiners. 

Sr. Presidente, peço permissão apenas para ouvir o nobre Se· 
nado r Ruy Curnciro. 

O Sr. Ruy Carneiro (l'aruibu) - Agradeço 11 V. Ex• a 
dclh.:;u.lcnt dn~o:otH.:css~o lleste aparte, na horu cm que o Sr, Prt:sid:~n· 
I~:. li~.: ucnnJu l.:lllll o Regim~.:nt~l. cst{t ulcrtando V. Ex~ de que t,.l se: LI 

t~o.:mp11 estú csl!ntadu. Mus, quew dizer que V. Ex•. neste li111 de !:C· 

nwmt, l'ocalit.;t :~~sunto dos mais importuntcs do Purs: n trunsportc 
put· via uquútica. 

Fui supcrint~.:tH.l~o:nt~.: da Organizuçiw Henrique l..ugc, dirigindo a 
l'ostdr:t c ll l.lllth: Brasileiro, ul~m de v{trins companhias pequenas 
no l~stado d~.: S1in l,aulu, pertencente~ ilquela orgunizaçào. Rculmen· 
te. LJ tr;111spmte SLlhrc úguas é ainda u mais harato do mundo. E tnnto 
Í"iMl ~ v~mtmlc lJUl! os Estados Unidos aprovcitum os seus grandes lu· 

go:-. p:mt a ctrculaçftn de suas riquezas, CongrulUIO·mc, portunto, 
com V, E:~~. pda iniciativa d..: ahordnr assunto de tanta rclcv{lnciu 
para o tlllSSll Pais, rat.fw pela 4ual considero patriótico o discurso 
que V, J:.x~ p~nnuncia ncs\:1 tarde no Senado da Rcpúhlica. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina)- Muito obriga-
do a V, E.x11, Scnadllf Ruy Carneiro. · 

Rt:gistro :tind:t outros motivos que, no meu entender, devem ser 
l'nnsid~.:rudns, cnm rcl:u;;io au porto de Süo Francisco do Sul: 

/\s t.onas produtora~ de cercais do meu Estudo, do sudoeste do 
Param't c IHlro~o:stc do Rio Grande d~ Sul uí o ponto mais indicado, 
pd;1 sua posit;:'lll centr:tl, p<lra o escoamento de seus produtos. 

Os EstadtlS do Sul. ~.:olll o incremento da plantaçUo do trigo..: o 
lk-;cnvolvinH.:nto notúvel 'h.: outros produtos, o ~oju, por exemplo, 
s~.:r~o hencf'iciados por umu facilidade muito maior nu imrortuçiio de 
mluho~. <.JUC tcr:'tu s..:us rrecos redulidos pelo barnt~amcnto do 
tr:m,purtc, unm vct. llUC Uu porlll poderrío ser levados por fcrroviu 
até as zon3s produtoras. na sua maioria. 

E. lJllilllhl :t este :.1specto, é conveniente lle~t;.~car que: a rede 
l'errtlviúria,no tr~dw cutarinensc é, atuulmcntc, ociosa. 

1\ ec~>11~1111ia de S:tnta Catarina, por sua vez, rcccber{t novo alcn· 
to vbto l!LIC upen:ts com o vislumbre du possibi\idudc do rct~pare
l,lwmcntn dn portu,'inl1merus cmpre~as ti:m4 se mostrado inltrcs~adas 
cm inst;llarl.!'lll·se lh> M unicípiu deSfio Fram:is~.:o do Sul. 

Crdtl, Sr. Presidente, Srs. Scn~uJures, que dando-sc condições de 
u1n hlllll f'uncinnamentu <Hl porto Lic Süo Francisco do Sul, pelos 
h~.:ncfidus que trar(t Íl economia. cspccialtm:nlc ác Santa Catarina, es
tarenhl"i rctlut.indu :~s Uispuridudcs rcgionuis, nas possibilidudí:s de 
progn:ss~1 lJliC c.xist~.:m cm nosso P<~ís. 

O nosso EstaJo muito tem contrihuído par!l o desenvolvimento 
dc~t:t N;u.;:'to, c~pccialmentc através de impostos, que s~o drenados 
para 11., ~o:ofn!s ri'lhlkos. 

N.úo,; Je Snntu C:tto1rina esperamos que o Governo Federal nus 
r~.: I rihu:1 pdll menus um p()UCO, cm rchtçtuJ ao muito que temos di.l
do. determimmUn providêncius pma rt:apurclhar e ampli:.tr o Porto 
dt.: S;'to l;r:llh.:isco, :1 11m de <.JUC possa conslituir .. se num instrumento 
dt.: tli.:~l!ll\'lllvim..:ntn do nu:-~so Estado c du nossu Nação. 

Filwlment..:, Sr. Presidente, u nuvcguçtto de cabotagem niin 
m~.:rc~cu i-t.:l"crén~.:ia do Plano de Viucno, numa cvidênciu do acerto llc 
rltl'ISOI~ ,,:rítil.:;r:.. pr~.:s~ntt.:s, (M1dto bem! Palmas.) 

COMI't\RECEM MAiS OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa -
llenri<tLie de La R.>cque- Josi: Sarnoy- Fausto Custeio-Branco
Petrúnio l•nrtdla - Mauro Benevides - Wilson Gonçulves -
Dinarte Ma ri'- Je"i: Freire- Milton Cabral- Paulo Guerra-
1\rnon de Melhl - l..uiz CavulCunte - Teotõnio Vih:la - Gilv:m 
Rn~ha - !.ou rival Bartistu - Eurico Rczcndt:- Jotao Calmon -
Rllherto Saturninn- ltmnar Frunco - Franco Montoro- Osires 
Tei\cira - Saldanha Del'li - i\ccioly Filho - Muttos Lei1o .!.... 
l.ctwir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhies Pinto) - Sobro u mesa 
rc~tllt.:rimcntn 4ue scr:'t lido pelo Sr. lY-Sccrctúrio. 

É lilln c :~provado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 343, DE 1975 

Nos termos do art. IK5 do Regimento Interno, requeremos que 
11 tempo dt:stinmln uos Ol'adorcs do Expediente du Scssnu dc 21:1 de 
>~1:.mh1 cnrrt.:ntc scjú dedicudo u Comcmornr u Senutnu de Cuxias. 

Sala das Sessões, em 15 do agosto de IY75.- Ruy Carneiro
Renato Frnnco - Agenor Morin - Evehlsio Vieira - Lázaro 
Durbota- Mendes Conule- Hclvldlo Nunes- Jorbas Passarinho
Henrique de Lo Rocque- Altevlr Leal. 

O SR. !'RESIDENTE (Mugalhdes Pinto)- Em conscqüi:nciu 
da dclihcraçiln do Plcn{lrio, o lcmp\l destinndo uos oradores du 
:-.l'"i:-.:'Hl dn dia~~ do corrente serft dcdicnJo u comemorar u Semana 
deCit.'d:r,, 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhles Pinto)..:... Esgotado o per!o· EMENDA N• 3 (de plenário) 

do dcstinudo uo Expediente. 
Pussa .. se ~~ 

ORDEM DO DIA 
Item I. 

Votuçiio, cm turno único, do Projl:to de Lei da Câmara 
n<' 23, de 1973 (n• 2.232-D/70, na Casa de origem), que 
acrescenta pnri•grnfos ao art. lO do Decreto-lei n• 972, de 17 
de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício du pror.ssão 
de Jornalista, tendo , 

PARECERES, sob n•s 337, de 1974, c 39 e 40, de 1975, 
dus Comissões: 

- de Leglslaçlo Social - I• pronunciamento: favorável 
no projeto: 2• pronunciamento: favorável às Emendas de n•s I 
c 2: fuvorilvcl, cm parte, à emenda n• 3: ·e contrário à 
subcmcnda de Constituiçiio c Justiça à Emenda n• 2: e 

- de Constftufçio e Justiça, favorável ao projeto e às 
Emendas de n•s I c 3, de plenário, e favorável à de n• 2, nos 

termos da subcmcnda que apresenta. 

A discussiio da matéria foi encerrada na sessão de 9 de outubro 
de 1974, com apresentação de trés emendas em plenário. 

Em votaçi1o o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 23, DE 1973 
(N• 2.232-C/70, na Casa de orlaem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 10 do Decreto-lei n• 972, 
de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exerclcio da 
proflsdo de Jornalista. 

O Congrosso Nacional decreta: 

Art. I' Ficum acrescidos ao art. 10 do Decreto-lei n• 972, de 
17 de outubro de 1969, os seguintes parágrafos: 

"* .1<' Nos municípios com população inferior a cem 
mil hnhituntcs, cxceto se capitais de Estados, os diretores
proprictúrios de cmprcsus jornalísticas que comprovada· 
mente exerçam <I atividudc de Jornalista há mais de cinco 
:nlus poderão, se rc4ucrcrcm uo órgão regional compt:tente 
d!l M inisti:rio do Trahulho e Previdência Social, dentro de 
noventa dias, contados da publicação desta lei, obter também 
o rcgistro de qoc trata o art. 49, mediante apresentação de 
prova uc nacionalidade brasileira e folha corrida. 

§ 41' O registro de que truta o parágrafo anterior terá 
vali<.l:u.h.: c:o;r.:lusivu :.io município cm que o interessado houver 
c.xcn.:illo u rt.:spcctivu utividude," 

A rl. ,:!v Esta Lei cntraril cm vigor nu data de suu publicação. 
rcvogallus us disposições cm contrário, 

O SR. PRESIOENTE (Magalhies Pinto)- Passa-se à votação 
lias cmcndus. 

Ern votação as emendas de n\ls I c 3, de purt:ccr favorável. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer 

'cnlauus. (Pausa.) 
Arrovmlus. 

Sttll as seguintes ots emendas aprovudas: 

EM EN IJA N• I (de plcnilrio) 

Ao~ Jl' a que se refere o urt. JY 

Surrinw-sc a c ..... rrcssiio "Previdência Social" 

No* .1• suprima-se a expressão: 
·: : .. exccto se nas capitais de Estado, ... " 
Acrescente-se após o§ 4• o seguinte: 
"§ 5• Os difctores-proprietários de empresas jornalfsticas loca

lizadas em d<st•ito.i,doo capitais, poderão, igualmente, obter registro, 
nus mesmas condiçõ~s estabelecidas no parágrafo 32'' 

O SR. PRESIDENTE (M1111ihies Pinto) - Em votação a 
subcmcnda da Comissão de Constituição e Justiça à Emenda n• 2, de 
Plcnilrio. 

Os Srs. Senadores que .a aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A provada a subemcndu, r.ca prejudicada a Emenda n• 2, de 

Plenário. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA N•l-CCJ À EMENDA N•2 

Redija-se assim a emenda n• 2: 
Ao§ .1• a que se refere o art. 1• 
Acrescente-se, ln fine 
"desde que sejam r.tiados a Associação de Imprensa c ao Sindi

calo de Jornalistas do respectivo Estado." 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Plnto)-Jtem 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 31 S, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do pronuncia
mento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, por ocasião da sanção da lei que cria 
a, Empresa de Portos do Brasil Sj A - PORTOBRÁS, e 
publicado no Jornal O Dia. 

l::m votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado à requerimento. Será feita a transcrição solicitada. 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTISSIMO SE
NHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA, GENERAL ER
NESTO GEISEI.., POR OCAS/ÀO DA SANÇÃO DA LEI 
QUE CRIA A EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A
PORTOBRÀS, E PUBI..ICADO NO JORNAL O DIA,QUE 
SE PUBI..ICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 
3/5, DE /975, DE AUTORIA DO SR. SENADOR VAS
CONCI:'I.OS TORRES 

"Creio que 1: óbvio ressaltar a importância dos transportes no 
desenvolviment~ econômico, social e politico. No caso brasileiro, 
entretanto, o problema dos transportes adquire maior importância 
ainda, dadas as características de nosso País, sua grande extensão ter· 
rilllriul, u suu extensa costu, t:nvolvendo milhares de quilômetros no 
litoral, as grandes áreas ainda não incorporadas propriamente à vida 
nacional, ainda não devidamente integradas, fazem com que o trans· 
porte seja parn nós um problema de grande transcendência, de gran· 
de importância da vida do nosso País. Durante longos anos, o Gover
no se tem preocupado com esse problema e acredito que os Gover
nos da Revolução, desde 64, todos eles, se empenham em melhorar e 
aumentar nossas condições de transportes. No sctor rodoviário, prin· 
cipalmcntc, abriram-se milhares de quilômctros de estradas, mc
llwrarum-sc us condições técnicus e, sobretudo, se fez urr, 
cxtr;umJinítrio esforço no que se rcrere a pavimentação. No setor 
l'crnwiltriu, também, melhorurum·sc di versus linhus, tendo cm vistu, 
principalmente, Ulll adequado equipamento nos corredores de 
c.\pnrta~i"to. 
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Na parte mar!timu e navegação interior, também se procurou 

melhorar us ~ondições operacionais dos nossos portos, Por outro la· 
do, além dessa infra-estrutura propriamente dita, desenvolvémos os 
meios de transporte, Houve uma expansão extraordinária na indlis
tria automobilfstica; a indústria de material ferroviário foi nova
mente vivificada e está hoje em plena produção; e no setor da cons· 
trução naval, desenvolveram-se vários programas que deram ao País 
navios de diferentes categorias, onde há hoje uma elevada tonela-
gem. No próprio setor aéreo conseguiu-se criar uma empresa de cons· 
trução de aeronaves, que estã em franco desenvolvimento. 

O meu Governo prosseguiu neste mesmo programa c, desde o 
início, aprovou o Programa de Desenvolvimento Fcrroviârio c tam-
bém o Programa de Construção Naval. Prosseguiu, também, no pro· 
grama já estabelecido do setor rodoviário e, na parte da aeronáutica, 
prosseguimos nu construção de novos aeroportos, capazes de aten-
der o serviço das aeronaves modernas, que se caracterizam pela uti· 
lização do jato e pela grande capacidade de carga c passageiros, 
Estão aí os aeroportos de Manaus c do Galeão, cm vias de 
conclusão, c o projeto do novo aeroporto de ~ilo Paulo, . 

Todo esse conjunto, entretanto, implica no emprego de avulta· 
dos recursos implica cm muita imagin&ção, cm muita operosidade, 
muita capacidade de trabalho c, sobretudo, ter que se orientar para a 
integração de vida e para o estabelecimento de prioridades, já que os 
recursos são poucos, há necessidade de aplicá-los bem, c onde aplicá· 
los bem, e onde eles possam produzir melhores resultados. Talvez 
seja este problema de estabelecimento de prioridades o problema 
mais difícil que o administrador encontra, que implica cm formular 
adequadamente uma decisão e, o que é mais importante, em prcser· 
var, nesta decisão e ter capacidade de resistência nas diferentes 
solicitações· que lhe chegam pelos setores interessados, que querem 
mudar as nossas decisões no sentido de terem um atendimento de 
suas próprias pretensões. 

Hoje, acabo de sancionar um novo projeto de lei, que contou 
com a eficiente colaboração do Congresso Nacion~l c que institui a 
l'ORTOBRÁS, empresa nacional dos nossos portos, Essa empresa 
substitui o Departamento Nacional de Portos c Vias Navegáveis, 
integrante do Ministério dos Transportes, c essa substituição se faz 
num duplo sentido; de um lado, substituir as diferentes rcgionalida· 
dcs jurídicas, que existem na administração dos portos, por um 
sistema único, mais racional c, portanto, mais cficictnc; de outro 
lado, dar à administração dos portos uma maior flexibilidade, de 
modo que C!es possam preencher as suas finalidades cm melhores 
condições c possam se desenvolver, se modernizar, tendo cm vista as. 
c1tigêncius utuais das cargas nos portos c nos navios que os 
freqUentam. Basta que lhes diga que. no 11 Plano Nacional do Dcsen· 
volvimcnto está previsto o emprego de recursos, nos anos cor· 
respondentes ao Plano, da ordem de dez bilhões de cruzeiros. Dez 
bilhões que devem ser bem empregados c que acredito que o sejam, 
através dessa nova organização. Confio nos resultados que a lei vai 
nos proporcionar, não só pelas virtudes que a lei cm si encerra, mas 
também pela capacidade c pela dedicação dos funcionários c dos 
técnicos que irão integrar os quadros dã nova empresa. 

Em matéria de transportes, hâ, no meu modo de ver, algumas 
condições que silo essenciais. Em primeiro lugar, é preciso que o 
meio de transporte exista, que o transporte tenha realidade; segundo, 
é preciso que ele tenha confiabilidadc, cjuQ o usuârio acredite nele c 
possa usá-lo adequadamente; c, por último, c talvez seja uma condi· 
çào essencial, que ele seja realizado a um baixo custo ou um custo ra
zoável, para que os produtos que sejam transportados tenham nos 
diferentes mercados uma capacidade de competição. E espero que a 
PORTOBRÁS venha realizar isto, no interesse do Brasil, mesmo 
porque, embora tenhamos um vastíssimo "hintcrland", o Brasil 
ainda ê c deve ser um País voltado para o mar. Temos milhares de 
quilõmetros de costa, como também milhares de quilómetros de vias 
nuvegi1veis interiores e, sobretudo, nesse litoral existe hoje' cerca de 
vmtc portos, que estilo à espera de um maior desenvolvimento". 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhics Pinto)- ltem3: 

Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 316, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 

transcrição, nos Anuis do Senado Federal, du Ordem-do-Dia 
do Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Jorge C~rreia, 

. lida durante as solenidades de comemoração do 29• aniver
súriu r.la criação do l:stado-Maior das Forças Armadas -
EM Fi\, c publicada no Jornal do Brull, cm 25.dc julho de 
1975, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

ta dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, Será feita a transcriçilo solicitada. 

ORDEM DO DIA DO EXCELENT{SSIMO SR. 
MINISTRO ANTONIO · JORGE CORREIA, LIDA 
DURANTE AS SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO 
DO 29<' ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DO ESTADO 
MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS- EMFA. E PUBLI· 
CADA NO JORNAL DO BRASIL EM 25 DE JULHO DE 
1975, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERI· 
MENTO N• 316, DE 1975, DE AUTORIA DO SR. 
SENADOR VASCONCELOS TORRES 

"Em 1946, cm conseqüência das lições colhidas pelas .Forças 
Armadas que participaram dó conflito mundial, cogitou-se nn. 
Brnsil, .cumo jú tinha ocorrido em vários países, da criação de um 
órgim de usscssoramento militar direto do Chefe da Nação, a lim de_ 
coordenar cm alto nível os assuntos comuns às forças singulares. 

Surgiu, assim, com esse propósito, o Estado-Maior Geral, 
instituído pelo. Decreto· lei n• 9.520, de 25 de julho de 1946, que, dois 
anos depois, recebeu a denominação de Estado-Maior das Forças 
Armadas (EMFA). 

A partir da criação deste órgão, o comandante supremo das 
Forças Armadas passou a contar com um Estado-Maior combinado, 
cuja importância para as mais altas decisões governamentais, no 
campo militar, cada vez mais se: acentua, com o correr dos anos c a 
elevação progressiva do Brasil a 'nível de potência, 

Como órgão de asscssoramcnto imediato do Presidente .da 
República c a ele dirctamcntc subordinado, o Estado-Maior das 
Forças Armadas vem trabalhando silenciosa c anonimamente, mas 
com perseverança c determinação patriótica, no sentido de bem 
cumprir sua destinação prccípua de proceder a estudos para a fixa· 
ção da politica, da estratégia c da doutrina militar, bem como de 
elaborar c coordenar os planos c programas decorrentes. 

Neste momento de comemoração c reconhecimento, cm absolu· 
to poderíamos esquecer o valioso apoio dos ministérios militares c de 
seus Estados-Maiores, para o relevante papel que o EMFA vem 
desempenhando nestes 29 anos de proílcua existência.· Cabe-me, 
aliás, a grande honra, como Ministro-Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas, de presidir o Conselho de Chefes de Estado-Maior, 
sem o qual seria impossível a busca desse imprescindível traço de 
união que deve ligar as três Forças singulares na procura de seus 
objctivos comuns, dentro dos superiores interesses da Nação. 

A importância crescente do EMFA é manifesta nas inúmeras 
visitas de. dclcgacõcs c de .institutos de altos estudos de diversos 
países que aqui vêm conhecer as atribuições deste importante órgilo 
na estrutura de segurança nacional. Também destacadas pcrsonali: 
dudes ti:m aqui vindo. Ainda este uno, recebemos a visita honrosa do 
Gcn. Mark Clark, Comandante do glorioso V Exército norte· 
americano, c sob cujas ordens a Força Expedicionária Brasileira 
aluou na Itália. 

Ao longo de sua cKistência, muito tem feito o EMFA pela 
Naçilo c pelas Forças Armadas. Suas realizações - no campo do 
plancjamento comum às forças singulares; do serviço militar; do 
desenvolvimento tecnológico nacional ligado ao campo militar, onde 
se destacam as atividades espaciais, o sistema energético, c a 
implantação, cm bases seguras, de uma indústria bélica; das compeli· 
ções deS)Iorlivas militares de âmbito nacional c internacional- silo 
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contribuições incontestáveis pura a unidade de nossas Forças Arma
das e a projeção do Brasil. 

Com orgulho, recordamos, entre outras rcnliznçõcs históricas 
do EMFA, a participação nu organização, planejamcnto c coordena-· 
çào das atividades do destacamento brasileiro- FAIBRÁS- que 
integrou, em missão de paz, nn República Dominicana, a Força 
Armado lnterumericunu. 

Cumpre-nos, tumbém, destucar us contribuições dos órgãos 
subordinados a este Estudo-Maior, os quuis vêm prestundo assinala
dos serviços à Nação: A Escola Superior de 'Guerra, por sua 
participação consagrada no preparo das elites nacionais, civis e 
militares, no campo da segurança nacional; c o Hospital das Forçus 
Armadas, mais recente, primeiro órgão udministrativo combinado 
criado no Brasil, por sua profícua atuaçào, em benefício das três 
Forçus singulares, no campo assistencial médico-hospitalar. 

O clima de tranqUilidudc, alicerçado na união das Forçus Armu
dus, constitui-se na preocupação constante do EMFA, onde as difc· 
rençus de uniformes passum despercebidos c uma mentalidade inte
grada, rundamentada na mais sà camaradagem c na consciência do 
dever comum, é caldeada no dia a dia de seus trabalhos. 

Faz-se mister que voltemos nossos pensamentos àqueles que nos 
precederam, rendendo-lhes sinceras homenagens. Sem distinção de 
farda, não só lançaram os alicerces dos ideais que hoje nos iluminam, 
como também contribuíram para a realidade deste órgão. 

Com satisfação, congratulo-me com meus comandados, civis e 
militares, que aqui servem, por sua brilhante participação nas ativi
dadcs deste órgão. Com tal estirpe, o EM FA prosseguirá, em suas 
relevantes tarefas, com a mesma fé inabalável no destino do Brasil c 
de suas Forças Armadas." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- item 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n•• 25, de 1975, de autoria do Senhor Senador José 
Esteves, QUC dispõe sobre o uso de medidores nos botijões de 
gitS liquefeito de petróleo, tendo 

I' A RECERES, sob n•s 62 c 63, de 1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constituciona

liuadc cjuridicidade; c 
-de Economia, favorável. 

Em discussflo o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, en-

cerrarei a discussão. (Pausa.) 
Esl{t encerrada. 
Em vot:u;ào o Projeto. 
O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Sr. Presidente peço a palavra, para 

cncuminhar a votação. 

O SK. H~ESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
lhl nohr~,; " .. nador J<uy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUV SANTOS (Bahia) (Para encaminhar a votaçio. Sem 
revlsio do orador)- Sr. Presidente, este projeto, de autoria do nobre 
Senador José Esteves, tem a melhor das intenções, Contra ele, po
rém, hã dois argumentos: primeiro, o encarecimento do botijão de 
gãs, com n adoção do medidor pleiteado, Claro que este fundamento 
pode ser desprezado, ante a proteção do usuârio. Mas hâ um ar· 
gumento de ordem técnica, sobre o qual tenho em mãos o parecer, 
que diz: 

"Os medidores de pressão de gás liquefeito de petróleo 
somente poderão indicar o peso do produto envasilhado 
quando u temperatura e a densidade forem constant'es. A 
temperatura se altera de acordo com as condições-ambiente, 
e a densidade do gâs depende do processo de refino e, 
principalmente, do tipo de petróleo utilizado pura obtê-lo. 
Tais fatores provocarão, obviamente, deslocamento do indi· 
cador de pressão, o que levarâ a umu falsa determinação do 
preço do p'roduto contido no botijilo. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, u Liderança da ARENA vota 
contra a proposição. 

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

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

Está rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

~o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 25, DE 1975 

- Dispõe sobre o uso de medidores nos botljões de gis li
quefeito de petróleo. 

O CongrcssoNacional decreta: 

Art. I• Os botijõcs de gás liquefeito de petróleo só poderão ser 
entregues ao consJmídor quando dotados de aparelho indicador da 
quantidade de seu conteúdo. 

Art. 2• Caberá ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas a fis
calização do cumprimento desta lei c a aplicação das respectivas san
ções dOS seus infratores. 

Art. 3• Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei 
cm vigor seis meses após baixado, pelo Poder'Executivo, o respectivo 
regulamento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo n palavra ao nohre Senador Mendes Cannle. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) -·Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Concedo a palavra. 
pela ordem, ao nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUV SANTOS (Bahia) (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
solicito a V. Ex• conceda a palavra, cm nome da Liderança, ao no
bre Senador Dinarte Mariz, para uma ligeira comunicação. 

Peço desculpas ao nobre Senador Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dinarte Mariz, que falarâ em nome da Liderança, 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) (Em nome da 
Liderança. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Ocupo, hoje, esta tribuna para, daqui, dirigir ao eminente Mi· 
nistro da Agricultura um apelo, em nome dos plantadores de algo· 
dão do meu Estado, para que se tome uma providência oportuna no 
sentido da defesa do principal produto da economia do Rio Grande 
do Norte. Recentemente, Srs. Presidente, houve por bem o Ministé· 
rio da Agricultura publicar os preços mínimos do algodiio do setor 
centro-sul do Pais. Hã três meses o mesmo ocorria em relação ao 
Nordeste. Acontece que a safra do algodão nordeste está começando 
a ser colhida nesta oportunidade, neste mês, podemos assim dizer. E 
a safra do algodão paulista começará ,. ser colhida em março do ano 
próximo. Mas o produto das duas safras será efetivamente consumi· 
do durnnte o ano próximo vindouro. E como o preço mlnimo, pura o 
Nordeste, de algodão de fibra longa foi cm redor de CrS 3,00, o algo
dão do Centro-Sul do Pais teve, agora, preço miníma na mesma tabe
la do algodão nordestino. 

Sr. Presidente, o algodão da Região Centro-Sul do Pais é similar 
do algodi\o americano, e o nosso, em sua quase totalidade- e me re
firo nó do Rio Grande do Norte-, que é o algodão de fibra longa, é 
similar do algodão eglpcio. E a diferença de preço entre o tipo ameri
cano c o cglpcio é cerca de 40% a mais para o algodão de fibra longa. 
Niio poderâ haver injustiça maior, nesta hora, se permitirmos que o 
algodão nordestino. tenha como preço mlnimo o mesmo preço do ai· 
godilo da Regi ii o Centro-Sul do Pais. 
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Aiém do desalento dn agricultura nordestina, com us O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Vê 

inundações repetidas nestes dois últimos anos,. temos ainda a acres· V. Ex•, então, que estou com a razão na minha reclamação, pois no 
centur que o algodão Seridó, ou seja, o algodão de fibra longa, nu algodão paulista, quando u fibrn é muito regular é nu base de 
sua colheita por hectare dll um rendimento apenas de 300 quilos, 28/30mm. Então, o nosso algodão, de fibra 30/32, que é muito mais 
quando a safra é normal, enquanto que o algodão da Região Centro· alto do que o outro, estã sendo cotado cpm um desâgio - como 
Sul do Paístem a sua colheita assegurada numa média de mil e V. Ex•estúdizendo-em redorde25a30%. 
quatrocentos quilos por hectare. ' O que queremos, Sr. Prccidcn,te, é que não ocorra o que vem 

uconh:ccndo todos os anos: que na hora cm que o agricultor vai .vcn· 
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Dinartc 

der o que produziu ele o faça nu base dos preços estabelecidos nu épo· 
Mariz, permite V, Ex• um aparte? ca cm que eles acham oportuna pura u safra futura; mas no fim da 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Pois não, 
com muito prazer, 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Dinarte 
Mariz, para o algodão fibroso do Nordeste, a fixação de preços mi· 
nimos foi acima de três cruzeiros, como V. Ex• acabou de dizer. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Em torno 
de três cruzeiros. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Gr~nde do Norte)- O preço mínimo 
do algodão 34/36, que é a fibra intcrmediãria, é de três cruzeiros c 
vinte c dois centavos; o de fibra 36/38 é três cruzeiros c cinqUenta e 
três centavos; o de fibra 38/40 é três cruzeiros c oitenta centavos c o 
de fibra 40/42 é: quatro cruzeiros. O nccessãrio e .que, na época da 
comercialização, o Governo fuça por onde o ágio dado ao algodão fi. 
broso, realmente, o seja ao produtor. Acho razoáveis os preços fixa· 
dos, dentro desses critérios, porque, na realidade, o preço mlnimo de 
quatro cruzeiros, para o algo<\ào de fibra 40/42, de trés cruzeiros e o i· 
tenta centavos para o de 36/38, acho·o razoável, Infelizmente, com 
relação a esses ágios dados ao algodão fibroso do Nordeste, 
principalmente do nosso Estado, as grandes firmas não vinham dan· 
do esses ágios porque compravam algodão de fibra 34/36 e nunca 
queriam receber aquele de libra 36/38 ou 38/40. O Sr. Ministro da 
Agricultura afirmou-me, hú poucos dias, que este ano os industriais 
terão de ·cumprir, religiosamente, os preços mínimos. Assim sendo, 
devemos aguardar a época da comercialização. Se o algodão fibra 
36/38 for pago a três cruzeiros e cinqUenta c três centavos. como 
manda o Ministério, como manda a politica de preços mínimos, fi. 
curei satisfeito. Mas, se o industrial não quiser pagar a libra 36/38 c 
38/40 dentro dos critérios desse ágio, aí, sim, chegará a hora de rc· 
clamarmos nesta Casa. Por e~quanto, posso afirm~r a V. Ex• que o 
Governo deu um preço mínimo dentro das suas possibilidades, 
porque nu realidade o preço mínimo de CrS 3,22 pelo algodão de fi. 
bra 34/36; de CrS 33,53 pelo de 36/38; de CrS 33,80 pelo de 38/40 e 
de Cr$ 4,00 pelo de 40/42 silo, realmente, preços minímas razoãvcis. 
Disse aqui, há poucos dias, no meu discurso, que estava satisfeito 
com os preços mlnimos elaborados e fixados pelo Governo Federal 
neste ano. Se, porém, na época da comercializaçüo não atenderem a 
essas determinações do Governo Federal, aí voltarei à tribuna e 
yuero contar com V. Ex•, justamente, para este caso. Muito obriga· 
dou V. Ex• 

O SR.· DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Eu que 
agradeço o aparte de V. Ex•, mas posso informar, nesta altura, que a 
safra presente já está sendo comercializada, c que o preço pura o ai· 
godí\o Seridó estã sendo, no momento, de apenas CrS 2,50 e 
Cr$ 2,80, E quero aindu dizer a V. Ex• que sou um velho conhecedor 
do assunto, como V. Ex• muito bem o sabe, e que a nossa safra é vcn· 
didu nu base de 34/36, como V. Ex• acabou de falar. Os percentuais 
de 36/38 e 38/40 são pequenos, que niio tôm quase nenhum significa. 
do diante du colheita que fazemos. O Seridó que é mesmo conhecido 
ó o de fibra 34/36. E, no aperfeiçoamento da nossa cultura, temos 
conseguido um percentual ainda pequeno para a fibra mais alta. 
Mas, lembro u V, Ex• que o algodão 32/34, que i: altamente comer· 
ciúvcl, está caluda no preço mlnimo de Cr$ 3,05 ou Cr$ 3,06, se não 
me fulhu a memória. 

O Sr. Agcnor Murla (Rio Grande do Norte)- V, Ex• está en
gunudo. O algodi\o 32/34 é aquele du fibra denominada "serti\o", 
que estil cotado u CrS 2,70 o quilo. Esse tipo ui é chamudo sertão, de 
flbrn 32/34. 

safra, quundo todos já venderam seu produto, as firmas compra· 
dorns fazem pressão sobre: us autoridades e vem, então, regulamenta· 
çl~O nova com preços mais altos, quando, na realidade, o 'agricultor 
jú não possui mais nudn para vender,já tendo sacrificado seu traba .. 
lho. l>cssa l'ornm, vf10 as firmus cx.portudoras usufruir do suor do 
trabalho do agriculior. 

Portanto, u hona é ~sta. Ou se faz agora o reajustamento do pre
ço, nn cunH.:ço da safra ou ~.:ntUo teremos repetido um mal que 
representa quase que umu desonestidade org~1nizada dos grandes 
cmnpradnres, que usufruem o beneficio do aumento do preço 
mininwj{lliUBmlo a safra fni toda colhida c vendida. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande d<> Norte) - Permita-me 
V. Ex• um aparte, Senador Dinarte? (Auentlmento do orador.) -
Como V. Ex• tem sido um entusiasta cm defesa dos interesses do 

. Rio Grande do Norte, eu queria di1.er·a V, Ex• o seguinte: o que te· 
mos que fazer, nesta hora, é denunciar as firmas que não estão 
querendo obedecer à politica, dentro dos critérios dos preços mini· 
mos. O que o Governo poderia fazer já o fez, udotundo o preço 
mínimo de CrS 3,22, pura o algodão tipo 34/36, de CrS 3,53 pura o 
.16/ JH. de CrS 3,HO pura o 38/40, e de CrS 4,00 pura o de 40/42. 
MHs, se eles não quiserem cumprir deveremos dc:nunciur as firmas 
que niao estão pagando dentro desse critério. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Obrigado 
a V. Ex•. mas continuo rechunando e dizendo que o preco mínimo 
de :llgml:'io scridú é ainda muito baixo cm relaç3o üquelc: concedido 
ao algodito da Região Centro-Sul do País. 

Sendo o preço do algodão paulista cotado em mais de três cru· 
1.cims. o a\gndim s~.:ridl1 não poderia jamuis ddxar de merecer o pre
~;o 30% muis, ou seja, cm redor de CrS 4,00. Essa, a re1ilidade e o que: 
ncontcce, se quisermos fazer a comparação cxata. nas bolsas no exte
rior. nos preços do ulgod~o. cm relação aos dois produtos: o nosso, 
representado pela pn,duciao egípcia, e o do Centro-Sul do País, pelo 
ulgodiio americano. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Concordo com 
V. Ex• porque, na realidade, o que o algodão fibroso ganha em resis· 
tênda, camctcristicu de scdosidude c comprinicnto de fibra, ele perde: 
cm produtividudc. ~nquunto colhemos, c:m média, trezentos quilos 
de ulgodito, por hectare, Goiás, São Paulo cPunanú colhem dois mil 
')ui los por hectare. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Digamos 
1.400. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte) -Concordo com 
V. l.'x' 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Sr. 
Pr!!sidcntc, niin cstú sô ui o apelo que estou fazendo em nome dos 
ugricultores do Rio Grande do Norte. O mais importuntc é que, no 
anu pnssndo, ulém do prejuílo de muis de SO% da produção do nosso 
:dgudrli.l, pclus inundações. este uno, pelo excesso de chuvu, u nossa 
safru cstú r!!dUI.ida Clll JO%. 

Sr. Prcsidl!ntc. se o nosso Governo, realmente, desejar que 
cnntinucmus 01 rrmlutir ll algodrto de nhra longa, que é um privilégio 
de sds nu o i tu pai ses, cu nosso só tem u Rcgii\o Nortcste pura fuzê· 
lo, se ~Juiscrmos m:mtcr essa dúdiva du N:uurczu, teremos de 
~uh~idiar n algudüo. Niio é pussív~.:l exigir-se do ugricultor que plnntc 
alglldllll para collu:r uma médiu de I reLentos quillls por hectare c vivn 
llillJliCia n:gitu1 inúspita, lflll agreste, 
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Sc ~ intcn:ssantc ao Governo continuar a ter o Brasil entre us nu- cJo que o do Egito é u uniformidade, porque as mâquinas estão nas 

çiics privilcgiudas, u prodU<;ão do ulgodão de libra longa terá que ser miios das usinas Andersen Clayton, Machine Cook, Sanbra, trastes 
suhsidimlu. NUa podemos concorrer, com aqueles que produzem, cm internacionais que operam neste Pnís, cspccialmcntc no Nordeste, cs-
médiu, mil c quutroccntos quilos ror hçetare, se a nossa região trnngulando a economia do agricultor. Estes não procuram dar ao 
:ilcunçu urcnus trclcntos quilos. 1?. um milagre. E muita gente tem algodiio justamente aquelas características de uniformidade. Não se 
dito: por que n[oo dcixum de pluntar o algodão de libra longa? A pode misturar ulgodão fibroso, fibra longa, com algodão sertão, que 
rcspostu, ruru 'lucm conhece a nossa região, ·é imediatu: é que a é n libra intermediária. Eles compram algodão fibroso, libra 3 e 4 e 6 
rcgi[oo só produlmcsmo o ulgodão scridó. Não produz milho, soja, acima e misturam com algodão sertão, libra 32/4. 30 e 32. Este ai· 
nem outro quulqucr produto agrícola, capuz de substituir o algodão. godào misturado, quando bate nas carretilhas das firmas dos 
Scniio, hil muito tcm'ro niio huvcria algodão scridó no País. contonifícios da Alemanha, da França, a olho nú se puxa a libra e 

Sr; l'rcsidcntc, continuundo ainda minhu argumentação, reitero encontra a realidade da fibra, mas, nas carretilhas, todo aquele 
n[oo só este apelo, mas cstu reivindicação, em nome dos produtores, algodão 30, 22 e 32, 34 cai como desperdício. Daí a desvalorização 
P""l"e tenho ccrtew de que, no Ministério da Agricultura, está um do algodão brasileiro para o do Egito. Precisãvamos, sim, fazer com 
homem capacitado pura conhecer os nossos problemas, que, apesar que nesta pequena faixa do Ceará, do Rio Grande do Norte, da 
de n[oo ser nordestino c niio ter convivido com a agricultura da nossa Paraíba- os únicos Estudos que produzem algodão fibroso no Bra· 
regi[w, tem sido sensível aos apelos dos nordestinos. Todas as vezes si I - o algodão pudesse ser descaroçado de acordo com o compri· 
cm que, io sua porta, temos chegado pura, cm nome da nossa gente, mcnto da libra. Que o al~odão fibra 34, 36, só ele, fosse .descaroçado 
mostrar o lJLwdro c~.:onômh:o que defendemos, somos atendidos. c assim, sucessivamente, para darmos a uniformidade que falta ao 

O Sr. Agenor 1\faríil (Rio Grande do Norte)- Permite V. Ex• 
um aparte'! 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Sr. 
PrcsiUcntc, faço questão de registrar, que meu apelo agora é também 
dirigidll uorhlhrc n:pn.:scntuntc do Rio Grande do Norte nesta Casa, 
ll Scnndo'r Ag~rwr Maria, conhecedor e sofredor da minha região, 
par:.a que a sua voz se junte à minha~ nm de que possamos, unidos, 
defender a economia do nosso Estado, notadamcnte a do algodão, 
qLu: é um privilégio da nossa velha c querida região seridocnse. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Dinarte 
Mariz, pode V. Ex• contar com a minha solidariedade em tudo que 
disser respeito às reinividações do Rio Grande do Norte, o nosso 
Estado. Um dos problemas que mais de perto vêm estrangulando a 
economia do agricultor do Rio Grande do Norte é o da cobrança de 
15% ad valorem, sobrecarregando a matéria-prima na mão do ho· 
mem do campo. Não temos rentabilidade para responder por essa 
obrigação tributãria. r: preciso que se compreenda que trabalhar no 
Nordeste, pagando 15% de tributo, estrangula a economia do ho· 
mem. Com a modificação da filosofia tributária, majorandoo lmpos· 
to de Vendas e Consignações, que era 5,7, para 15%, hoje denomina· 
do I CM, estrangulamos a economia da agricultura do Nordeste. Se o 
Governo Federal não encontrar uma forma de baixar esses tributos, 
que sobrecarregam tanto o laborista do Nordeste, vai a cada dia au· 
mentar a corrente migratória c criar, nas capitais brasileiras, uma 
situação muito dilicil, porque realmente essas capitais, principal· 
mente as do Nordeste, não estão com capacidade hospitalar, de 
saneamente, de educação, para receber esse influxo crescente. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Mais, uma 
vez agradeço a V. Ex• nesta oportunidade mais confortado, porque 
estou merecendo o seu apoio, nas reivindicações ora feitas. 

Sr. Presoo ... te, acrescentaria um pequeno detalhe, mas de gran· 
de signilicução, na defesa da tese, que venho desenvolvendo sobre a 
agricultura do algodão nordestino. 1?. o algodão seridó o único produ· 
to capaz de se transformar em lios finos, o que significa dizer: o 
único algodão que produz lio fino é o de fibra longa, e enquanto do 
outro algodão h:\ superprodução, do algodão de libra longa hã carên· 
cia no mundo, porque, repito, apenas seis ou oito países têm capa· 
cidade, no seu clima, de produzi-lo. Se transformássemos toda a 
safra de nosso algodão seridó em fios, teríamos o mercado no mundo 
inteiro à nossa disposição pura vender por lO anos·u nossa produção, 
enquanto o de libru curta, há superprodução, e exntumente por este 
motivo sabemos da crise universal nu indústria têxtil. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Dinurte 
Muriz, mais umn vez, congrutulo-mc com V, Ex•, pedindo permis
são puno um udendo a respeito do lio de ulgoduo libroso. Apenas o 
Peru, o Egito c os Estudos Unidos produzem u'm algodão semelhante 
uo nosso. Melhor que o nosso, só o ulgodãb do Egito, melhor numa 
qualidade que não depende do agricultor. E estamos sendo prejudica· 
dos pelas usinas, pois o que fultu uo nosso nlgodilo puru ser melhor 

algodão, do nosso País. Este processo só será possível através das 
cooperativas de produção, não ficando o agricultor sujeito a vender 
aos maquinistas intermediários, como a SANBRA, que detém em 
suas muos o poder de evitar os preços. Caso contrário, jamais obte· 
remos essa qualidade maior, para vender pelo melhor preço o algo· 
dão produzido no Nordeste brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - O que 
acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que não podemos vender 
o nosso algodão para o exterior, porque toda a produção é consu
mida no Pais. Nós temos o consumo interno, mas não temos preço 
compensador, porque nehum pais quer comprar uma mercadoria ou 
um produto sem a segurança da assiduidade do fornecimcmto, 

Eu visitei o Egito, Sr. Presidente, a área agrícola do algodão. A 
libra do algodão egípcio é bem melhor do que a nossa, mas a nossa 
tem outras características melhores que a do Egito. A sedosidade da 
nossa libra, a própria força, a fortaleza, a resistência, são melhores 
que as do Egito e os fios li nos aqui produzidos são vendidos por pre
ços espetaculares. O que acontece é que uma classe de produtores, 
neste País, secularmente explorada, tem mantido a grande indústria 
têxtil do Centro-Sul do País, que tem ganho muito mais dinheiro 
com o nosso produto, fabricando os fios finos e os tecidos 
superiores, o que significa dizer, com o tecido mais grosso. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- V. Ex• tem toda 
a razão, porque uma camisa fabricada com algodão seridó vale qua
tro vezes mais do que uma camisa fabricada com algodão de fibra 
curta. O algodão herbâceo não tem a resistência mínima que tem o 
algodão fibroso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) (Fazendo soar a 
campainha)- Lembro ao nobre orador que o seu tempo estâ esgota· 
do. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) Vou ter· 
minar, Sr. Presidente. 

Aqui ·fica o meu apelo ao eminente Ministro da Agricultura, na. 
certeza de que S. Ex• tomará cm consideração as palavras, minhas e 
do nobre colega que me aparteou, solidarizando-se comigo na 
reivindicação que fazemos em nome c em defesa do agricultor nor· 
destino. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a paluvra 
ao nohrc Scnmlor Mendes Canulc. 

O SR. MENDES CANALE (Muto Grosso) (Pronuncia o seguin· 
te discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao inído do primeiro pcrfodo desta sessão lcgislativu, uo nosso 
ingresso, portanto, nesta Cusu, tivemos :.a sutisfuçUo de st:r procurado 
pelo ilustre Pr~sidcntc du Comissão de Assuntos Regionais, o 
cmim:nt~.: Senador Cattctc Pinheiro, o 4uul nos solicitou, nu época, 
infornwçtlcs u respeito do .. Projeto Aripuunà", ussiln denominado 
ptH' sr..:r scdimln c111 terras do município llluto·grosscnsc que lhe 

' I 
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Cillf'lrCSlanl u nome, que se desenvolve nu chamada .. cidudc-cientflicu destinado n abrigar os técnicos, cientistas, trabalhadores c pequenos 
de llumholdt", nu úrcu umuzônicu do Estudo de Mato.Grosso. ugricultores. 

Tivemos, nuquclu ocusião, u oportunidudc de informar àquele Não obstante a sua implantação tenha contado com recursos, 
Presidente que muito pouco conheclumos sobre o "Projeto Aripuu- decorrentes de ajuste firmado entre os. Ministérios do Planejamcnto, 
nit",jú que u seu respeito quase nudu fora divulgudo, e que o interes· Interior c Educação, do que resultou, em junho de 1973, a liberação 
se daquela Comissão cm saber de seus reais objetivos, a fim de visitar da dotação de Cr$ 5.535.000,00, c, em 19'14, através de novo con· 
o "núcleo pioneiro de Humboldt", muito nos alegrava, pois, sempre vênio firmado pelo Ministério do Interior e do Plancjamentci 
tivemos o desejo de inteirar-nos da programação, dos planos estu· dotando o projeto de novas verbas, no valor de CrS 8.400.000,00, o 
hclccidos c de suas execuções, e seria uquela uma grande oportunidu· qual se encontrava, inicialmente, orientado pelo Instituto de 
dc,jit 'I"' noticias as mais contraditórias corriam sobre o undumento Pesquisa Eeonômica e Social- JPEA, tendo como gerente geral o 
du projeto. professor Pedro Paulo Lomba, da Universidade de Muto Grosso e 

Assim que, no dia 2 de maio, cndercçum~s uo Dr. Bento Porto, posteriormente entregue dirctumente a Superintendência de Dcsen· 
ilustre SccMitrio de Pluncjamento do Estudo de Muto Grosso, uma volvimento do Centro-Oeste, o projeto paralisou-se, levando o 
carta que nos permitimos ler o trecho relacionado com o assunto: "Núcleo Pioneiro de Humboldt"·ao abandono. 

Com muita satisfação para nôs, fomos, hoje, solicitado 
pcln ilustre Senador Cuttetc Pinheiro, Presidente da Comis
stlo d~.: Assuntos Regionais, desta Casa, no ·sentido de 
cstuhulc.:~.:crmos contatos com órgãos do Governo Estadual, u 
n·m di.! conseguirmos informes, c os mais detalhados possí
veis, a respcitn dn '"Projeto Humboldt", 

Ao pedido, ocorreu-me, logo, a lembrança do amigo, 
nfto sô como titular que é da Secretaria a que, acredito, estar 
aiCto u assunto, como pelo interesse que sempre tem o amigo 
demonstrado cm atender-nos. 

Assim que, dentro do mais breve tempo, gostaríamos de 
ohtcr tudo que a respeito possa cstur ligado ao problema; pu· 
ru que. após muior apreciação do assunto, pela Comissão 
n:spcctiv:1, possamos lllilrcur, futuramente, uma visita à área 
respcctivu. 

l)c sua primeira vinda a esta Cupitul, informou-nos aquele 
Sccretúrio que o ussunto, objcto de nossa carta, não estava afeto à 
su:1 Sccrcturia, mas sim ft Universidade Federal de Mato Grosso, 
cum a q~altentaria obter os informes por nós solicitados. 

Aguardando, nuturalmcntc, a chegada dos informes,- que não 
vicr:11n -. n Comissiio de Estudos Regionais empre~pderu visitas a 
nutras úrcus do Pais, onde se desenvolvem, através de organismos 
regionais de pluncjamcnto, execuções de programas e planos de 
desenvolvimento, como é do conhecimento desta Casa. 

Com a aproximaçiio do recesso parlamentar de julho, progra
mou, aquela Comissão, para o segundo período desta sessiio legislati· 
va, a visita it cidade ~lumboldt, desconhecendo a situação por que 
passava o "projeto Aripuanü", pois somente :tpós u publicação da 
nota nlicial do Conselho Nucionul de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico, ficou esclarecido que o projeto havia passado à orienta· 
'''" dn CNI'q, desde ubril deste ano, cuju medida se efetivuru, porém, 
cm julho, cm virtude da recente "conclusrao do levantamento contá
hil cu trunsl'er~nciu dos recursos, que permitiram uo órgão assumir a 
rcsnnnsnhilidndc cmprcguticia do pessoal, ati: entiio vinculado uo 
projclU ntmvés de vúrios organismos'\ conforme expressa a própria 
IHlla. 

De nosso n:grcsso a esta Cupitul, nos primeiros dias deste mês, 
tUill:llllUS conhecimento das primeirus notícias publicadus, nos úhi
mns dias de Julho, pelos jornais "0 Estado de S. Paulo", "Jornal do 
Brasil" c "0 Globo" n respeito du "cidade cientifica perdida no 
meio da mata" (pum usarmos um dos títulos dus publicações lança
das), :IClllllpanhando, com vivo interesse, dui pura frente, a série de 
reportagens t.J:a impn:nsu nacionul, cnfocundo u dílicil situuçào vivi
da pelo "l)rl*:to 1\ripu:.mtl". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Com us publicações que se sucederam, mostrando os vCtrios 

itngulos do problema temos, hoje, uma série de informes que 
colocnm cm relevo todas as situações por que passou e passa o 
"Projeto", desde n sua idculiznção, do inicio de implantnção e de. cxe· 
cu~fltl, de sua rarulism;iHl c abont.Jono, até it rctomudu de pos1çi\o, 
atrnvi:s dns providêncius que iniciam n ser adotudus pelo CNPq. 

o "Projeto Aripunnã" inspirado no objetivo de estabelecer um 
modelo racional de ocupação da nmnzônia tinha, nu instuhtção do 
"NL'ickD Pin11cim lic llumholdt", o suporte dn pcsquisu cientll'icu, 

A portaria interministerial, assinada pelos Ministros do Plancja· 
menta, Interior e Educação, decidiu que o projeto Aripuanã passarâ 
a ser gerido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico, o qual nomeou um grupo de trabalho, visando à en· 
cumpução do projeto. 

O CNI'y distribuiu notu oficial à imprensa, definindo a situação 
anexamos notu ao nosso pronunciamento, deixando porém de·proce

. der it leitura, jit 'I"' fora amplumentc divulgudu pelu imprensu. 
Numa demonstração do alto interesse do Conselho em bem 

orientar o andamento do projeto, não somente o atual supcrinten· 
dente do projeto, Sr. Luiz Antonio de Albuquerque, esteve em 
Humboldt, promovendo juntamente com a equipe do CNPq os pri· 
meiros levantamentos do material pertencente ao projeto, como o 
próprio superintendente de Implantação de Projetas daquele Con· 
sdhu, Sr. Muuro Amorclli, visitou o "Núcleo Pioneiro''. tendo, in· 
clusivc, mantido contatos, c1n Cuiabâ, com o Governador José Gar· 
ciu Nctu, a LJUCm soHcituru apoio e de quem recebera a certeza da co· 
labllr:l~i'iu, mas de quem ouvira, também, a manifestação de desapon
tamento pelo ahandono, que o Chefe do Executivo mato-grossense 
pude l.!nnstatar, cm que se encontrava ''Humboldt", por ocasião da 
visitn l]UC empreendera àquela área em companhia do brigadeiro 
Augusto Carrilo c de outros onciais da FAB. 

O Sr. Jarbao Passarinho (Pará)- Permite V. Ex• um uparte, 
Scnmh)r Cunalc'! 

O SR. MENDES CANALE (Mato Grosso) - Com muita 
honra, Senador Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ)- Ouço muito entristecido o de· 
poimento que V. E•• traz à Casa, porque esse projeto foi um 
daqueles que me comunicaram o maior entusiasmo na sua fase preli· 
minar e no seu estudo de viabilidade. Era eu Ministro da Educação, e 
Ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, tivemos 
algumas reuniões para tratar da implantação desse projeto que era a 
primeira tentativa, digamos, séria, honesta, de fazer um levanta· 
mente ecológico da Amazônia, de maneira a poder partir pura a sua 
ocupação cientificamente organizada. O Professor Lomba nos im· 
pressionava- eu não o conhecia, conheci quando apresentado pelo 
magnifico Reitor da Universidade - pela sua capacidade de 
dissertar sobre o assunto, pelo grau de entusiasmo que ele de· 
monstruva à medidn que falava sobre o projeto. Veja V, Ex• que os 
números que V. Ex• trouxe ao conhecimento da Casa, não são 
p!.!~]liCilllS: ]'lara pnrl.!i lllÔ!lkl dos lllCÍOS dOS ministérios brasileiroS, 
cinco milhões de cruzeiros de umn vez e oito milhões de cruzeiros 
outra vez são parcelas bastantes significativas. Sai do Ministério com 
a tristeza de não ter ido à cidade de Humboldt. Fui convidado vilrias 
vezes, infelizmente não pude ir lú. Mas esperava que o ecosistema, 
de que tunto se fulnva, pudesse produzir, através de pesquisas ra· 
cionuis, o instrumento necessilrio pura u ocupução da Amazônia, 
umn vez que a'própria Universidade da terra de V, Ex• sejucta, com 
muitu raú1o, de ser a Universidade da Selva. E hã dias li, também, 
esse depoimento, nos jornais, e fiquei profundumente entristecido 
por vcrificnr, por c.emplo, como umn casa, que podia custar 
qunrentn mil cru1.eiros, u preços locnis, foi importudu, e n unidade 
pnssou n custnr quntroccntos mil cruzeiros, vindo do Estudo de São 
Pnulo, fi mnis um testemunho, nobre Scnndor Mendes Canulc, de 
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como boas idéias, c excelentes pluncjumcntos, podem ser postos a 
perder, nu sua execução. De modo que esperei que V. Ex• chegasse 
até um ponto do seu discurso cm que cu jâ pudesse ter condições de 
discernir entre aqueles que niio tiveram culpa neste abandono, c 
aqueles que, naturalmente, siio culpados, embora V. Ex• nilo os cite 
nominalmente. E quero dizer da minha tristeza, porque na hora em 
que um Estado como Muto Grosso recebe um fluxo de meios dessa 
natureza, como o Piauí recebeu noutro projeto, é uma pena que se 
vcrinque o projeto ser posto a perder, como cu disse, por pessoas que 
nos inspiraram a maior connança, não sI ao Ministro da Educuçiio 
da í:poca, mas ao Ministro do Plancjamento, também à época, que 
hoje é o Secretário do Planejamento. 

O SR. MENDES CANALE (Muto Grosso) - Fico muito 
hllllrmlo com o upartc de V. Ex•, ilustre Scnudor Jarbas Passarinho, 
a ~1ucm meu Estado muito deve, cxatamcnte na época em que 
V. E\ 11

, era Ministro d;t Educaçfio. 
Se hlljc a noss:t mucidotdc, a juventude mato~grossense tanto do 

norte cnmo do sul do nosso Estado pode freqUentar uma universi
dadl.! d~.:vc c\:tl:trnctllc ao grande trabalho desenvolvido por V. Ex• c 
·tamh~m pdo eminente Senador Tarso Dutra, que muito fizeram 
p;tr:t que M:tto Grosso pudesse ter u suu universidade: hoje uma 
li:dcr:ll, depois reconhecida, no norte, c ;:t faculdade estadual, no sul 
dll l·:stado, 

As~im, o depoimento de V. Ex• u respeito desse projeto, 
1.h.:monstm u inten:ssc de V. Ex~ tantas vezes manifestado por nosso 
l·.st:nlo c :1goru. particulnrmcntc pela ilrcu umazônica, não só a de 
M;iltl (iTOSSll lllil~ d~ tudu li i\muzônia brasileira. De rato, este 
projch1, através c.h:ss:1 pesquisa tinha c h:m o objctivo dc oferecer os 
IJH:ids sc!!urus da ocup:u;no d:.a Amazôniu, Se foi até aqui parulisado 
ele :l!!ora rctnnw u!"na l'or111a nova c diferente quando entregue ao 
l'NI'~I· :111';1vés de seus técnicos, c temos u intciru confiança que.hu
vcrú de chcg:1r Htl seu ohjetivo inicial. 

,, c.. 'omisstlll de Estudos Rcgionais que, inicialmente, por nosso 
intcrmédio rcclamara dndos c.Jo Govcrno do Estudo dc Mato Grosso, 
a rc:->pciltl do "Prnj~.:to Aripuunt1" tem, hoje, pelus amplas publica
~·~ks fcitas pd:1s cmJHcsus jllriHilisticus citadas, dudos preciosos rela
chuw\ln~ ~om a~Juelc "projeto", que nos permitimos catalogar, 'a fim 
d~: p:t~SHI' :h 1nttliS dl> ilustre Presidente daquela Comissão. 

A~sim, o''Prnjt:ttl Aripuanii''. desconhccido desde a sua implun
ta~:~~~ cm cum~.:t;o de 1973 pussa a ocupur, hoje, as manchetes dos 
jMn:d ... 1: n prctlt.'Lijlw.;i'io ontcrn demonstruda p!!lu Comissão de 
"""LIIlltl~ Rcgion:lis tlcst:1 Casa, cm conhecer de perto u ''cidude
~o:il:atlint.'ol" c: o andamcnhl do projeto, torna-se uind<1 mais imperiosa: 
p,,j., .,c an Prcsidcntc dn CNPq, Sr, José Dion de Melo Telcs, 
intcrc,,a, ~.:nmo dcclmmu cm cntrcvistu ~~imprensa, que o "Projcto 
1\ripuanú" ~cr(t manlh.lo c Jinamil:.tdo, no que merece todo o nosso 
iipi:ILI'~'· recusando-se, porl:m. ao comcntur os problemas administru
lh ,,., ~tuc il.:varo1111 :-a cidatlc-lahomtório ao mulogro, ufirmar que a 
.,uo1 ftançt1o "l!tu1 l: julgar o pussudlJ, mas trunsformur o projeto cm 
C\ilt': para nl1s, :~o Indo de cohabormmos para que se utinja o 
llhjcli\~1 invm:ado -- no que nos couber compartilhar - nos 
iltlcr~.•.,..,;l, ..,,,hrcllllllhl, c~ulht.:f...'cr o passado, apurur rcsponsahilidudes. 
dcllll'o d;t linh:1 dc ennt.lut:t ~I LU: m.lvtamos c :IS dirctrit.es do próprio 
(i~nt.'l'lltll,.cdcral. 

;\ iatiJhll'lúnda dll "pmjcto" l: indiscutívi!l, considerando •. ucima 
de tudn, 'tr;ltar-sc da primcira grande cxpcrit:ncin brusilcira de 
tli,'Upa~·;"ttl ;adequada da Amal.ôni:1, cujo reinicio, agora sob u oricntu
\'iÚ' d11 ( 'NI'q, :1 partir c.lns lev:ullmncntos preliminares du ím.:u, co111 
ilpt~Ítl da., t'111h.:as pcsc.JUisas rcaliz:u.Jus no local, cm dois anos de cxis· 
"'"'"'·"do l'mjcto RADAM ~"<lu Instituto Evundro Chugus, terÍI 
a ,llil t.:\Ci..'Lh.,'tln 1.'11\rc.!!!Lie a \':.'Irias c:ntidadcs de pcsquis:1s do J>uls c u 
t.:lllpl'l.''a" privadH.;, :ttrav~~ de w.:Mdm espct.:iais c conv~nios fir
lltad,,., cntrc c~ll.·s c :H( Lide Cnnsclhll, vis<uH.lo, acima dc tudo, uo rc
l.'tlltill'l'itncntn ~.:ictllíl'ico da (trcu. 

< 'rit~t1·'1C, hoje, c111 tlH.Itl o Pais, como rcgistra O Estado de S. 
Paulo, can um:~ d~.: sua.., not:ts a rcspcito do assunto, "um conscnso 
~,· 111 l~'l'lltl da tll.:ccso;idadt.' de lcv:1r :~vantc o "l)rojcto AripuunU", t]UC 
ht.:tll dcttltlll,ll'il o-; prup~·~~iltls do (iovcrno Fcdcralno campo du pcs
~1111"" c d:t tll'lljlilt;;'tn dl' nmsas (arcas \'ÍI'gcns". 

Vis:a, ussim, este nosso pronunciamento oferecer a esta Cnsa o 
IHlsso testemunho do interesse demonstrado pela Comissão de 
Estudos l{c~ionais, :tlravés de seu ilustre Presidente, cm conhecer o 
:ulll:nncnto do "Projeto AripuanU"c, ln loco, o .. núcleo pioneiro do 
llumhnlc.lt": ohjctivu, uindu, cxtcrnur o no~so apoio uo CNPq, no 
mum~nto cm qu~ este Conselho assume u orientação do "projeto"; e, 
l'inulmcntc:, trut.cr os nossos uplausos à imprensa brasileira -
pnrticulnrm~nt~ ao O Estado de S. Paulo, ao Jornal do Brasil c ao O 
Globo, pela rorma precisa, imparcial e altamente informativa com 
que se houve no cnfoquc do assunto, do mais alto interesse regional c 
nacional. 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro)- Permite V, Ex•, no
hrc s~n:ldor'! 

O SR. MENDES CANALE (Muto Grosso)- Com muita hon
r:t. awhrc Scnudor Robcrto Suturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro) - Um breve aparte, 
primcir:nncntc, p;.tru cumprimcnwr c parabenizar V, Ex• pela impor
timcia do pronunciamento que ruz, ressaltando o valor de um projeto 
cujus cuructcristicus só merecem de nós a maior atenção e o maior 
~~~~p~nho, na glohul compreensão dos objetivos altamente meritó
rios: c paru concordur com as colocações todas quc V. Ex• faz e, 
particulurml!nte, com o reconhecimento que expressa em rclaçào à 
t.'mlpcrn~:iu dnd:a por esses tr~s grandes jornais do País. Nunca é dc
muis, nobre s~nador, ressaltar a importüncia da liberdade de impren
s:l. Se cstivl:sscmos ainda vivendo sob o rcgimc da censura, provavel
mente. u .. Projch> liumboldl'' estaria ainda soterrado, niio esturiu 
sendo reativmlo, como agora parece realmente: caminhar para isso. 
De modo 4ue qu~ro parabenizar V, Ex• sob todos os pontõs de 
vi!<ita: pcla iniciativ:t de lcvuntar o problcma, pela importância que 
conl'crc <lU projeto c pelo reconhecimento que dá ao trabalho cfctua
do pela nossa imprensu. 

O Sr. VlrgRio Távora (Ceurú) - Eminente Senador, permite 
um ap:trtc'? 

O SR. MENDES CANALE (Muto Grosso)- Com muita hon
r:t, Scnndor Vi_rgílio Túvoru. 

O Sr. VjrgRio Távora (Ceurú)- Neste momento, V, Ex• esteja 
certo dc lJUC tr:ansmitc à Cas<t não apenas o scu pensamento, mas o 
pcnsaml.!lltll du M :lioria, da Maioria de um Governo que nada tem a 
ocultar: que apresentu o que de bom ou de muu sucesso colhe das 
a~t,cs. Fat.enws n.oss:as ns paluvnas de V, Ex• c o cumprimcntamos 
pch1 ~JLIC hoje a cst:t Casu apresenta. 'É decisão básica do Govcrno, é 
pontn Uc lwnm d:t AdministrnçUo Geiscl le'var este projeto avante, 
corrigindo-lhe: :ts distorções, mus d:tndo-lhc o apoio necessário, pura 
lJUC: utinja os ohjctivos colimados. Mui to obrigado. 

O Sr. Mendes Canale (Muto Grosso)- Primeiramente, quero 
:tgradcccr ~111 ilustre Senador Roberto Saturnino, que muito me hon
rou Clllll u scu aparte, a l'ormn corno coloca em relevou situação. Dc 
fato vivcmos umu posição nova, diferente. ondc realmcntc a impren
sa nacinnal pude desenvolver o SI!U trub:.tlho, colaborando com os 
(i~lVCrllllS; col:thorunc.Jo Clllll US udministraçÕcS públicus- como nz 
qucsttu1 dc l'ucalizar no nosso pronuncimncnto - de formu impar
d:d. cllfa'~:t:l, Sô &~ssim cnmprccndemos a boa imprcnsu, it qualtunto 
p~.:dinws c dc quem tanto csper:unos. Ficl!lllOS satisfeitos, quando 
pmlcnws 11htcr a colahoraçtlo da formu como foi cmprcstudu, espc
l'ialmcntc ncstc pnlhlcma do "Projeto Aripuuntt", 

An nnssn ilustre J.idcr Virgílio Tilvoru, os nossos ugrudccimcn
lm, nitll s1·, pcla lhlllr:l da sua intcrvcnçUo cm nosso pronunciamento, 
111:\S cspccinlmcntc pela l'ormu com que S. Ex• enfoca o problem11 c 
lkcl:~ra u c-.;la C:.JS:t o interesse, que conhecemos, do Governo Fe
dcrul cm prossc~uir com este projeto, procurundo s:mur us irrcgulari
d;!dc~ c\istcntcs L'OIIl LlllHI oricnt:u.:ào novu que, como disse c n:pito, 
pmsa k\';'1-ltl :1 atin~ir us seus rcuis objctivos. 

1-.b porquc, un 11nalilur este nosso pronunciumento,_ Sr. 
l'n:silkiiiC, qucrc111os Uit.er lJUC i1 Comissàn de Assuntos Regionais 
dc~ta (·a sol :l'sistt:, ~~~nra, neste cspccílico problema do 01 Projcto 
i\ripuant1", tJJi..;s:'Jll co.;pcci:tl, da tllltll aguurdari1 o Senado o seu relutô· 
riu, 

l:1·a "'I"" '1i11 h a a dilcr. (Multo bem! Pnlmns.) 
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C..I/J,':.~,:~:~,t:~,~·;J,;;.s.~'~.~:~ Rlil'l!lll! O S/1. MENDES ~11:ntinhum os seus departamentos de sin~stros fechados para niio 

.ucndcrcm aos segurados; scgurudos que nuo contrataram tais segu
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··~) Projeto .Aripu:ulii tem co111o objt:tivo básico u utílizuçiío de 
pcsqliJSil como mstrurncntn parti incorporá~la uo desenvolvimento 
da rcgi:'itl, 

P:~r:~ '.' ~onsccuç~o dc t;d objctivo foram delineadas· as seguintes 
~netas ~ntc1:~1s: ! ) reconhecimento científico d,a área: 2) promocUo c 
uwv:u.::ul .cu.:nt11ico~t~cnológica: 3) prcscrvuçlto clo ecosistemu: 4) 
,bcnv~IIVII~lentu. suc~:li; 5) ocupaçõo da área de Humboldt; 6) 
dtsSt:llllllllt,;au da 1nformw;Uo cientifica c tccnológicu. 

Rccontemcnte, cmahril de 1975, o Projeto passou il responsabili
dade do CNI,ll que imedialilmcntc iniciou o levantamento da situu~ 
..;f1o no local, inclusiw no que se refere ao pessoal. 

A tr:~nsf~ré~u~iu du coordcnuçào c do património de responsttbili~ 
dilllc d:~s msututçocs mllcriormcntc responsáveis pelo projeto provo~. 
CtlLJ dcm,lr&~ 11:1 rc&~tivuç~o do mesmo. 

A recente conclustto do lc.vantamcnto cont{tbil c u transferência 
d~J:-t rccurst.H na senwnu pnssudu pnru CN Pq, permitirão u este ór~ 
gtto ~l;"iSlllll.tr " n:spons.:tbilidadc emprcgaticia do pessoal utê o 
nuu11cnt,, vmculado.an projeto atravCs de vãrios organismos. 

O CNI•q est:'t negociando <~poío científico no Brasil c no 
l:\tcrh1r pm<l m:lior suporte ao projeto", 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra 110 nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Pará) (Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
dois discursos foram proferidos esta semana, neste Plenário que me 
propunha analisnr hoje porque, em que pese a alta qualidade de 
ambos, considero que eles vêm envolvidos num tom melancólico, e 
este tom melancólico, dentro do meu ponto de vista, não tem razão 
de ser. 

Refiro-me ao discurso aqui pronunciado na segunda-feira, ao 
ensejo das comemorações da instalação de cursos jurídicos no Brasil, 
pelo nobre Senador Leite Chaves, c no discurso de ontem do nobre 
Senador Teotônio Vilela. Como ambos, entretanto, não se 
encontram nu Casa. Sr. Presidente, tentarei tratar destes assuntos 
inscrevendo-me novamente para falar na terça-feira. 

Aproveitando a palavra que me é concedida, Sr. Presidente, 
passo a tratar de um assunto interno do nosso Partido, congratulan· 
do-me com a escolha do Deputado Francciino Pereira para a 
Presidência da ARENA por indiéação de Sua Excelência, o 
Presidente da República, 

Os homens são escolhidos para as tarefas segundo as qualidades 
destas eu minha impressão pessoal é a de que o Deputado Franco· 
li no Pereira, pelo seu trato afável, sua maneira amena de fazer politi· 
ca, conseguiu aquilo que me parece um milagre: dentro do seu 
próprio Partido, não ter inimigos. E n ele caberá, portanto, Sr. 
Presidente, a reestruturação do nosso Partido. 

Como tive meu nome em evidência durante algum tempo, pou
co tempo, acho que minhus palavrus podem ser equivocadamente 
tomadas, como se aqui se tratasse apenas de uma atitude formal. 
Quero declarur que, ao contrário disso, a saudação que faço, pela 
indicução do Deputado Fruncelino Pereira, é repn&<ada de inteira 
sinceridade e desejo a S. Ex• que consiga ter completo êxito nu 
missno, reuhnente difícil, espinhosa, mas altamente gratificante, que 
lhe foi conferida. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pala· 
vruuo nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Goiás) (Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revlsiio do orador,)- Sr. Piesidcnte, Srs. Senadores: 

lil1 cercu de dois meses, ocupamos a tribuna do Senado pnrn 
dcnunciur grave.t; irregulnridude.'i, que vinhum c continuum ocorrcn~ 
do no timbito de inúmerus companhias seguradoras que operam no 
ramo de seguros obrig;.\tórios de veículos. 

Entre us gruvcs denúncins quc lizcmos nuqucln oportunidade, 
chcgumos u ussinulur que huviu compunhius de seguros que 

ros de mo~o próprio, por livre c espontânea vontade, mas fizeram 
compulsormmentc, porque o Governo, desde" 1966, instituiu o 
chnmado seguro obrigatório, ou RECOVAT. 

Após o nosso discurso daquele dia, o nobre Senador Eurico 
Rezendc, no exercício da Liderança da ARENA, assomou à tribuna, 
comunicundo que levaria imediatamente ao Sr. Ministro da 
lndí1stl'i:~ c dn (om~rcio as denúncias uqui formuladas, puru ·que 
S. Ex• desse os esclarecimentos ncce~sários c avaliasse o seu conteú· 
do. Há alguns dias, o eminente Senador Eurico Rezcndc procurou
me e passou-me às mãos as explicações que recebera da Assessoria 
ministerial. 

O imrrcssíonnntc, Sr. Presidente, Srs. Senadores. í:. que, logo 
ilptís n Uis~,..·urso, mnis de 500 mcnsugcn.~t tc:lcgrúficus chegaram uo 
lltHiSu go1hinctc, nnrrando novos fatos n:lacionados com seguros obri-
1!-atôrios ou congratulundo-sc conosco, pela denúncia que aqui 
!it:cmus. Alguns udvogudos deslocuram~se de São Puulo e Rio de Ja~ 
nc:iro c viermn nté o Scnudo Federal, utê o nosso gabinete, para nos 
1m ter :1 MHI soliduriedudc. 

N:1s cxplic~u;ões que nos chcgar<~m às mãos. através do nobre 
l.idor Eurioo Rozondo, o transmitidas poJa Assessoria do Sr. Ministro 
da lndloaria e do Cornércio, licou- não apenu~; patcntcudn, mas 
rccon hecidn. item ('lllr item, u vcrucidudc dus acusações c das irregula~ 
ridmle:oi que aqui lilcm(')s 'jUcstào de mencionar. Entretanto, de 
).:oncrcto. até hoje nml:t se rct. 

Na vcrdmh:. as explicações que nos chegaram âs mãos são muito 
m:ds unw digressão sobre o que i: seguro obrigutório do que um com
promisso dt: se tomar u sério a questão e dar~lhe o cquuciontlmento 
lJLIC SC fHI.IlCCess{lrio. 

Outro di:~, Sr. Prc.:sidcntc c Srs. Senado;es, numa reunitto du 
hancmla du meu Pnrtido, questões importantes eram unalisadus. 
Uma uolas, •1uo pronuia a atençõo de todos os membros da bancada, 
lcv,m o eminente Scm1dor Leite Chaves - que aqui não está - u 
fazer, com seu espírito atilado, a seguinte indagação: "0 que diria 
/.aratustra de tudo isso'!" E o que agora vou dizer, Sr. Presidente e 
Srs. Scn:~dures, é digno. t;unbém, de se invocar o personagem 
l':tllltlSU dt: Niclt:schc. 

A ~ranuo verdade é que, após uma imensa balbúrdia no 
111L:rcadn segumdor brasileiro, que forçou as companhias segura~ 
doras - uyuclu:-t que rculmentc têm uma trudiçüo no mercado - a 
dcharcm de operar nos seguros obrigatórios, o Governo, sentindo o 
ol:unor popular, sancionou a Lei n' 6.194, de t9 de dezembro de 
llJ7..f. saudndu pela imprensa brusilcira, em manchetes, como o fim 
dos ahusos yuc se praticuvum neste Pais, no setor dos st:guros 
nbri!!utt'lrins, rvtas essa lei - que tenho cm mãos - é: totalmente 
iiHÍC'II:I. Inócua porque no seu art. 12 está especificado "ser da 
oompctcnda uu Conselho Nucional de Seguros Privados expedir 
lltH'IIliiS 1.Hsdplinudoras c tarifas que atendam ao disposto nesta lei." 

No art. 1.1, oumprindo u praxe, diz-se o soguinte: 

"Est<l h:i cntrurú cm vigor na dutu de suu publicação. 
rcvng;tdns o Dl.'crt:to~h:i n~ Ml4, de 4 de sctl.'mbro de 1969, e 
dcrn:ds disposjçiles cm contr{trio. Brusilia, 19 de dezembro de 
1'174: ERNESTO GEISEL- Severo Fagundes Gomes." 

lss\J Cl(Uivah.: di1.er, Sr. Pr.csidcntc c Srs. Senadores, que u purtír 
dessa datu, dn sanc~o dcstil lei, nenhum outro diplomu existiu, ncste 
Pm's, rcgui:Jndo os st:guros obrigutório.s, porque forum todos r~vo
~:tdus pM essa lei. E esta é umu lei mortu. Desde dezembro de 1974 
as comrunhias scgur;.tdorus continumn u pontrutur os seguros abri~ 
)!:Jhlrio\ dt: yeiculns, arrccudundo uproximadtlmcntc duzentos c 
sessc1ttil milhões Uc cruleiros, compulsoriumcnte: nito hú nt:nhuma 
ll.:i que 11 cstHhclc~;a, uma vc1. que o diplornulcgul, suududo ncst.: Pttf~· 
t.:~lllW ~l 1/1\1 d<1 hmlcrnu existente nos seguros obrigutórios, ntto foi 
:-it.:qucr rcgulamcntallo. 

Sr. l)rcsidentc c Srs. Sctwdorcs, é visundo 11 por 11m 11 esse des~ 
~.:ulahro que IH'ls uprcscnlamos i1 consideração do Senudo um pe~ 

qUCI\t! Jll'njt..'IU de lei, n:'\ando Clll novcntu dius O prulO puru que O 
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<"•>~~>clh" Nad<~nal de Scguf<ls Privados regulamente a Lei n' 6,194, Antropofagia, de São Paulo, c estreou em 1930 com o volume 
de I'J di.' d~o:t.c.:mhro d~.: 1974. "Pth:nws" (.luit. de 11urn), que lhe valeu, nuquelu ocasião, o prêmio 

l:spcranws ~JLI~o: ,, Congresso Nacional dê acolhida plena u esse da h11HI:u;:in "(iruc;a Aranha", Cusudo com u poetisa portuguesa 
pr<~.teh•. para evitar 'I"" milhões de brasileiros continuem como Maria da Saudade Cortesão, viajou pela Europa de 1953 a 1955 e 
estão; tendo as suas economias solapadas, a cada dia cm que con· desde 1957 se encontrava cm Roma como Professor de Estudos 
tratillll s~gurns 11hrigatl>rios, <Juando não hitlei que a isto os obrigue. Brasileiros. 
t\l:1~ 1nio !'11.' n.:lwv:l~.:mplac:uncnto, nUo se liccnci~ um vdculo, sem se Quando surgiram, .. Poemas" ostentavam uma novidade, 
~tllllratar o sc!_!uro. consubstanciada não nas piadas em verso, mas na forte confusão de 

Regulamentada a Lei, Sr. Presidente, cessarão, de uma vez por tempos, formas c planos; nesse mundo scmi·onfrico, realidade c 
tt1da~. tis ahustls das ~.:ompanhias scgurudorus, as mús companhias super-realidade interpenetram-se e baralham-se, a ponto de o 

,que opcra111 uo s~tnr 1""'1""· segundo o art. 7' da lei pura a qual nos próprio poeta definir-se: "Sou a luta entre um homem acabado f E 
pr~lptHlllls lha r um praw <.h: rcgulmncntaçr10: um outro homem que cstâ andando no ar". 

"A indenit.at.;tttl por p~:sso:1 vitimada, no caso de morte 
~.::m,ad;t p11r vd~ultls auto11Hltorcs, seja u pessoa trunspor· 
t;~d:t tlll lliltl, ..;crú paga. ntw ror umu companhia de seguros, 
111:1~ por um cnnsórt.:iu constituído, obrigatoriamente, por 
t11da~ a~ cnmp:mhias scgur:u.loras que opercm no seguro 
ol~it.:ttl d:t pn: . ..;..:ntc J.~..·i." 

Sr. l'r·csidcnt~:, !'tli para justilicur este pequeno projeto, de 
:qlt:tJas dtlis HrtigtJS, <.JUC nós o1ssommnos U tribuna, ncstu tarde. 
~t uit" <~hri~ado. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal>es) - O projeto que. 
V, Ex• acaba de encaminhar à Mesa será apresentado no Expediente 
da próxima sessão, pura a tramitação devida. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - S. Ex• desiste da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dlll't: ... : 

Dois assuntos me trazem, esta tarde, à tribuna do Senado Fc· 
deml. O primeiro, para falar sobre Murilo Monteiro Mendes, e o 
segundo para comentar, mais uma vez, o telex que recebo- c desta 
vez muito mais grave- do ex-Governador do Distrito Federal. 

Começarei falando sobre Murilo Mendes. 
Ntl 'il..'ll ptH.'Illil "I )csp~:UiJ:t de Orfeu", us_sim nos di:c 

"~l~lrtC, hmgtllt:\lll lh~ mil mctilfor:.ts 
Que se lê pelo direito e pelo avesso 
M inhn morte, cusulo que desde o principio habito; 
~hora de explodir, largar o molde: 
Cumprindo o rito antigo, 
Volto ao cóu original, 
Céu debruado de eurídice; 
Homem, cripto·vivente, 
Sonho, sonhado pela vida vã, 
Cantando expiro," 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Os necrológios são sempre tristes, até mesmo quando cantam o 

encanto da vida de um poeta. 
Lisboa, a eterna Lisboa de encantos e beleza, foi o palco, ontem, 

do lh.:rradcirtl 1111Hllcnto de um poeta do mundo. Ontem, Sr. 
Presidente, a poesht se enlutou com a morte de Murilo Monteiro 
Mendes, E porque Murilo era mineiro de Juiz de Fora, minha terra 
nu tu\, nós, scus contcr'nlneos, somos vaidosos, e porque Murilo era o 
tulento c urtc, nós brusilciros nos envaidecemos c porque Murilo 
morreu, do Scnudo Federal, um seu conterrâneo e patrício deve, 
pesaroso, registrar o infuusto ucontccimcnto. 

Murilo Monteiro Mendes, nasceu cm 13·5·1901. Fez na sua 
cidade 'natal, estudos primltrios C sccundúrios, que continuou cm 
Nitcrói, mas logo interrompeu. lnstulou-se no Rio cm 1920; 
funeionúrio do Ministério du Fazendu uté 1925, do Bunco Mercantil 
ate 1929, c di! cartório. Coluborou nus revistas Terru Roxa e 

Murilo Mendes, conforme sempre declarou, sofreu a influência 
de Ismael Néri, que o converteu ao catolicismo c que pregava o 
"essencialismo", assim definido por Manuel Bandeira: "0 homem 
deve sempre procurar eliminar os supérfluos que prejudicam &empre 
a essência a conhecer: a essência do homem e das coisas só pode ser 
atingida mediante a abstração do espaço e do tempo, pois a localiza· 
ção num momento cortaria uma das condições da vida, que é o movi· 
mcnto''. Essa teoria conjugada ao surrealismo, mais a naturalliber· 
dade trazida pelo modernismo, explicaria a dicção de Murilo, cuja 
poesia é a mais perfeita fusão de linguagem coloquial e litcrltria de 
que há exemplos no Brasil: ambas se interpenetram expressivas, sem 
11 mcrÍor t:tlntr~tste de qualidade. l::m Poemas estão preliguradas as 
tendências que o poeta exploraria depois, em volumes sucessivos. 

O poeta passou a sua infância cm Juiz de Fora, "naquela época 
- diz - uma interessante comunidade, assim como uma grande 
familia, onde prevalecia o gosto da música e da literatura". 

Murilo Mendes tem poemas traduzidos para o francês, na 
antologia belga do meio-século, na Botteghe Oscure, de Roma, e nos 
Cahiers GLM. Em 1949, em Paris, foi publicada cm edição de luxo, 
"Janelas do Caos", com ilustrações de Piacábia, e alguns anos 
depois, uma "Pequena Antologia de Poemas", traduzidos para o 
francês (Pierre Seghers), 

Tem ainda o poeta editado no estrangeiro, nesta última fase: 
"Siciliana" (Sciascia, Palermo, 1959); "Finestra Dei Caos" 
(Schciwiller, Milão, 1960); "Poesic" (Nuova Accademia, Milão, 
1964); "Le Metamorfosi" (Lcrici, Roma, 1964); "Alberto Magnclli" 
(i\tenc<~. Ro111a, t%4); "Culderara" (Scheiwiller, Mililo, 1964). 

Em 1968, lançou, no Brasil, sua última obra: "A Idade do 
Serrote- Memórias" (Editora Sabiá). 

Em 1972, como consagração máxima de sua carreira, recebeu o 
prêmio de poesia Etna· Taormina, pela primeira vez atribuído a um 
poeta c literário brasileiro. 

O Sr. Enndro Carreira (Amazonas)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Enndro Carreira (Amazonas)- Nobre Senador Itamar 
Franco, associo-me a essa manifestação de V. Ex•, na oportunidade 
do trespasse do grande poeta mineiro Murilo Mendes, mas quero 
ussociur·me de um modo diferente, quase que regozijando-me 
porque tenho certeza de que, agora, o poeta sublime que ele foi está 
no seu habitat, entrou cm contato com o Incognoscível, com o 
Absoluto, com o Infinito. Já dizia Stephun Zweig, ao estudar o 
psiquismo do poeta, que "o poetá é aquele ser movido pela força de· 
maníaca da Uávia grcgu que procura. abreviar os instantes fugidias 
da vida terráquea, para mais depressa chegar ao infinito c ao 
absoluto c tomar cantata com a causa das causas, com a causa 
primeiru." Assim foi Klein: foi Roderlein; foi o nosso Augusto dos 
Anjos; foi o nosso Castro Alves; foi Álvares de Azevedo, todos eles 
vaticinando, profetizando, porque, inegavelmente, nobre Senador, 
todo movimento, seja ele econômico, polftico, social, ou mesmo mls· 
tico, cncontru no poeta o seu primeiro profeta, o seu primeiro vutc: 
dulu paluvru vaticínio, profcciu, O poeta ó sempre o vanguurdeiro, í: 
sempre o csculcu de todos os movimentos. Ele como que sintoniza 
com forcas que o homcm desconhece; recebe mensugcns; ele: é o 
receptor cus trunsmite: e truz us novas, Tenho certeza que Muri\o 
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Mendes, neste ~omcnto, :stá ouvindo-o, c o~vindo satisrcito, O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Muito obrigado, 
porque está rcahzado. Rcahzado com aquelas dtmcnsõcs que cs· Senador Lázaro Barboza. Sua voz jovem acresce, também, a este 
capam ao nosso mundo material. Ele encontrou o infinito. Ele está final de pronunciamento sobre Murilo Mendes, uma grande 
integrado no absoluto. Muito obrigado, contribui'ção o esse extraordinário poctu mineiro, a esse grande Poeta 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Senador Evandro 
Carreira, o seu aparte enriquece o meu pronunciamento nesta tarde, 
não apenas pela representação do ilus.trc homem público que V. Ex• 
é, representante do Estado do Amazonas, mas, sobretudo, porque 
V. Ex• é um poeta c, como poeta, traz a sensibilidade na alma. Estou 
certo, então, que, ao ralar hoje sobre Murilo Mendes, o aparte de 
V. Ex• trouxe - como já disse - grande enriquecimento ao meu 
pronunciamento. 

O Sr. (;!Ivan Rocha (Sergipe)- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito 
prazer, Senador Gilvan Rocha; 

O Sr. GIIVIn Rocha (Sergipe) - Apenas para trazer a minha 
solidariedade ao necrológio que V. Ex• raz do ilustre poeta Murilo 
Mendes, naquela segunda rase do Modernismo brasileiro. E lembro 
~ut.: Murilo Mendes e)(ilou-se, por vontade própria, na Itália, onde al
cançou a plena liberdade de pensamento que, aqui, na sua Pátria, 
não conseguiu, pois a censura continua impondo o terrorismo 
cultural a alguns artistas no que eles têm de mais sublime, a criação 
artística pura. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Como é bom 
Juvir ralar o jovem representante por Sergipe sobre Murilo Mendes, 
lembrando, sobretudo, a busca constante que ele sempre teve cm sua 
vida, que é a liberdade cultural que todos nós queremos para o nosso 
Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Murilo Mendes não roi apenas o 
poeta que ziguezagueou, saltando da sátira para os temas religiosos, 
do lírico para as visões apocalípticas do mundo em derrocada; nem 
limitou-se ser o intelectual c cmérito proressor. Não, nobres colegas, 
o filho de Onorrc Mendes c Elisa roi antes de tudo, c por sobre tudo, 
o intransigente homem das melhores posições culturais, em meio às 
quais consubstanciou, em atos J!.Or sua vida, a busca de uma eretiva 
politica cultural para o País, jit aqui rcrcrida pelo ilustre Senador Gil· 
v;.m Rúclw. 

Não morreu apenas o poeta, perdemos um homem público. 
Esta, Srs. Senadores, é a tribuna que agita e aguça o interesse da 

consciência nacional no cnroque dos grandes temas sociais, políticos 
e cconômicos; esta é a tribuna, sabemos nós c sabe a Nação, onde 
vibram e pulsam os anseios da nacionalidade. 

Mas há momentos, como o de hoje, que ela, grave c consciente, 
cede lugar a rcgistros como o que hora razemos. 

Quando morre um mestre, intelectual ou poeta - c Murilo 
Mendes roi ambos- abre-se, cm seguida, o invcntãrio de seu acervo 
intelectual, e dele é herdeira a tradição cultural do País. Somos hcr· 
deiros todos nós. 

o espólio, que hoje raz do povo brasileiro legatário de rico patri· 
mônio, é daqueles capazes de transrormar um mero país numa 
grande Nação. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Permite V. Ex• um aparte, 
eminente Senador'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com muito pra· 
t.t:r, Scnndur Cúzuro Burboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Nobre Senador Itamar 
Franco, não poderia cu deixar de trazer, nesta tarde, cm nome do 
meu Estado de Goiãs, a solidnricdadc ao discurso magnífico que 
V. Ex• prul'crc, enaltecendo us virtudes do grande Murilo Mendes. 
M urilu Mendes fui, cviucntcmcntc, um homem notitvcl, um homem 
ljUc viveu pensando no futuro c 4uc deu uo seu pcnsumcnto umu 
dimcnst'lu ~.:x.traurdi11Í1riu: é nquilo que se poderiu dizer: um homem 
liUC viveu ~.:nm u~ pé~ pluntudos nu tcrrn cu cnbcçu bunhudu pclu luz 
do céu. V. E:(• falmuitl>·bem cm homcnugenr o grande poctu, ncstu 
tmlc. 

brasileiro, a esse brilhante poeta do mundo. 

Sr. Presidente, vou rocalizar outro assunto que reputo da maior 
seriedade. Volto a dizer, mais uma vez, desta tribuna, que niio conhc· 
ço o ex-Governador do Distrito Federal, Coronel Hélio Pratcs da 
Silveira. Mas tenho dcrcndido, desta tribuna, a vinda de S. Ex•- co· 
mo ele próprio jâ pediu- para depor perante o Senado Federal. 

Hoje, antes de iniciarmos esta sessão, recebi o seguinte telex do 
ex-Governador do Distrito Federal: 

Exmo. Sr. 
Senador Itamar Franco 
Senado Federal 
Brusllia 

Agradeço e louvo relilínea atitude de V. Ex• mais uma 
vez demonstrada, em aparte a discurso do Eminente Senador 
Jarbns Passarinho, publicado no Jol'lllll do Tordo de São 
Paulo do dia 14 deste mês. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para este texto 
do telex: 

Reafirmo minha inabalável disposição de CO!Jlpareccr cm ato 
cunvocutúrio solicitado por mim com desmedido interesse, para de· 
monstrar a inteira ralsidade das conclusões do Tribunal de Contas 
do DF, sobre a permuta de imóveis entre a SHIS e a ENCOL. Estou 
plcmum::ntc habilitado para provar que u transação niio é lesiva ao 
Erúrio. 

zer. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a parte mais importante: 

Assim como são incxatos os dados remetidos ao Supre· 
mo Tribunal Federal. Repito que somente a hipótese de 
acatamento a esses dados significaria prejuízo ao patrimônio 
público, eximindo porém meu Governo de qualqúcr res· 
ponsabilidadc. 

Atenciosas saudações 

Hélio Prates da Silveira- Praça Don Feliciano, 126-
Porto Alegre, 

O Sr. Jarbao Passarinho (Par:\)- Permite V. Ex• um aparte? 

O. SR. ITAMAR FRAN,CO (Minas Gerais)- Com muito pra· 

O Sr. Jarbao Passarinho (Pará) - Citado no telex do cx-Gover· 
nador do Distrito Federal, tenho o prazer de pedir a V. Ex• que 
insira cm seu discurso esta minha intervenção. Creio que há menos 
de 48 horas, nesta Casa, cu razia um ulcrtamento quanto à possibi· 
!idade de se mancharem os homens públicos, de; um modo tal, sob 
suspeita generalizada de corrupção,. que poderíamos chegar ao ponto 
de ralCr com que vocações pura a vida pública desaparecessem lO• 
talmentc pelo receio dessa conseqUência, uma vez que é muito rácil 
levantar-se hipótese de corrupção, muito particularmente- como 
disse no discurso que fiz- quando o Tribunal de Contas du União 
localiza uma irregularidadc de rato, rormal sobretudo, c que pura o 
grande público, imcdiatnmcnte se interpreta como sendo neccs· 
sariumcntc desonestidade. Recordo ainda, que signifiquei o rato de 
que ·u serviço pí1blico fHÚ;u mal c uindu 'pode truzer este tipo de re· 
cump1!11Sa nc.:gutivu. Conheço o ~:x.-Govcrnudor pruticumcnte u purtir 
du nwmcntu cm que ele uqui cht..ogc.lU como Governador. Quundo 
cu dcsnlnva, uspirnntc, tendo recebido u minha cspadn c deixando u 
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Escola Militar do Rcalengo, ele entrava como aluno, candidato a te, esse ilustre Engenheiro tambêm estava surpreendido com o que o 
Cadete- no linguajar de Cadete chamado "bicho", que era o calou- Tribunal de Contas havia dito do DNER, no seu pcrfodo à frente 
ro, Portanto, não fomos contemportineos de escola. Todavia hoje o daquele repartição, Dizia-me que não tinha sido ouvido c que gosta· 
conheço suficientemente para admitir que esse homem não errou ria de tê-lo, Agora, pergunto no Senado Federal, sobretudo à· 
intencionalmente em coisa alguma que fez, Conheço-o ainda sufi- Liderança da Aliança Renovadora Nacional: por que esse ex·Gover· 
cientemente para admitir que ele, em pessoa, nilo estâ implicado em nadar do Distrito Federal, que invoca até mesmo a Declaração dos 
casos que o denigram, que o diminuam, qu~ o comprometam. Pelos Direitos Humanos, que pede para depor, nilo consegue ser ouvido? 
contatos que tenho tido com ele, ultimamente, verifico que é um ho· Nilo sei se amanhã um de nós, aqui presente, venha a ter que solicitar 
mem profundamente amargurado, que, até agora, não 'conseguiu ter a mesmo coisa, E já o disse- c disse bem- o Senador Jarbas Pas· 
a oportunidade de falar nesta Casa do Congresso Nacional c apre-· sarinho, ninguém aqui cstâ defendendo c nem defendo corrupção, 
sentar a sua versão. O nobre Senador Lázaro Barboza, certa feita, mas defendemos, sim, o direito de o . cidadão vir depor, sobretudo 
também, deu-me a honra de fazer uma consulta sobre isso c a minha quando se trata de um ex-Governador do Distrito Federal. 
opinião foi precisamente esta, de que cu não entendia que não sedes· Já foi solicitado à Comissão do Distrito Federal o depoimento 
se a ele a oportunidade de explicar essas operações que foram farta· do ex-Governador. O próprio Regimento Interno facultaria a cria· 
mente caracterizadas, aqui, em Brasflia, como sendo um "Buritign· çilo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para verificar esses 
te". E isso persegue o caráter deste homem, persegue a sua imagem c fatos, mas nós do Movimento Democrático Brasileiro, infelizmente, 
é preciso, ao menos, que, sem fazer qualquer tipo de defesa prévia, não temos 1/3. O Senador, baseado no Regimento Interno, poderia 
ou qualquer conceito aprioristico, se chegue à conclusão de que ele, fazer um projeto de resolução, pedindo a constituição dessa Comis· 
realmente, poderá ter o que dizer em defesa da sua posição, sobre· são Parlamentar de Inquérito. Entretanto, sabemos que a apreciação 
tudo <luandu ele diz no final do telex - e V, Ex• salientou bem - desse projeto de resolução poderia demorar muito, 
que os dados remetidos ao Tribunal não são verdadeiros, são Por isso que, nesta tarde, com esse telex - c jâ o disse e muito 
inveridicos. Então isso é até uma denúncia grave, muito séria. Nunca bem o Senador Jarbas Passarinho- com esse telex muito grave que 
me rassou pela cabeça proteger quulqucr tipo de corrupção; tenho si- envia ao Senador da República o ex-Governador do Distrito Fe· 
do intul•;mntc com ela, ao longo da minha vida, E o que cu chamei a dera!, faço um apelo à Aliança Renovadora Nacional, que tem maio· 
atcnç:h>, aqui, nesta Casa, exclusivamente, foi o perigo de se ria na Comissão do Distrito Federal, que tem, inclusive, a sua Pre· 
transformar este Pais numa cadciu de delatores, numa histeria de sidência, que faça com que esse homem seja realmente ouvido. 
dclaçàu. Mas, à acusação col'rcta, que cada um tenha a oportunidade Há pouco o nobre Senador VirgOio Távora declarava que o 
de :~prc<cntar a sua ver<ão dos fatos c que seja julgado. E, até vou Governo não tem nada a esconder, Nós sabemos disso, Portanto, ao 
n1:1is !unge; cnc:unpo a opinião recente do nobre General Augusto trazer ao conhecimento do Senado Federal este telex, faço um apc· 
l'ragu<u, quando declarou que a punição para os delitos de lo. Sr. Presidente c Srs, Senadores, se esse apelo não for levado em 
currupçi1o deveria, também, ser pertinente ao Superior Tribunal Mi· ·consideração, tentarei utilizar o Regimento Interno, primeiro na 
litar. porque ele acha que elas utingcm, no cerne, a segurança con<tituiçi1o de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tentando 
nacional. Então, niio se trata de fazer uma defesa aprioristica de um obter de elementos da ARENA o número suficiente, ou, então, 
amigo, pois hoje cu me considero como tal, do Coronel Hélio Prates, tentando, através de um projeto de resolução, que se dê a esse ho· 
mas sim de caracterizar como esse homem está amargurado, mem -·como disse o Senador Jarbas Passarinho- hoje amargura· 
proi'undamcntc :unargurado, c como tem razão de ser a sua amar· do, o direito de expor aquilo que pensa, o direito de se defender, 
gura. nu momento cm que eh: st: oferece, como se oferecia pelos 
jurmlis c por telegramas, para trnzcr o seu contributo a esse 
julg:uncnto c não lhe é facultada esta oportunidade. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- V, Ex• me permite um aparte, 
eminente Senador? 

O Sr. Saldanha Derzi (Mato Grosso)- Senador Itamar Fran· O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Com muito pra· 
co, permite V, Ex• um aparte? zcr. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Com muito pra· 
zer, Senador Saldanha Derzi. Responderei, depois, ao Senador Jar· 
bas Passarinho, 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso) - Nobre Senador, fui 
Relator das contas do eminente Governador Prates da Silveira, na 
Comissão do Distrito 'Federal, Como niio podia deixar de ser, citei 
todas as irregularidades em que o próprio Tribunal de Contas do Dis· 
trito Federal citava. Não podia deixar de fazê-lo, mas que, no final 
das prestações de contas, o próprio Tribunal reconhecia que, nu me· 
ricamente, as contas estavam perfeitas: não havia nenhum desvio de 
verbas, nenhuma irregularidade no relatório do Tribunal de Contas. 
Mas fui voto vencido, e a Comissão do Distrito Federal resolveu, co· 
mo cru natural, baixar em diligência. E as contas do eminente Gover· 
nu dor Prutc.~ da Silveira voltaram ao Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, para que fossem feitas algumas verificações. Era o 
csclarecime1to que queria dar a V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Senador Suldu· 
nhu Derzi, ugrudeço os esclarecimentos de V, Ex• 

Respondendo ao Senador Jurbus Passarinho, desejava reportar· 
me, uo pronunciamento de S. Ex• sobre u abordagem de corrupçilo e 
de irreguluridudes, 

Nu ocasião, num apurtc uo Senudor Jurbus Pussurinho, disse 
que, encontrundo-me, com o ex-Diretoi Eliscu Resende, do 
Dcpartumento Nucionul de Estrudus de Rodagem, em Belo 1-lorizon· 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiâs)- Senador Itamar Franco, quan· 
do recebeu o primeiro telegrama do ex-Governador Hélio Pratos da 
Silveira, V. Ex• teve a gentileza de passar-me uma cópia dele. Muni· 
do dela, fiz-me presente à Comissão do Distrito Federal, que tenho a 
honra de integrar nesta Casa. Infelizmente, não encontrei guarida da 
Maioria da Comissão, para que o ex-Governador Hélio Prates da 
Silveira fosse convocado. V, Ex• disse-o bem: o ex-Governador invo· 
cou inclusive, neste telegrama, os Direitos do Homem, consubs· 
tunciados nu famosa Declaração Universal: "Todo o culpado é 
presumido inocente até prova em contrário", Nilo entendo também, 
como V, Ex•. que se negue a um homem público o direito de prestar 
declarações junto à Comissão competente do Senado, esclarecendo 
uspcctos julgados duvidosos da sua administraçilo como Governa· 
ilor do Distrito Federal. E me atendo um pouco ao aparte do 
eminente Senador Saldanha Derzi, como modesto Técnico em 
Administração também, que tenho u honra de ser, posso afirmar que 
os Tribunais de Contas só têm condiçóes de analisar aspectos 
formais de quaisquer contus públicas. E, muitas vezes, se as contus es· 
tuo formulmcnte corret!IS, mesmo que tenha huvido Jesilo do 
putrimônio público, o Tribunal de Contas ni\o tem como exercer u 
fisculizuçilo externa, e nem sequer tem competência paru isto. 
Compete, no cuso de irregularidades no Governo do Distrito 
Federal, cspccilicumcntc ao Scnudo Federal. Dui porque, nobre 
Scnudor ltnmur Franco, rculirmo i1 V, Ex•, mnis umn vez, que nu 
próxima reunião da Comissão do Distrito Federal voltarei u insistir 
no ussunto, nu cspcrunçu de que nossos nobres purcs, pclu suu muio-
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ria, ofereçam condições de aprovação uo pedido do ex-Governador, 
para que S. Ex• venha depor perante a Comissup competente do 
Senado. · 

O Sr. VlrgOio Távora (Ccarã)- Nobre Senador Itamar Franco, 
V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Senador Lázaro 
Barboza, co,m relação ao seu desejo, também, de que seja ouvido o 
ex-Governador, cabe-me apenas dizer que V. Ex•, como eu, entende 
que o homem tem direito de se defender. Muito obrigado a V, Ex• 
pelo seu aparte. 

Com prazer, ouço o Senador Virgflio Távora. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará) - Eminente Senador, apenas' 
queremos fazer duas declarações. Número um: o sctor politico não é 
aquele que nos foi atribuído; dentro da divisão de trabalhos da 
Liderança, mas, pessoalmente, iremos ao Presidente da Comissão do 
Distrito Federal pugnar para que o eminente ex-Governador do 
Distrito Federal tenha satisfeito o seu pleito: o direito de qualquer 
pessoa defender a sua honorabilidade. Número dois: rcjubilamo-nos 
pelo que ouvimos do ilustre Representante de Goiás~ A tese sustenta
da por S. Ex• é a que, cm nome da Maioria desta Casa, ensejo 
tivemos de apresentar, quando da apreciação das contas desse 
eminente homem público que é o Presidente Emílio Garrastazu . 
Médici, sobre as quais o Tribunal de Contas da União, a nosso ver, 
invadindo seara que não lhe era pertinente, se irrogou o direito de 
fazer interpretações e apresentar restrições a que, aqui, tivemos a 
honra de responder c delas profundamente divergir. Hoje, vemos a 
palavra abalizada de um dos mais jovens c combativos representan
tes du Oposição conosco fazer coro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Nobre Senador 
Virgílio Túvoru, muito obrigado pelo aparte de V, Ex• Já o disse 
V. Ex• que exerce a Liderança, sobretudo, a Vicc-Liderança nos seto
res econômicos do Governo nesta Casa, e quanto aos assuntos políti
cos, V. Ex• os conhece bem, prefere deixá-los para outros Líderes. 

O Sr. Vlrgillo Távora (Ceará) -Trata-se de divisão de trabalho, 
Excelência. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- Permita V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Pois não! 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- Nobre Senador Itamar Fran
co, ouso divergir do nobre Senador Virgllio Távora, quando declara 
que o Tribunal de Contas da União invadiu seara alheia. Nilo. Enten
do que, no caso, o Tribunal de Contas da União analisou as contas 
sob o aspecto formal, documental. E isto compete, cfetivumcntc, ao 
Tribunal de Contas da União. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará)- Perdão, Excelência! 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Até saúdo as decisões dos 
Tribunais de Contas, quer da União, quer dos Estados c do Distrito 
Federal, quando apontam falhas. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará) - Perdão, o Tribunal de Contas 
da União, no caso das contas do eminente Presidente Médici, 
invadiu searu que não lhe eru competente, isto i:, ele não se conten
tou em uprcciar se as despesas estavam certas ou crra~a~, Ele 
discutiu a política econômica do Governo, o modelo brasJietro de 
desenvolvimento, em apreciando as contas anuais de Sua Excelência. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiils)- Nobre Senador Virgílio Túvo
ru, eu não tinha, ubsolutumentc, invocado esses aspectos. Se o 
Tribunal de Contas da União assim procedeu efetivnmente, V. Ex• 
tom razão. O Tribunal de Contas da União invadiu seara alheia. 

O Sr. Vlrgillo Távora (Ceará) - Vê V. Ex• que, às vms, 
Oposição c Governo se entendem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)- Vamos voltar, no· 
hn: Senudor Virgílio Tfworn, no seu upurtc, no seu primeiro item. 

Diz V. Ex• que irã procurar - assim entendi - o Presidente da 
Comissão do Distrito Federal, para que o ex-Governador do 
Distrito Federal possa ser ouvido, 

O Sr. Vlrgfllo Távora (Ceará) - 1:: nossa convicção de que ele 
tem o direito de defesa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Fico muito 
satisfeito de ouvir isto de V. Ex•, pelo seu carãter, pela sua honesti
dade c condu tu, ncstu Cus:i. Estou certo, então, riobrc Senador Virgí
lio T{tvoru, de <.JUC, desta vez, u Muioriu que eventualmente se torna 
Minoria, como neste entardecer- nós, hoje, praticamente somos 
M:dori:~. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará)- Nem agora, neste entardecer, 
nobre Senador. Podemos contar os presentes. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - Não vamos 
contar com a Mesa, i: claro. (Risos,) 1:: o primeiro passo, como já 
disse, é o treinamento para 1978, quando teremos que mudar de ban· 
cada. 

O Sr. Vlrgillo Távora (Ceará)- Acreditamos que de ilusão tam
bém se vive. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais)-~ verdade. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (Cearã)- E como é belo sonhar! 

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) - E nesta ilusão, 
então, vou terminar, Senador Virgílio Tâvora, com a minha ilusão, 
com a minha certeza, sobretudo, de que desta vez a Maioria desta 
Casa concordará com o depoimento do ex-Governador do Distrito 
Federal. Obrigado a V. Ex•. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves} - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (Sergipe) (Pronuncia o seaulnte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O jornal O Estado de S. Paulo, de ontem, dia 14, publica, na pri
meira página, que o Governo Fcderal·declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, etc., em favor da PETROBRÁS, neces
sárias à pesquisa e lavra do petróleo, terras que representam 1/3 da 
superfície do Estado de Sergipe. . 

Este Decreto de n• 76.068, trouxe surpresa aos proprietários de 
tcrr:~s situ:~d:~s ncst:~ úroa. Nos Decretos de n•s 55.927, de 14-4-1965, 
c 6.1.20.1, de .1-9-1%M,já tinh:~m sido d~clurado de utilidade pública 
'!.7 destes municípios 4uc entram agora nu listagem deste decreto de 
J 1·7·1975, acrescendo mais 7 municipios que süo os seguintes: 

São Francisco, Nossa Senhora das Dores, Areia Branca, Suo 
Cristóvão, Pirambu, Malhador e Aracaju. 

0 . .:. Uit.eres deste úllimo decreto, Sr. Presidente, surpreenderu.m 
;t)guns rmprict{trius de sítios c fuzcndus destas ár~:us, devido uo 
purügrarn ,·mico do artigo 2Y, cm que diz que a expropriantc 
(PETROBRÁS) poderá, inclusive, alegar medida de urgência para 
efeito de imissão provisória da posse, de acordo com o urtigo 15 do 
Decreto n• 3.365, de 21-6-1941, estando portanto dentro da lei. 

Mas, Sr. Presidente, a admiração dos proprietários de terras ser
gip:~nm foi <JLIC n:io houve nenhuma declaração da PETROBRÁS 
sobre o que pretendia fuzer com tão larga faixa de terra, deelnrnda de 
utilidade pública, a fim de incentivar os seus serviços de exploração 
do petróleo cm terra. 

E muior ê a admiração, que cm discursos proferidos nus duas 
Casas do Congresso por diversos parlamentares sergipanos sobre 
anlmaçiio da PETROBRÁS e dos brasileiros, nu exploração da pla
wl'orma marftimu, cuja perspectiva de produção i: bem maior que em 
tcrrn, cm ruturo próximo. 

Assim, pedimos uo Excelentfssimo Senhor General Aruken de 
Oliveira, Presidente du PETROBRÁS, que dê u estes sergipanos uma 
puluvru de connunçu, paru que alguns proprietários ni\o continuem u 
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dizer, que de~c!am ver jorrar o petróleo em terras sergipanas, mas na Assim, 0 que se deseja é uma palavra de incentivo e fé, para qut' 
fazenda do v1zmho, em Sergipe nilo haja dcscstfmulo a novos investimentos. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AUGUSTO FRANCO (Sergipe)- Pois não .. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Efetivamcntc, V. Ex• tem razão 
ao dizer que todo o Sergipe, com surpresa, verificou através da 
Imprensa o decreto de desapropriação de terras. Sou insuspcitíssimo 
para falar sobre o assunto, porque pertenço a um Partido que acha 
que a desapropriação para fins sociais é uma meta do desenvolvi· 
mcnto c da verdadeira distribuição de rendas. Mas não posso deixar 
de apoiar V. Ex•, c mais de estranhar o expediente de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, que não teve a delicadeza de 
avisar o Governador do Estado, que, segundo declarações da 
Imprensa, soube através dos jornais, que o nosso Estado estava des· 
pojado de 1/3 de sua supcrllcie, por um decreto presidencial. Tive, 
Sr. Senador, o cuidado de fazer levantamento, através do Serviço de 
Computação do Senado Federal, e posso assegurar a V, Ex•, num 
exume mais detido que farei na próxima semana sobre a situação do 
nosso Estudo, que a área de desapropriação em Sergipe faz com que 
possamos, de hoje em diante, não nos considerar mais sergipanos; 
somos brasileiros puramente. Mas o Estado de Sergipe praticamente 
desapareceu. Senão, vejamos: o Senhor Presidente da República 
desapropriou 1/3 que, somado às desapropriações anteriores, 
somado às estradas federais e suas margens, às estradas estaduais, 
aos terrenos devolutos, às áreas de terrenos de Marinha, às áreas 
urbanas, às áreas suburbanas, às áreas das cidades, transformou Ser· 
gipe nurn próprio completo da União. Eu dizia, inclusive com certo 
orgulho, mas com certo amargor, aos meus colegas desta Casa, que 
Sergipe passa a ter uma nova bandeira, que é a bandeira do Brasil. 
Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me parece que seja o melhor 
caminho de se fazer o progresso de um Estado. !>uma desapropria· 
çiio que nào digo indébita - porque Sua Excelência o Senhor Presi· 
dente da República tem autoridade constitucional para isso - mas 
desapreço a um pequeno Estado que tem contribuído tão cfeti· 
vamente para a riqueza deste País! 

O SR. AUGUSTO FRANCO (Sergipe)- Agradeço o aparte de 
V. ~:<••, Son:~dor Uilvun Roch:~. Se não rcp:~rou nos decretos ante· 
riorcs, j:I c:"istimn vinte c sct~: municípios que estavam com áreas 
uo>:~prupri:~u:~s, por decretos de 1965 c 1968. Este decreto último 
c111!luh:~ sonu:nt~: sete municípios. O que desejamos- c na continua~ 
...-õ'll.l dll llH.:u !.li.scurso V. Ex• vai sentir- é que sejam esclarecidos os 
p~nprÍI.:l(,rill~ di.! h.:rms, os fut.cndciro!'i, os sitiantes, pura qUe não 
l'iqw.:111 alarnHu.lus, mu:-~, suibmn realmente qui!, dos 34 municípios 
<ILie flll':lll\ UOd:irados de Utilidade ptlbliC:i, pura pOSSÍVel 
lh:s:qm1priw,::hl, 27 jú cstnvmn nessa ímm. 

Prossigo: 
Agora, i1 t:~rde, vimos declaração nos jornais, O Estado de S. 

Paulo, por exemplo, do Exm• Sr. Ministro Shigenki Ucki, que 0 
de7reto visa apenas af~star eventuais entraves burocrâticos às pes· 
qu1s:~s da PETROBRAS, u qual, se for o caso de desapropriação, 
pugarú preço justo e indenizará lucros cessantes ou outros prejuizos. 

Esta palnvru do Ministro, necessária c esclarecedora, poderá ser 
acompunhudu pclu do Presidente d:~ PETROBRÁS, aos sergipanos 
pur:~ que assim trnbalhem tranqUilos. 

Nu ~x,rtorução ,do petróleo em Sergipe, esperamos que sejam 
d:~dus f:~cJ!Idudos ii criaçilo de indústrias de base deste produto, a fim 
de cumpcnsar o lJLII.! du nosso subsolo se retira. 

Neste 1/3 do Estudo, estilo loculizudas us terras muis férteis do 
Est:~do, como também, os municipios de mnior renda, o que vale 
dizer, o suporte económico-financeiro de Sergipe e de sua sobrevivên· 
ciu, pclu muior produção ugrícolu, ussim como estilo loculizudus us 
infelizmente ... poucas indústrius do Estudo, 

Assim, esperamos que m1o haja desarticulações nu economia ser· 
gipuna por estes motivos, como pruticumcntc nào houve nté ugoru, 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LO,URIVAL BAPTISTA (Sergipe) (Pronuncia o oeaulnte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo l)ccreto n• 76.068, de 31 de julho do corrente ano, cerca de· 
um terço do território do Estado de Sergipe foi declarado de uti· 
lidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servi· 
dão de passagem, cm favor da PETROBRÁS. Nessa grande área 
estão situados 34 municípios sergipano~ 

Só agora . foi divulgada pela imprensa a notícia, realçando 
abranger .o decreto 7.508 quilómetros quadrados do território ser· 
gipano. 

ln~vitá.vcl que se criasse grande alvoroço e muita per· 
plcxidadc, sobretudo considerando ter ela constituído absoluta 
surpresa. Notícias vindas do meu Estado afirmam, todas, o estabcle· 
cimento de um clima negativo. E tanto é assim que o Jornal de Brasí
lia de hoje nos informa que o Ministro Shigeaki Ueki empenha~se em 
"t~anqUilizar" os inúmeros proprietârios que se sentem inseguros, 
ad1antando que uma campanha de esclarecimento serâ desfechada 
em Sergipe pela PETROBRÁS. 

Sr. Presidente, sempre fui c continuo sendo fervoroso adepto da 
I'ETROBRÃS, cuja utuação no Pais c sobretudo em Sergipe tenho 
acompanhado com o maior interesse, proclamando seus êxitos e 
méritos. De outro lado, ninguém hã de contestar a necessidade de 
desapropriações que permitam àquela empresa a realização de sua 
tarefa, fundamental para o futuro brasileiro. 

O Sr. Auausto Franco (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
nobre Senador Augusto Franco. 

O Sr, Aug~sto Franco (Sergipe) - Senador Lourival Baptista, 
cstmn~s tocomdo na mesma tecla. Realmente, o que os scrgipanos 
proprietários de terras nesses municípios estão precisando é do 
esclarecimento por parte da PETROBRÂS, que é, justamente a 
expropriante. Porque, como disse, hã pouco, no meu pronunciam~n
to, 27 municípios, desses 37,já estavam declarados de utilidade públi· 
cu para possíveis desapropriações. Então, desejo louvar V. Ex•, co· 
mo reafirmo. aqui as palavras que disse hã pouco: o que é preciso é u 
PETROBRAS, por intermédio de sua presidência ou de suas re
lações públicas, informar bem a esses proprietários de terras no 
nosso Estado. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Agradeço o aparte 
de V, Ex•, eminente Senador Augusto Franco, e quero dizer que 
ouvi com muita atcnçilo o discurso que V. Ex• proferiu antes deste 
meu pronunciamento. Não pude apartcâ·lo, como o fez o nosso emi· 
ncnte colega, Senador Gilvun Rocha, por encontrar-me na Mesa, O 
discurso de V. Ex• veio traduzir, como o meu, o nosso interesse pela 
causa sergipanu, o nosso interesse pura que u PETROBRÁS csclarc· 
çu o que na verdade deseja fazer, trazendo tranq!lilidadc ao povo ser· 
gipano. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe i .:.. V. Ex• me permite um aparte, 
llt1l1r1.: S~.:rmdur'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
eminente Senador U ilvun Rochu. 

O Sr. Gllvan Rocha(Sergipe)- !>absolutamente louvável a uni· 
dadc ~e pensamentos da Buncudu de Sergipe nesta Casa, que, acima 
das diferenças normais partidárias, se mantêm apreensiva ante o fato 
insólito dessa verdadeira rcvoluçiio ngrâriu que se experimenta em 
Sergipe, quando terras das melhores condições, no núcleo mesmo da 
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pequena ãrca agriculturãvcl que temos cm nosso Estado, se dcsapro· de quem tanto o admira c reconhece o seu brilho, que o aparte de 
priam cm bcncrfcio de outra empresa- empresa que, a bcro da ver· V. Ex• não nos tranqUilizou. 
dadc, apesar das alegrias que nos traz diariamente, pois sabemos que S F '(S . ) p 't V E , · 

S · 'b r · d d" . • O r. Augusto ranco ergtpc - ermt e . x mats um no nosso pequeno crgtpc contrJ u mos para a m epcn encta ccono· . h S d 1 
mica deste País no sentido de fornecer-lhe das nossas entranhas, o "I'" rte, 1111 re · ena o r'. 
nosso sangue negro do petróleo -, apesar disso, estamos ainda O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
como a esperar a verdadeira redenção económica que h6 tantas dé· eminente Senador Augusto Franco. 
cadas nos apontam os dirigentes nacionais. Sergipe vive dias de 
apreensão porque sabe que o seu futuro estâ absolutamente ligado às 
suas riquezas minerais c vé uma solução intempestiva como esta, não 
parecer o melhor caminho para o que esperamos hã vãrias gerações. 
Muito obrigad_o a V, Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato a 
v. Ex•, Senador Gilvan Rocha, por este aparte que muito honra este 
nussu prununciumcnto. Bem disse V, Ex• que a Bancada .sergipana 
nu ScnmJu cstit unidu c, unida sempre na deresa dos interesses de 
ScrgÍJ1C, 

Ouço, com muito prazer, o eminente Senador c Líder Eurico Rc· 
zcnde. 

O Sr. Eurico Rczende (Espírito Santo)- Realmente a desapro· 
priação correspondente a quase um terço do território de um Estado 
causa repercussão, impacto e até emoção, porque me parece, em 
termos de extensão territorial, ter sido neste gên-.ro uma medida 
inéditH neste País. Isto me parece corresponder até à criação de um 
território federal em SergiJ: :. Mas trata-se de uma providência vi· 
sando ao alargamento do campo exploratório da PETROBRÁS c 
corresponde, principalmente neste momento internacional que 
estavam os vivendo com a crise de combustível, a uma prova de que o 
Governo deseja acelerar este passo cm busca da auto-suficiência de 
petróleo no Brasil. Faço votos para que esta desapropriaÇão se efeti· 
vc com a maior rapidez possível, porque o fato de abranger uma ãrca 
tão grande não quer dizer, que grande parte dessa llrea, hoje dccla· 
rada de utilidade pública, não volte a ter a disponibilidade para a ini· 
ciativa privada. O aparte do Sr. Senador G!lvan Rocha, assim como 
que exprimindo uma ira sagrada em favor do seu Estado ou, então, 
raciocinando que está assim agindo om favor do seu Estado nos su· 
gere um esclarecimento a S. E~• que falou que Sergipe possui 
grandes riquezas minerais, o que é um fato. Mas acontece que o 
subsolo é propriedade da União, e a União ao buscar explorar di· 
retamcnte essas riquezas, parece-me que vai ao encontro do pro· 
grama do Movimento Democrãtico Brasileiro, que é o 'monopólio in· 
tegral das nossas riquezas minerais básicas. Se essa desapropriação ti· 
vessc sido dado cm outro Estado, talvez o seu eminente colega de Ser· 
gipe ni\o tivesse a mesma cmoçi\o, Mas, de qualquer maneira, é fora 
de dúvida que a PETROBRÁS vai exercitar trabalho de pesquisa c 
vai devolver aquela ãrca à c~ploração particular, na medida cm que 
se ..:vid~.:ndm ii escassez ou a inexistência de petróleo naquelas áreas. 
De mmlo que temos de uguardnr os esclurccimentos da 
l'ETROllRÃS, que foram muito bem cobrados por V. Ex•, pelo Sr. 
Senadur (iilvan Rochu, c pelo Sr. Senador Augusto Franco para ver· 
mos se a medida adutadu pelo Governo justilica essa espécie de pUni
cu manifestado uqui no Senado, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito gruta a 
V. Ex•. eminente Líder Senador Eurico Rczcnde, pelos esclareci· 
mentes que nos presta. Sergipe jamais faltou com a sua contribuição 
pura 0 desenvolvimento nacional. E, como disse momentos antes, 
temos pela PETROBRÁS o maior entusiasmo e somos conscientes 
do quanto ela tem feito para abrir novas perspectivas de progresso 
para o nosso Estudo. Custu, porém, entender como possa a empresa 
prct~.:mlcr imohilit.ur tiio extensa ilrcu de terra - cerca de um terço 
do território sergipuno- sem que a vá utilizar de imediato. Por isso 
é que estamos reclamando uma puluvru de esclarecimento dos res
pons(Jvcis por essa medida. E, confesso, nilo sem o constrangimento 

O Sr. Augusto Franco (Sergipe)- O que desejamos, como sergi· 
panos, é: que esse esclarecimento seja amplo, como V. Ex• cita cm 
seus pronunciamentos, para os proprietários de terra do nosso Es· 
tado. O principal eco desse esclarecimento é: para que, cm Sergipe, 
não sejam atrapalhados os novos investimentos feitos ror sergipanos 
ou até por capitais de fora do Estado. ~esse o nosso desejo: que não 
seja embaraçado o desenvolvimento de Sergipe. Muito agradecido. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato, a 
V. Ex•, Senador Augusto Franco, por este novo aparte. 

Não hã, porém, como negar o desassossego estabelecido cm Ser
gipe, nem desconhecer a existência de razões para que assim seja. 

Segundo está publicado no Jornal de Dr .. ma, o Ministro das 
Minas e Energia, deu declarações, que solicito fazer parte integrante 
deste meu pronunciamento, assegurando não haver razões rara a 
intranqUilidade, adiantando que proprietário algum será prejudica· 
do. ~ preciso que aqui realce cu que a maioria das propriedades 
atingidas pelo decreto silo de pequeno porte, o que seria mesmo 
desnecessário dizer tratando-se de um Estado pequeno e que tão 
bravamente vem lutando pelo seu desenvolvimento. 

Após alguns esclarecimentos, diz o Ministro Ucki: "Qualquer 
dano será pago pela PETROBRÁS. O decreto não afetarâ cm nada a 
vida do Estado. O objctivo foi impedir que um ~u outro proprietâ· 
rio, achando que poderia usufruir altos lucros pudesse retardar os 
trabalhos da PETROBRÁS, que são do interesse nacional". 

O Sr. Lázaro Barbo~a (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Nobre Senador Lourival 
Baptista, parece-nos que o decreto presidencial colheu de surpresa 
inclusive os nobres Membros da Bancada de Sergipe nesta e na outra 
Casa do Congresso, quanto mais o modesto representante de Goiâs, 
tão longe do seu Sergipe, que não tem uma visão mais perfeita dos 
problemas daquele Estado. Mas o meu aparte é: para lamentar que, 
mais uma vez, o Governo adote providências de tamanha 
envergadura, sem sequer dur conhecimento, ao menos, aos parla· 
montares integrantes das duas Bancadas, ou da Bancada majoritária 
do Estado do Sergipe. Verdadeiramente, a Nação ficou sem entender 
as razões do decreto presidencial que, segundo notfcia no jornal O 
Estado de S. Paulo, estampada na edição de hoje, transforma uma' 
área de 7.503 km' de uma Unidade Federada do Nordeste em ârea de 
interesse público para efeito de desapropriação. Há cerca de quinze 
dias, saiu o decreto: foi publicado no Diário Oficial, mas V. Ex• sa· 
be, quem quiser guardar um segredo, publique no Diário Oficial. 
Entendo que o Governo, se ele tinha razões ponderáveis para baixar 
tu! diploma, deveria ter pelo menos aniccedido esse ato por uma am
pl~ explicàçüo à honrada Bancada de Sergipe, nesta Casa e na outra 
Cusn do Congresso. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Permite V. Ex• um 
uparte suplementar? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe) - Com muito 
prazer, eminente Senudor Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Sunto) - O nobre Senador 
Lúzuro Barbozu, nu sua int~:rvcnçào, nnturulmcnte pondo também, 
as burbas de molho, porque Goiás é: um Estado rico no seu subsolo 
- di~~l! l]UC, ;ullt.!~o.:cdcndn :10 uto, deveria o Governo dur éxplh:m;õcs. 
Ora, u explicação, por si só, está fornecidn pelo próprio decreto e por 
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decretos anteriores, porque não .i:. o primeiro que surge com esta fina
lidade, visando no alargamento da exploração do petróleo. Quer 
~ilor. on~c huuvor petróleo haverú a declaruçiio de utilidade pública 
de úrc:~s tcrritlJrinis, peyucnus ou gnlndes. De modo que· cube U 
PETROBRÁS pesquisar. Apurando-se a existi:.ncia de .Petróleo atra
vés de prospecção, e constatado o seu conteúdo de exploração econó
mica, declarar de utilidade pública, colocar sondas e começur a 
produzir petróleo, pura enfrentarmos a crise internacional. Este 
esclarecimento, portanto me parecia desnecessário. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
llllhn: Senador l.úturu Burbozn. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Apenas para ressaltar que 
acho lamentável o eminente Senador Eurico Rezendc, aqui 
respondendo pela Liderança da ARENA, entender que seria comple
tamente desnecessário que o Governo desse n V. Ex• e aos demais 
nobres Senadores e Deputados por Sergipe qualquer explicação ou 
tiv~.:ssc para com V. Ex~s. pelo menos, um gesto de consideração 
maior. (~ l:uncnt:hcl. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Lázaro Barboza, por este aparte que dá 
ao meu pronunciamento. 

A nota referida, lastimamos dizer, não nos parece das mais 
fclitcs. Cllmcca por ~1dmitir a ocorrência de danos, sem bem definir 
no que este consistiria. Não especifica as razões que o levam a 
assegurar que o decreto não ufetará cm nada a vida do Estado, falha 
a que se acrescenta o fato de estar ele já ufetnndo n vida sergipann, pe· 
lu celeuma que estabeleceu no Estado. Também me parece fraca a ar-. 
gumentação de que o decreto alcançou inopinadamente tão grande 
área do Estado, a fim de impedir "que um outro proprietário" ten· 
t:~ssc usufruir ":tltos lucros" c, assim, retardar os trabalhos du empre
sa. Mui tos p;1guriam "por um ou outro"'! NUa dispomos de legisla· 
~.;tw c:1pa1. d~: impeli ir tal cornportumcnto por parte de ••um ou outro 
f'!n.lprh:to'Jri~l'"'! Evic.Jcnh: LJUC o lnlcrcssc público cslá amplamente 
m;scguradll ror instrumentos legais os mais c.:fctivos e que possibili· 
tam ao <inverno :u.;:io udcyuuda c extremamente rápida. 

Slio observações que faço por considerar da maior relevânciá 
dar ao povo sergipano esclarecimentos claros, francos e abundantes, 
11 issu l'at. ele jus. E, inl'clizmcnte, por melhor que tenha sido o inten
to do ilustre Ministro das Minas e Energia, as declarações que lemos 
no prestigioso matutino desta Capital longe estão de alcançar os fins 
visados. 

O decreto' a que aludi no início destas considerações abrange um 
terço do território sergipano, o que i:. bastante para revesti· lo de curá
ter muito especial. E seria pretender em excesso, desejar que medida 
de tal amplitude não acarretasse insegurança c descontentamento. E 
muita pcrplc•idude. Esperança e confiança do povo sergipano na 
PETROBRÁS sempre foram tão grandes, que este decreto mais 
intensamente repercutiria no Estudo- tal como vem se dando. 

Sr. Presidente, nilo possuo elementos que me permitam 
examinar o mérito do decreto. Confio nu PETROBRÁS, no Mi· 
nistro das Mintts c Energia c, de modo muito especial, no eminente 
Presidente Ernesto Geiscl. De outro lado, tudo i:. preciso propiciar à 
PETROBRÁS para o aceleramento de seus trabulhos, tua decisiva 
puru o Brasil a sua missão de dar-nos o petróleo de que necessitamos 
hoje muis do que nunca. Esta uma tarefa do mais alto interesse na
cio mo!. Interesses particulares nilo podem u ele se sobrepor. Eu lei 
isso nos guruntc. .. 

Mus, de outro ludo, é imprescindível csclnrccer c tranqUilizar o 
povo sergipuno. E paru isso nua bastam as palavras proferidas pelo 
Ministro das Minoos e Energia, segundo o que lemos hoje, O decreto 
tem efeitos que podemos dizer negativos pnrn aqueles que por ele silo 
ahrangido.'i, i\ atnpliU:in du l1reu utingidu nilu pode ser dcsconhccidu 
c JHlr si .'iÚ imp(ic csclal'cdmcntos positivos c um pios. E o que cspcru-

mus se da rio som per~a lle tempo, pura tranqUilidade do povo sergipa· 
no c nu:sllHl o rcsgmmlo da confiunçu inexcedível que este sempre 
leve na I'ETROIIRÁS c no Governo! 

·O número de municípios abrangidos no decreto é por demais 
grande. Indispensável, por exemplo, que o Governo adote medidas 
que resguardem interesses os mais legítimos das populações cm 
causa. Imperioso que financiamentos e outras transaçõcs bancárias 
não venham a ser prejudicados e mesmo suspensos em decorrência 
do decreto, u fim de que insanáveis prejuízos não advenham para a 
indústria, u lavoura e a pecuária. E, mais uma vez em decorrência da 
mnpliU:in dn :'1rcu nlingida, que tuis dunas não alcancem todo o Esla
do. 

Dúvida alguma temos, Sr. Presidente, de que assim serâ, de que 
os interesses dos proprietârios e trabalhadores dessa extensa região 
serão assegurados, cuidadosamente resguardados. TranqUiliza-nos a 
confiança plena que temos no eminente Presidente Ernesto Geiscl c 
também na PETROBRÁS: A Nação já teve demonstrações diversas 
e as mais insofismáveis da excepcional sensibilidade do chefe do 
Governo pura problemas sociais, tudo aquilo que diz respeito no 
bem-estar do povo. E, lá no Nordeste, todos testemunharam a ação 
rápida e encuz de Sua Excelência em favor das vítimas das enchentes 
ljLIC :~sstllnr!llll Pernambuco, Alugoas c também Sergipe. 

Necessário, porém, que a campanha de esclarecimento se dê, 
imediata, clara e objetiva. E é para que assim ocorra que fizemos 
reparos às declarações do Ministro Ueki, que poderia ter levado 
palavras de tranqUilidade aos produtores rurais, assegurando-lhes 
que nenhum óbice lhes surgirá no prosseguimento normal de suas 
transações com o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, etc. Essa 
objetividude i:. necessária, a fim de que cesse a desorientação estabele
cida no Estado de Sergipe e que se reimplante, logo; a confiança e a 
estabilidade. Este o objetivo de nossa vinda a esta tribuna, este o ape
lo que dirigimos ao Governo, esta a razão das observações que 
fizemos em torno das declarações do Ministro Ueki. E é com se
gurança e tranqUilidade que aqui estamos, porque confiamos ple
namente na PETROBRÁS c no Governo. Isso faz com que 
esperemos das. autoridades explicações, esclarecimentos que 
trunqUilizetn os que estão intranquilos. E para isso necessário serão a 
objetividade e a franqueza, pura o que 'se torna preciso abordar 
problemas como o dos financiamentos dos bancos, oficiais ou não, 
na grande área alcançada pelo decreto, 

O Ministro Ueki deve abordar aspectos como esse, levando sua 
palavra tranqUilizadora, pois se - por exemplo, reiteramos - as 
operações bancárias na área forem afetadas, afetada profundamente 
estará a economia de tão grande área, o que implicaria no atingi men
ta de toda a economia scrgipana! (Multo bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
LOURIVtlL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

UEKI TRANQÜILIZA OS PROPRIETÁRIOS 
DE SERGIPE SOBRE DESAPROPRIAÇÃO 

O Ministro Shigeaki Ucki, após despachar ontem com o 
Presidente Gciscl, disse que o decreto que declara um terço do Esta· 
do de Sergipe como área de utilidade pública, para fins de desa
propriuçUo ou scrvidi\o de pussugcm, niio ufctard cm nudn u vidu do 
Estudo c nem trm{l qualquer prejuízo aos propriet(lrios de terrus nn 
ilrcu atingida. 

Segundo Ucki, o decreto tem por objetivo uprcss1or os trabalhos 
de pcsquisu c lnvru de petróleo nu buciu sedimentar c cvitnr que possí· 
veis cntruves burocrí1ticos ou judicinis passttm rcturdur os trnbulhos 
da PETROBRÃS. 

Componho 

A PETROBRÁS vai iniciar nos próximos dias umn campanha 
de esclarecimento cm Sergipe, pano tranqUilizar n população e os 
proprietlorios de temos nu Corcoo de 7.508 quilómetros quadrados, 
Como uma necessidade de trabalhos de pesquisa, perfuração de 
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poços c de. prospecção e passagem de oleodutos por terrenos de O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven· 
proprietários diferentes, houve também a necessidade de declarar do que tratar, vou declarar encerrada a sessão, designando para a . 
toda a área como passível de desapropriação, o que não quer dizer próxima segunda-feira, dia 18, a seguinte 
que toda a lorea será desapropriada, Por exemplo, se os técnicos da 
PETROBRÁS entenderem que nu necessidade de se fazer um poço 
no interior de uma fazenda, os próprios técnicos demurcurão a área 
neccssáriu aos trabalhos, pagará por ela, um preço justo, além de 
garantirem o pagamento pelo lucro cessante, ou seja, ressarcimento 
dos prejuízos que porventura o proprietário possa ter com a desa
propriação da área, caso não haja necessidade da mesma, depois de 
terminados os trabalhos de pesquisa, a PETROBRÁS devolverá a · 
úren da mesma maneira que encontrou. 

lndenlzação 

-Qualquer dano será pago pela P.ETROBRÁS o decreto não 
afcturú em nada a vida do Estado. O objetivo foi impedir que um ou 
outro proprietário, achando que poderia usufruir altos lucros, pudes· 
se retardar os trabalhos da PETROBRÁS, que são do interesse 
nucional. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Não há mais 
oradores inscritos. (Pausa.) 

Na presente sessão termina o prazo para apresentação de emcn· 
das ao Projeto de Resolução n• 42, de 1975, de autoria do Sr. Sena· 
dor Osircs Teixeira, que dá nova redução no art. 337, da Resolução 
n• 58. de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado Federal). 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será 

despachada às Comissões de Constituição~ Justiça c Dirctora, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma 
sessão conjunta a realizar-se hoje, sexta-feira, às 18 horas e 30 minu· 
tos, no plenário da Càmnra dos Deputados, destinada à leitura das 
Mensagens Presidenciais de n•s 56 c 57 de 1975. 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimcnto.n• 317, de 1975, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos 
anuis do Senado Federal, do editorial "Meio Século", do Jornalista 
Roberto Marinho, publicado no jornal O Globo de 28 de julho de 
1975. 

-l-

Vutm;:iu, crn turno único, do Requerimento n• 318, de 1975, do 
S!!nhnr S~.:n:u.f,Jr Vasconcc:los Torres-, solicitundo u transcrição, nos 
anais du Scnmlu l'cdcml, dos discursos do Senhor Ministro Prado 
Kclly c du Jornalista Roberto Marinho, pronunciados por ocasião 
das honH!tHJgcns prcslmJus uo cinqUentenário de O Globo, ocorrido 
nu dia 2h de julhu de 1975, c publicados no jornal O Globo da 
111~.:sma da tu, 

-3-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da juridici· 
dnde, nos termos do urtigo 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n• 33, de 1975, de autoria do Senhor Senador Ncl· 
son Carneiro, que considera insalubres as ntividudcs dos operadores 
de telex e teletipo, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 215, de 1975, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão as 17 horas e55 minutos.) 



106~ Sessão da 1 ~ Sessão Legislativa das~ Legislatura, 
em 18 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque - Josí: Sarney - Helvidio Nunes -
Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Domicio Gondim - Ruy 
Carneiro- Marcos Freire- Luiz Cavulcante- Gilvan Rocha -
Lourival Baptista- Ruy Santos- Eurico Rezende- Vasconcelos 
Torres- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Lázaro Barboza
ltalivio Coelho - Mendes Canale- Saldanha Derzi - Leite Cha
ves- Mattos Leão- Eveliosio Vieira- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I O-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. to-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 
à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l5, DE 1975 
(No 84-A/72, na Câmara dos Deputados) 

Apro•a ns contas da Rede Ferroviária Federal S/ A e de 
suas subsidiárias, relativas ao exercício de J971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I o Silo aprovadas as contas prestadas pela Rede Ferroviá
ria Federal S/ A, e de suas subsidiárias, relativas no exercício de 1971, 
na forma do parl1grafo único do Art. 34 da Lei no 3.115, de 16 de 
murço de 1957, com as ressalvas aos valores que u empresa eventual
mente esteja npurundo junto u eventuais respons{lveis pagadores ou 
detentores de fundos, 

Art. 2• Este decreto legislativo entrarl1 em vigor na data de 
sua publicaçuo, revogadas as dispo5ições em contrário. 

(À Comissão de Finança.,·.) 

PARECER N•298, DE 1975 

Da Comls.iio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 4, de 1971, que "autoriza o Poder Exeeutl•o 
• determinar o pogamento de gratificação especial ao fun
cionullsmo cl•llc mllltar da União, c dn outras providências". 

Relator: Senador ltalivlo Coelho 

A proposição sob nosso exume, de uutorin do eminente Scnudor 
Bcnjurnirn f'aruh, bu~cu uutorizur o Poder Executivo u determinnr o 

pagall]ento de gratificação especial ao funcionalismo civil c militar 
da União, regulando inclusive o quantum da pretendida vantagem pe
cuniária, o mês do seu pagamento e outros detalhes técnicos refe
rentes il gratificação especial. 

O Projeto í: de 1971 e encontrava-se arquivado por força do arti
go 367 do Regimento Interno do Senado, voltando a tramitar por 
requerimento que se deferiu ao autor. 

Pouco se tem a discutir sobre a proposição. 
A própria justificação transcreve o item 11 do artigo 57 da 

Constituição, que estabelece como da competência exclusiva do Pre
sidente da República a iniciativa de leis que "criem cargos, funções 
ou empregos públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa 
pública". 

Argumenta, então, que a preceituação constitucional não é 
violada por se tratar de lei autorizativa. 

Não obstante, acreditamos que a própria lei autorizativa, mera 
sugestão ao Poder Executivo, deve enquadrar-se em determinados 
princípios de direito. Melhor dizendo, deve oferecer condições de 
exeqUibilidade, suprindo, com sugestões oportunas, lacunas para as 
quais ainda não atentara devidamente o Executivo. Mesmo sendo 
autorizativa, jamais se aprova uma lei sem a presunção de que será 
executada, tal o interesse público que dela emana. Caso contrlirio, o 
trâmite legislativo de tais proposições, livre de embaraços, 
comprometeria gravemente o prestfgio do Congresso Nacional, que 
u todos nos cumpre preservar. 

Em fuce do exposto, e embora reconheçamos o espirita público 
que inspirou o seu autor, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei 
do Senado no 4, de 1971, por inconstitucional e injurldico. 

Sala das Comissões, em 13 de agosto de 1975. - Accloly Filho, 
!'residente -ltalívlo Coelho, Relator- José Lindoso- Gustavo Ca
panema - Heitor Dias- Henrique de La Rocque - Leite Chaves, 

PARECER No 299, DE 1975 
Da Comlssilo de Constltulçilo e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• U5, de 1974, que 
"dá no•a redaçiio ao "caput", do art. 10, da Lei n• 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia de Tem
po de Serviço". 

Relator: Senador José Sarney 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro visa o projeto 
cm exume, ultcrando o "caput", do urt. 10, du Lei n9 5,107, de 13 
de setembro de 1966, a permitir 11 utilização da conto vinculada do 
optnnte do Fundo de Gnr.antia de Tempo de Serviço na oquisiçilo de 
morndin ni\o npenns por intermédio 'do Banco Nucionol da Habitu
çi\o (BNH) mns tnmbém por intermêdio dn próprio empreso cmpre
gudoru.· 
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2. Na justificação,. lembra o Autor que o . nrt. 10, da Lei 

n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, '\ .• estabelecendo que a impor
tância depositada cm conta vinculada somente pode ser utilizada pn· 
rn aquisição de imóvel por interm~dio do Banco .Nacional da Habita· 
çilo, limita demasiado as opções de compra do empregado, ao mes-
mo tempo que desestimula que m,uitas empresas, ·privadas .ou de 
economia mista, possam interessar-se pelo oferecimento de casas resi
denciais a seus empregados, já que, mesmo podendo construi-las c 
vendê-las nos mesmos, estes não irão ter permitida a utilização dos 
respectivos depósitos cm conta vinculada para amortização do preço 
do imóvel''. 

Procedente n observação, alargando, por conseguinte, o projeto 
as pos~ibilidadcs de utilização da conta vinculada para aquisição de 
moradia própria por parte do optante, al~m de implicar cm estimulo 
à própria indústria.da construção civil, por criar condições para o 
interesse cm construir moradias para venda a seus empregados por 
parte das empresas quer do sctor privado quer do público. 

· li! o que se refere· à consiíiucionalidadi: c à juridicidadc, nada hã 
que possa obstar a tramitação do projeto, sobre cujo m~rito melhor 
dirá n douta Comissão de Legislação Social da Casa. 

· 3. Ã vista do exposto, nosso parecer~ pela tramitação do proje
to, pois que constitucional c jurídico. 

Sala das Comissões, cm li de junho de 1975. - Acdoly Filho, 
Presidente- JOII! Sarney; Relator- Jolf Uadoso- Leite Cban1. 
- Heitor !)las - Henrique de l.a Rocque - ltaliYio Coelho - Paulo 
Bro111rd- HeMdlo Nunes. · 

PARECER N• 300, DE 1975 
Da Comlssio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Accloly Filho 

I. O art. 10, da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, assegura,' 
ao empregado que contar 5 anos de serviço, a utilização do saldo rla 
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na 
aquisição de moradia própria, desde que esta seja feita por intcrmé· 
d.io do Banco'Nacional da Habitação. 

2. O Projeto de Lei, do nobre Senador Nelson Carneiro, mo· 
difica a redução desse dispositivo, para permitir a utilização do saldo 
do Fundo de Garantia na aquisição de moradia própria, ainda pÓr 
intermédio da própria empresa empregadora, quando esta dispuser 
de imóveis residenciais para venda. 

3. ~ evidente que, ao permitir a utilização do saldo existente 
na conta vinculada do Fundo de Garantia para aquisição de moradia 
própria, a lei procurou não só cercar de cautela esse emprego mas 
também tornâ-lo cxcqUivcl. Poucas vezes, aquele saldo bastarA para 
aquisição do imóvel, mas servirá tão só para completar a parte da 
poupança, ficando o saldo para ser pago mediante o financiamento 
próprio do Banco Nacional da Habitação. 

O Projeto, como está posto, não esclarece a possibilidade da des
tinação do Fundo tão só a pagamento de parte do imóvel, nem prevê 
a forma do pagamento do saldo devedor. 

4. Assim, parece de dificil execução a lei se for deixada a 
aquisição do imóvel no simples encontro de vontade do empregado c 
empregador, sem intcrvcniência do BNH, tanto para avaliação como 
para o financiamento da parte do pagamento que não puder ser 
subscrito com o saldo do Fundo. 

. S. ~preciso, pois, ,que seja prevista pelo Projeto n intcrvcniên· 
cia do Banco Nacional da Habitação, quando se tratar de alienação 
di reta do imóvel do empregador para o empregado. 

Com a emenda do teor n seguir exposto, ~ o meu voto pela 
aprovação do Projeto. 

EMENDA N• I·CLS 

Ã redaçilo do art. 10, da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
dndn pelo nrt. I• do Projeto, adite-se o seguinte logo após n palavra 
ucmprcgudos": 

" ... c mediante u intcrvcniêncin daquele Banco." 
~uln das Comissões, 14 de agosto de 1975.- Domlclo Gondlm, 

Pre•idcntc em exerci cio- Accloly Filho, Relator - Nelson Carneiro 
-Franco Montoro- Jarbas Passarinho- Jcssé Freire- Ruy Cor· 
nclro. 

PARECER N• 301, DE 1975 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado, n• 68, de 1975, que 
·"dispõe sobre penalldadea lneldentea sobre emblrcaçõea e ter· 
minais que lançarem detritos ou óleo em •pas braallelras", 

Relator: Senador José Samey 

.O ilustre Senador Vasconcelos Torres; impressionado com a 
última ocorrência de contaminação cm grande escala da Bala da 
Guanabara, por petroleiro, deu-se ao cuidado de verificar, na legis
lação em vigor, a existência de dispositivos capazes de permitir o 
ressarcimento de prejufzos produzidos por esse infortúnio, 
encontrando o Decreto n• 50.877, de 29 de junho de 1961, que 
"dispõe so.bre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas éguas 

. interiores ou litorâneas do Pais" c a Lei n• 5.357, de 17 de novembro 
de 1967, que "estabelece penalidades para embarcações c terminais 
niarftimos ou Ouvinis que lançaram detritos ou óleo cm águas , 
brasileiras". 

· 2. Na proposição sob nosso exame, procura alterar a citada lei, 
considerando irrisórias as penalidades estipuladas, ante a "potencia
lidade financeira dos costumeiros infratores", armadores que 
operam frotas de navios petroleiros c "multinacionais do petróleo". 

Adiante, assinai~ a ~utor da proposição: 

"Muito maior, cm tais ocasiões, é o custo da operação· 
limpeza q~c se faz ncccs.sâria e urgente, para atenuar, na cs· 
cala do possível, a poluição das águas. E quem arca com ele, 
sozinha, é uma agência administrativa do Estado, como se 
sabe". 

3. A Lei que se pretende alterar, consubstanciada cm seis ar· 
tigos, procede, no ucaput" (que usa os udois pontos", como sinal grâ· 
fico da cnumcrn!ião) à citaçã~ de dois tipos de penalidade: na letra 
"a'\ capitula a pcrla Pccunlâria às embarcações c; na letra ••b'\ a· 
multa aos terminais marítimos ou Ouviais. 

No parAgrafo único desse artigo, cstatui a multa cm dobro, na 
reincidência. 

4. O projeto, transformando cm 1• o parâgrafo único, 
ucrcsccnta-lhc o seguinte 

"§ 2• Além da multa que tiverem a pagar, os punidos 
contribuirão para a cobertura do custo da operação-limpeza 
relacionada com o fato que a motivou, na proporção de 
cinqUenta por cento (50%) do mesmo, inclusive nos casos cm 
que o derrame dos poluentes houver sido acidental". 

S. Embora nos pareça claro o intuito da emenda, consideramos 
que seria possfvcl obter-se maior concisão no dispositivo, sem 
prejufzo da clareza, com a redação clâssica, cm tais casos: 

"§ 2• Além da multa prevista no parAgrafo anterior, os 
responsáveis pela poluição mesmo acidental, pagarão cin· 
qUenta por cento (50%) das despesas com a operação-fim· 
peza, motivada pelo derrame de poluentes". · 

6. Dcssartc, embora consideremos necessârin a atualização do 
"Código de Ãguns", consolidados os piincfpios esparsos sobre a ma· 
téria, mas verificando, por outro lado, n urgência da providência. pro· 
posta, somos, no mérito, pelo acolhimento da proposição sob o 
nosso exume, perfeitamente acorde com a nossa disciplina constitu· 
cional. Entretanto, por inspiração da técnica legislativa, propomos 
uma nova redaçüo no projeto, que cm nada lhe altera o conteúdo, 
nos seguintes termos, respeitada n ementa: 

EMENDA N•l·CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Art. I• ~transformado em§ I• o parAgrafo llnico do art. I• da 
Lei n• 5.357, de 17 de novembro de 1967, que fica acrescido do 
seguinte§ 2•: 

"§ 2•. All:m du multa prevista no parAgrafo anterior, os 
rcsponsúvcis pela poluiçuo mesmo acidental, pagarão 50% 
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(cinqUenta por cento) das despesas com a operação-limpeza, 
motivada pelo derrame de poluentes". 

Art. 2• Esta lei sor& regulamentada em prazo .. ao 
superior a trinta (30) dias. 

Art, 3• Esta lei entra cm vigor na data da sua publi· 
caçüo, revogadas as disposições cm contrário". 

Sala das Comissões, cm li de junho, de 1975. -Acdoly 
Filho, Presidente- José Samey, Relator- Helvidlo Nunes 
-José Llndoso- Leite Chaves- Henrique de La Rocque -
ltalivlo Coelho - Heitor Dias- Paulo Brossard. 

PARECER N• 301, DE 1975 
Da Comluio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas . 
Relator: Senador Uzaro Barboza 

I. O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador 
Vasconcelos Torres, dispõe sobre penalidades ivcidentcs sobre 
cm barcações e terminais que lançarem detritos ou óleo cm águas 
.brasileiras. 

2. Em outras palavras, a proposição amplia as multas prc· 
vistas na Lei n• 5.357, de 1967, que estabelece penalidades para cm· 
barcaçõcs c terminais marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou 
óleo em águas brasileiras. E isso porquanto, além da multa que ti· 
verem de pagar, os punidos contribuirão para cobertura do custo da 
"operação-limpeza" relacionada com o fato que a motivou, na pro· 
porção de 50% (cinqUenta por cento) do mesmo, inclusive, nos casos 
em que o derrame dos poluentes houver sido acidental. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando o proje
to, opinou pela sua aprovação, na forma de um substitutivo, cm 
razão de técnica legislativa. 

4. Do ponto de vista da política nacional de transportes, temos 
a aduzir que a proposição inova no que se refere à poluição, confor· 
me já assinalado. Essa inovação, todavia, obrigará simultaneamente, 
( 1) a adoção de novas medidas de salvaguarda do mar, a exemplo do 
recente incêndio do óleo sobre o mar propiciado por um acidente 
com um petroleiro na Baía da Guanabara e (') a novas previsões fi. 
nunceiras para cobrir os custos com a limpeza de ancoradouros c 
bacias de evolução, no caso de alijamento de poluentes por avaria. 

Por conseguinte, as medidas contidas no projeto se estenderão 
às sociedades classificadoras de embarcações enquanto agências que 
certincam a resistência e a navegabilidade de navios mercantes, c 
também ils companhias seguradoras. 

As primeiras tentarão introduzir novas regras nos regulamentos 
internacionais de abalroamentos e de cargas, descarga, desgasifi· 
cação e limpeza de tanques dos petroleiros, as segundas se 
preocuparão com dados e amostras significativas qúe traduzam os 
fndices representativos dos limites máximos de concentração de 
poluentes nas águas portuárias, limites além dos quais será 
caracterizada u poluir,i\o. 

Assim, até: que esses dados de operação de limpeza para 
recuperação da fauna e flora marltimas sejam quantificados exata· 
mente, para fins de previsão orçamentária, a norma jurídica 
estabelecida na proposição terá, inicialmente, sua aplicação 
dincultada. 

Sem embargo, entretanto, entendemos que a norma jurídica não 
deve ser apenas válida e eficaz. Ela deve ser, como já assinalou o 
ilustre Autor nu proposição, inovadora, racionalizadora c didática, 
isto ó, deve oscilar entre a validade da ordem estatal c os domínios 
dos futos vitais. Por conseguinte, a poluição não deve ser apenas um 
subproduto incómodo do nosso desenvolvimento económico. Ela 
tem que ser contornada ou reduzida a nfveis compatfveis com a 
qualidade mfnimu de vida, motivo por que opinamos pela aprovação 
do presente projeto, nos termos da emenda substitutivo apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 

Saiu dus Comissões, em 14 de agosto de 1975. - AlexAndre 
Costa, Presidente - LázAro BarbozA, Relator - PAulo GuerrA -
Roberto Saturnlno - EvAndro CArreira - Eveláslo VIeirA - Mendes 
Cunale - Benedito Ferreira. 

PARECER N• 303, DE 1975 
Da Comlssio de Constltulçilo e Justiça 

Sobre o Projeto de, Lei do Senado n• 39, de 1975, que 
"dispõe sobre a prescrlçio de falta de proflulonal liberal, e 
determina outras providências". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Através do Projeto n• 39{75 o ilustre Senador José Esteves 
submete à apreciação do Senado proposição de Lei objetivando à 
prescrição das faltas cometidas por profissionais liberais e sujeitas a 
processo disciplinar pelos Órgãos a que pertençam. 

Em sua justificação mostra o ilustre proponente que nilo existe 
cm nossa legislação lei alguma disciplinando a prescrição das faltas 
profissionais o que gera uma situação de intranqUilidade e de pcrtur· 
baçilo no exercício profissional. 

Chama atenção ainda para os casos de processos iniciados hã 
mais de 3 unos, sem solução alguma por parte dos órgãos disciplina· 
dores, circunstância essa que deixa os indiciados, inocentes ou 
comprometidos, numa situação de constrangimento ilegal, porque 
indefinido o prazo de duração de tais processos. 

Realmente a matéria í: de todo pertinente. O direito de punir 
que se atribui aos órgãos de defesa, seleção c disciplina da classe ac 
proRs~ionais liberais, tem como pressuposto o princípio da ccleri· 
da<l'e. 

O órgão que não pune no tempo estritamente necessário à 
instrução do processo está, por sua vez, incidindo em falta. 

Ao direito que se lhe concede da aplicação de medidas 
disciplinares contrapõe-se o dever de julgar com brevidade. 

A inexistência de um termo para desfecho dos processos 
disciplinares traz também o inconveniente de manter os indiciados 
ao capricho de órgãos classistas ou por vezes de seus membros que, 
alongando o prazo de julgamento, jã estão, de certa forma, punindo, 
eis que o processo cm si jã constitui sanção, mormente no campo 
profissional liberal onde o requisito moral é fator de grande 
relevância. 

No plano corporativo profissional as penas consistem, geral· 
mente, no seguinte: advertência, censura, multa, exclusão do recinto, 
suspensão do exercício da profissão e eliminação dos quadros da 
organização. 

Embora não sejam sanções de ordem penal e sim de ordem 
moral, a apÍicação dessas penas ensejam processos que, por vezes, se 
alongam mais do que os processos penais comuns. 

E para isso concorre as susceptibilidades do coleguismo c não 
raro das divergências pessoais origindrias do próprio campo 
profissional. 

A lei pretendida parece-nos assim de toda oportunidade e cabi· 
menta. 

Como os parâmetros de constitucionalidade ejuridicidadc estilo 
devidamente resguardados, manifestamo-nos pela aprovação do 
projeto nos ex a tos termos cm que se acha redigido. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema - Heitor DIAs - Dirceu Cardoso - Helvidlo Nunes -
ltalívlo Coelho. 

PARECER N• 304, DE 1975 
Da Comlssilo de Leglslaçilo Social 

RelAtor: Senador Franco Montoro 

De uutoriu do eminente Senador Jos~ Esteves, objetiva o projeto 
esiubelcccr um prazo prescricionul para u aplicação de penalidades, 
pelos órgãos de fiscalização profissional, àqueles que cometerem fal· 
tas disciplinares previstas nos respectivos estatutos. 

Preocupa o ilustre Senador o fato de que, nos diversas órgãos de 
classe, pcrmunccem, por motivos vários, processos iniciados há unos, 
concernentes a questões, disciplinares, mantendo sobre o indiciado a 
umeuçu de uma punição que, pelas suas conseqUências, retira da pro· 
l'issionul u indispensilveltranqUilidude pura o plena cxerclcio de sua 
atividude. 
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.o projeto, cm sua passagem pela Comissão de Constituição c . Realmente a emenda tem sua razão de ser. A prescrição atinge à 

Justiça, recebeu parecer favorável, tendo cm vista que punibilidade e não à falta ou condutá punfvcis. 

" ... o direito·dc punir, que se atribui nos órgãos de dc
·fesa, selcçào c disciplina da classe de profissionais liberais; 
tem como pressuposto o principio da celeridade. 

O órgão que não pune no tempo estritamente necessário 
·à instrução do processo está, por sua vez, incidindo cm falta. 
Ao direito que se lhe concede da aplicação de medida dis
'ciplinadora contrapõe-se o dever de julgar com brevidade," 

Realmente assim é. Jnndmissfvcl permitir-se que a inércia dos 
órgãos de fiscalização resulte no prcjufzo moral c profissional do 
cidadilo, ainda mais quando, não instaurada a fase litigiosa, com a 
defesa do indiciado, é lfcito presumir-se a sua inocência. 

O projeto tem, assim, elevado alcance social. Acreditamos, 
entretanto, que algumas modificações devem ser feitas ao seu texto, 
de modo a torná-lo mais preciso, 

Parece-nos, por exemplo, que nilo 1: a falta cometida que deve 
prescrever em três anos, mas, sim, a sua punibilidade. Por outró la· 
do, o prazo prescricional, embora, realmente, deva ser interrompido 
com a. notificação (art. 2•); é de ser reiniciado após a defesa, pois, de 
outro modo, o processo, já em condições de ser julgado, poderá 
voltar a dormir nas prateleiras dos Conselhos, anos a 'fio, aguardan, 
do decisão. 

Nessas condições, opinamos pela aprovação do projeto na for
ma da seguinte 

EMENDA N• 1-CLS (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre a prescrlçio da punlbllldade de proRulonal 
liberal por falta sujeita a proeesoo dltclpllnar e d' outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Prescreve em três anos, a contar da data do fato, pu
nibilidade do profissional liberal por falta sujeita a processo dis
ciplinar pelo órgão de fiscalização profissional cm que esteja inscrito. 

Art. 2• A. notificação feita ao profissional autor da falta ou a 
suu ciência expressa no processo interrompe a prescrição. 

Parágrafo único. A partir da data do oferecimento da defesa, 
por escrito ou a termo, reinicia-se a contagem do prazo previsto no 
artigo I• desta lei, · 

Art, 3• Todo processo disciplinar iniciado para apuração de 
falta, que esteja paralisado há mais de três anos, aguardando des
pacho ou julgamento, será arquivado ex officlo ou a requerimento da 
parte, ficando extinta a punibilidade pela falta cometida. 

Art. 4• Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as disposições cm contrário. 
Saiu dus Comissões, cm 26 de junho de 1975. - Neloon Car· 

nelro, Presidente - Franco Montoro, Relator - Accioly Filho -
Domíclo Gondlm - Henrique de La Rocque. 

PARECER N• 305, DE 1975 
Da Comlslio de Constitulçio e Jusllça 

Relator: Senador Leite Chaves 

Esta Comissuo aprovou, por unanimidade, o projeto do 
Senudor José Esteves estabelecendo prescrição para as faltas come
tidas por profissionais liberais. 

Na Comissão de Legislação Social, o projeto em questuo 
mereceu emenda, da( o seu retornou esta Comissão. 

Consiste a emenda no acréscimo de um parágrafo no artigo 2•, 
com esta rednçuo: 

"A partir du dutn do oferecimento da defesa, por escrito 
ou n termo, reinicia-se a contagem do prazo previsto no nrt. 
I Y d~stn lei." 

Assim agindo supõe aquela Comissão que fica esclarecida a real 
i ntcnção do projeto no tocante ao objeto du prescrição, que é a 
punibilidudc c não u fui tu cometida. 

Desse modo é ela de todo oportuna assentando-se cm sólida 
basejurfdica e boa técnica legislativa, 

Somos assim pelo seu acolhimento, atento aos aspectos de juridi
cidadc c conveniência. 

Sala das Comissões, cm 13 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - José Llndoso - Itallvlo 
Coelho - Henrique de La Roeque - Heitor Dias - Gustavo Ca
panema. 

PARECER N• 306, DE 1975 
Da Comlslio de Constitulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei po Senado n• 96, de 1975, que 
"dá nova redução no § 2• do artigo 132 da Consolidação das 
Leis do Trab'àlho". 

Relator: Senador Neloon Carneiro 

Por força do nrt. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com a redução que lhe deu o Decreto-lei n• 1.031, de 21 de outubro 
de 1969, "o sábado não será considerado dia útil para efeito de férias 
dos empregados que trabalhem em regime de cinco dias por 
semana", Portaria do Sr. Ministro do Trabalho, de n• 3.751, pu
blicada no DOU de 2'dejaneiro de 1970, definiu, para efeito de cál
culos de férias, que "o sábado é considerado dia útil, quando hã 
compensação de trabalho". Assim, entretanto, não teria_c:ntcndido, 
em sessão plenária, o Tribunal Superiàr do Trabalho, ao considerar 
"o sábado como dia não útil, para efeito da contagem de férias, não 
indagando se, por motivos de tradição, usos c costumes, ou por con
trato expresso, o dia de sábado foi compensado por acréscimo duran
te a semana, o que se constitui cm risco aos empregados beneliciârios 
da semana inglesa, além da injustiça diante dos empregados do 
comêrcio c daqueles de outras atividades que se fazem necessárias 
aos sábados e para os quais, no cálculo das férias, o sãbado é consi
derado dia útil". Ao cabo dessa exposição, e frisando lhe parecer 
"imprescindivel corrigir tal distorção, por isso que, sob pena de se 
incidir em grave injustiça social, não se pode dar tratamento igual a 
situações diferentes", o nobre Senador Otnir Beckcr sugere projeto, 
que dá ao§ 2• do nrt. 132 da CL T, a seguinte redução: 

"0 sábado não será considerado dia útil para efeito de 
férias de empregados que trabalham em regime de cinco dias 
por semana, exceto nos casos de compensação de horário de 
trabalho," • 

Ainda que a proposição haja preferido uma redução que difi
culta, data venla, verifica-se, logo à primeira vista, o objetivo n que 
visa, a leitura atenta da justlRcaçio me leva a opinar por sua consti· 
tucionalidade, juridicidade c aprovação, eis que ele vi~aria n conso
lidar "uma indubitável conquista do trabalhador brasileiro, que tra
balhando menos horas, percebe o correspondente à jornada normal 
de 48 horas, e dispõe de dois dias por semana, para descanso 
integral", 

~o meu voto. 
Sala dus Comissões, em 25 de junho de 1975. - Accloly Filho, 

Presidente - Neloon Carneiro, Relator - Leite Chaves - Dirceu 
Cardooo -.Helvfdlo Nunes- Heitor Dias- José Llndooo- Henri· 
que de La Rocque, 

PARECER N• 307, DE 1975 
Da Comlslio de Lealslaçio Social 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Otnir Beckcr, 
objctivn, utruví:s da nlternçilo reducional do § 2• do nrt. 132 da 
Consoliduçilo das Leis do Trabalho, considerar o sábado dia útil, pn
ru efeito de férias dos empregados que trabalham em regime de 
compensação de horário. 

Sustenta o Senador Otuir Becker, em abono da sua iniciativa, 
que "u maioria das empresas industriais do Puls, vem adotando a 
chamadu "Semunu lnglesu", conhecida também por "Sábado 
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l,nglês", que completa às 48 horas semanais em apenas 5 dias, ou se· 2. Convém lembrar que, analisando a proposição inicial, esta 
ja, de segunda a sc~ta·fcira. Comissão assim se pronunciou: 

Nesse período; o trabalhador faz, em muitos casos, uma jornada 
diária de nove horas e trinia minutos, ao invés das oito horas nor· 
mais, perfazendo, assim, uma jornada semanal na ordem de quaren
ta c seis horas e cinqUenta minutos". 

O regime de compensação de horário não implica ncccssaria-, 
mente na redução da jornada do trabalhador, como procura demons
trar o ilustre autor em sua justificativa, vez que o§ 2• do artigo 59 da 
CL T faculta seja esta acrescida diariamente de duas horas 
suplementares, como compensação pelo sâbado não trabalhado o 
que possibilita ao empregado completar as 48 horas semanais a que 
está sujeito. 

Se, por um lado, tais empregados dispõem de dois dias comple
tos por semana para repouso, por outro, embora tenham uma jorna· 
da diária de trabalho mais eMensa, não fazem jus ao acréscimo de 
salário pelas horas •~cedentes que é devido aos empregados que tra
balham cm regime de seis dias por semana. 

Acresce, ainda, o fato da importância da remuneração da hora 
suplementar, que cm tais circunstâncias esses empregados não perce
bem, ser pelo menos 20% (vinte porcento) superior à da hora normal. 

O dispositivo que ora se pretende alterar, introduzido na CLT 
pelo Decreto-lei n• 1.031, de 21 de outubro de 1969, c~clui a condi
ção de dia útil do sábado para os empregados que trabalham apenas · 
cinco dias na semana, sem a preocupação do número de horas traba· 
I h adas em tal período. 

Constante da justificativa do presente, a Portaria n• 3.751, do 
E~celentissimo Senhor Ministro do Trabalho, que restringiu a aplica· 
ção do Decreto-lei n• 1.031, ao definir que, para os efeitos de 
cálculos de férias, o sábado ê considerado dia útil, quando hã 
compensação de horário, fez mais do que interpretar aquele texto le
gal, pois o modifica c contraria frontalmente, 

A tos regulamentares emanados do Poder E~eculivo, destinados 
a interpretar, sanar dúvidas ou preencher lacunas e~istcntes cm 
disposições legislativas, não devem e não podef!l contrariar as nor· 
mas nelas contidas. 

Ao nosso ver, o regime de compensação de horário, cm 
determinadas atividadcs, como a industrial, por exemplo, pela 
concentração do repouso c intensificação do trabalho que acarreta, é 
o mais conveniente, não só pelo fato de aumentar a produtividade e 
reduzir os gastos das empresas c diminuir as despesas do empregado 
com transporte, mas, sobretudo, por propiciar-lhe maior convfvio 
com seus familiares e uma recuperação mais completa da sua 

,. capacidade laboraliva. , 
Assim,. niio vemos porque criar óbices ou alterar uma situação 

que, na prútica, satisfaz plenamente tanto aos empregados quantos 
aos empregadores. 

A jurisprudência dominante no 'Tribunal Superior do Trabalho 
inclina.se por reconhecer que o s~bado não deve ser considerado dia 
útil pant efeito de férias, até mesmo para a empresa que trabalha sob. 
regime contratual de compet."•cão de horário, 

À vista do exposto, somos pela rejeição do projeto sob c~amc. 
Saiu das Comissões, em 14 de agosto de 1975. - Nelson 

Çarneiro, Presidente- Franco Montoro, Rclato_r- Ruy Carneiro
Jarbas Passarinho- Jessé Freire- Domfclo Gondlm. 

PARECER N• 308, DE 1975 

Da Comlssilo de Transportes, Comunicações e Obras Pd
blleas sobre o Projeto de Lei do Senado n• lOS, de 1973, que 
"dá o nome de "Senador Filinto MUller" à BR-163 que liga 
Silo Miguel D 'Oeste à Fronteira do Suriname", 

Relator: Senador Paulo Guerra 

Após a apreciação da Ciimnru dos Deputados, retorna u cstu 
Comissão o presente projeto, que dá o nome de "Senador Filinto 
MUller" à BR-163 -Suo Miguel D'Ocstc-Guafra-Campo Grun· 
dc-Cuiubú-Santurém-Frontciru com Suriname, com pouco me· 
nos de 4.000 km de c~tcnsão, percorrendo, portanto, os Estudos de 
Suntu Catarina, Purunlt, Muto Grosso c Pará. 

"Nilo obstante tenha o Conselho Rodoviârio Nacional 
aprovado normu serals, no sentido de dar numeração c 
denominação adequadas às rodovias, adotando, de 
preferência, a nomenclatura de prefixo c número, nada impe
de que, cm casos especiais, se dê o nome de um grande ho· 
mcm a uma determinada rodovia, cm sinal' de homenagem c 
reconhecimento à dedicação c cspfrito público demonstrados 
pelo mesmo. 

Dessa forma, incxistindo implicações t~cnicas que 
possam ser opostas ao projeto c considerando correta a medi
da, esta Comissão opina pela sua aprovação." 

3. A Câmara dos Deputados, ao examinar o projeto aprovado 
pelo Senado Federal, verificou que, desde 1970, proposição seme· 
lhantc (n• 2.370) estava cm tramitação naquela Casa do Congresso. 
Essa proposição visava a prestar bomcnagcm póstuma a Ramiro de 
Noronha, militar que, já cm 1927, era um entusiasta da implantação 
da Rodovia Cuiabã-Santarém. 

Esse o motivo por que foi aprovado um Substitutivo, cujo tópi· 
co principal é o seu artigo I •: 

Art. I• Os trechos São Miguel' D'Ocstc a Cuiab'á c 
Cuiabâ-Santarém-Surinamc da Rodovia BR-163, 
passam a denominar-se, respectivamente, "Rodovia Senador 
Filinto MUller" c "Rodovia General Ramiro Noronha". 

4. Já se assinalou que nilo há aspecto ou fator tecnológico que 
impeça u designaçiio supletiva na.· nomenclatura rodoviária 
estabelecida no Plano Nacional de Viação (Lei n• 5.817, de 1973), 
embora o haja na acroviária (Lei n• 1.909, de 1953), porquanto a 
confecção de mapas de navegação são muito dispendiosos. 

Assim, consoante o parecer anterior desta Comissão, opinamos 
pela aprova~ão do presente projeto, nos termos da emenda 
substitutiva da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, cm 14 de agosto de 1975. - Alexandre 
Costa, Presidente - Paulo Guerra, Relator - E•eláslo Vieira -
Roberto Saturnlno- Benedito Ferreira. 

PARECER N• 309, DE 1!175 
Da Comlnio de Constltulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1975, que 
"acrescenta parísrafo ao artlso 37, da Lei n• 5.108, de 11 de 
setembro de 1966 (Códlso Nacional de Trânsito), disciplinando 
a locallzaçio dos canos de escapamento dos caminhões e ônibus 
mo•ldos a óleo diesel". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O ilustre Senador José Esteves, através do projeto de lei cm exa·· 
me, sugere que se acrescente ao art, 37 da Lei n• 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, o seguinte§ 5•: 

"0 cuno de escapamento dos caminhões c ônibus movi· 
dos a óleo diesel deverá se localizar ao lodo esquerdo do 
veiculo, cm posição vertical com safdu para cima." 

O nobre representante amazonense justifica sua proposta, 
ufirmundo que "a grande quantidade de fumaça negra ·~pclida por 
ônibus, caminhões, nas estradas, freqUentemente obstrui totalmente 
n visão dos motoristas que trafegam imediatamente atrás, ali:m de 
poluírem os leitos dus estradas. Nas zonas urbanas, devido ao intcn· 
só tráfego fundumcntulmcntc de ônibus e microõnibus, o ar torna-se 
qLIUse irrespirável, devido a quantidade de fumuçu jogada nus vias 
públicas e nos transeuntes por esses vefculos", Ressalta ainda o Sena· 
dor José Esteves que o presente projeto repr?duz o antes apresenta· 
do nestn Cusu pelo Senudor Leoni Mendonça, que niio pleiteou u 
rccleiçilo. 

Fui rclutor do projeto anterior (n• 139, de 1974) c meu parecer, 
pelu constilucionalidude c juridicidadc da proposiçõo, foi uprovudo 
ununin'Klmcntc com emendas, Nu Comissão de Transportes, Comuni· 
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cuçilo e Obras Públicas, o projeto mereceu igualmente aprovaçilo, 
assinalando seu relator que u alteruçilo sugerida, que já vigorava 
como art, 37, § S•, du Lei n• S. 108, de 21 de setembro de 1966 (Códi· 
go Nacional de Trânsito), fora revogada pelo art. I• do Decreto-lei 
n• 237, de 1967, regulamentado pelo Decreto n• 62.127, de 1968, 
Com efeito, u ulteruçào ocorreu, como se vê do art. 6• do Decreto-lei 
n• 237, de 1967. 

Assim, caso é de aprovar-se o projeto, com a's duas emendas que 
ofereci à proposição anterior: 

EMENDA N• 1-CCJ 

Redija-se assim o urt. I• do projeto: 

"Art. I• O§ 5• do art, 37 da Lei n• 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, passa a ter a seguinte redução:" 

EMENDA N• 2-CCJ 

No texto d~ § 5• do art. 37, objeto do art. I• do projeto, onde 
se diz .. : .. deverá se localizar .... ", diga-se ..... deverá localizar-se ... ". 

Sulu das Comissões, em 7 <le maio de 1975; - Accloly Filho, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Helvidlo 
Nunes - ltalivio Coelho - Henrique de La Rocque - Dirceu Car· 
doso - Gustavo Capanema. 

PARECER N• 310, DE 1975 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Mendes Canale 

O presente projeto visa a restabelecer o§ 5• do artigo 37 do Códi· 
go Nacional de Trânsito (Lei n• 5.108, de 1966), revogado pelo artigo 
6• do Decreto-lei n• 237, de 1967, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de o cano de escapamento dos veiculos movidos a óleo diesel ser 
colocado com salda para cima, 

2. Essa matéria já foi estudada por esta Comissão (Parecer n• 
717/74-CT ao PLS n• 139, de 1974, em anexo), que concluiu pela 
aprovação du matéria, Contudo, o Projeto de Lei do Senado 139, de 
1974, em cumprimento a dispositivo regimental, foi arquivado, 

3, A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a pre
sente proposição, opinou pela sua aprovação, com duas emendas de 
redução. ' 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente pro
jeto e das emendas n• 1-CCJ e n• 2-CCJ. 

Saiu das Comissões, em 14 de agosto de 1975. - Alexandre 
Costa, Presidente - Mendes Canale, Relator - Paulo Guerra -
Evandro Carreira - Roberto Satumino - Evelásio Vieira - Lázaro 
Barboza- Benedito Ferreira, 

PARECER N•311, DE 1975 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n•l/75, que visa a alterar o parágrafo único do art, 
656, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

Relator desisnado: Senador Aeeioly Filho 

1. Nos termos do art. 656, da Consolidação das Leis do Tra· 
balho, a substituição do Juiz Presidente da Junta de Conciliação e 
Julgamento é feita pelo Juiz substituto, que funciona também como 
Auxiliar do titular. 

Esta substituição 1: realizada mediante designação do Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho, assegurando rodizio obrigatório 
dentre os interesses do quadro, 

2. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados visa u 
modificar o critério du substituição, quando, nu loculidudc cm que 
for sediada a Junta de Conciliação, tiver domicilio Juiz substituto c, 
à época du convocação, estiver disponivel, Nesse caso, u substituição 
se furá obrigntoriumente por esse juiz substituto, reduzindo-se, desse 
modo, os encnrgos finnnceiros dn Justiça do Trabalho. 

3, A modificação é salutar, beneficiando o bom andamento du 
Justiça do Trnbulho c, por isso, esta Comissilo é pelu uprovuçilo do 
Projeto. · 

. Saiu das Comissões, em 14 de agosto de 1975,- Nelson Car· 
nelro, Presidente- Aceloly Filho, Relator- Jessé Freire, vencido
Franco Montoro - Ruy Carneiro - J arbas Passarinho - Domíeio 
Gondlm. 

JIOTO EM SEPARADO DO SENADOR lESSE FREIRE 

Com o presente projeto, de autoria do Deputado Francisco 
Amaral, objctivu-se estabelecer, através da alteração redacional do 
parágrafo único do artigo 656, da Consolidação das Leis do Tra· 
bulho, que, nu fultu ou impedimento .do Juiz Presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, a designação dos 
substitutos só será feita pelo Presidente do Tribunal Regional do Tra· 
bulho, assegurado o rodizio dos integrantes do quadro, quando, na 
localidade da sede da Junta, não tiver domicilio o Juiz Substituto ou 
que este, à época du convocação, não esteja disponivel, 

Em sua justiiicativu, alega o autor: 

"Antigamente só havia Juizes do Trabalho substitutos 
nas sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 

O Decreto-lei n• 229, de 28 de fevereiro de 1967, no seu 
urt. 33, transformou em Juiz Substituto os Suplentes de Juiz 
do Trabalho que se encontravam no gozo da estabilidade 
legal por força de recondução, 

Em conseqUência, Suplentes com residi:ncia e domicílio 
cm cidade em que tinham sede Juntas de Conciliação·e Julga
mento não foram obrigados a mudar dç domicilio, nelas 
aguardando u convocação, pela ordem de antiguidade, se· 
gundo o rod'ízio estabelecido na lei. 

Acontece que a despesa da União cresceu de forma pon
derável, posto que, com a redução atual do parágrafo único 
do urt. 656.da CL T, convoca-se obrigatoriamente Juiz Subs
.tituto pura Juntas distantes de onde ele reside, ainda que es· 
teja disponivel o Substituto que mora no local da sede da 
Junta·onde se deu a vacância. Isso custa diárias corridas, no 
mínimo de 30 dias, além de passagens ida c volta, e se repete 
inúmeras vezes por ano. 

M ilhan::s de cruzdros serão economizados para os cofres 
da Nação, sem prejuízo para qualquer Substituto, posto que 
seus vencimentos sãq lixados em lei, recebidos mensalmente, 
independentemente, de qualquer convocação, com a nova re· 
dação que ora se propõe para o parágrafo único do art, 656 
da Consolidação das Leis do Trubalho, abrindo uma exceção 
ao principio do rodízio, que permite ao Presidente do Tri· 
bunal Regional convocar o Substituto que reside na sede da 
Junta, oquul não receberá passagens nem diárias, e sim, tão· 
somente, como é de lei, o vencimento de Juiz Presidente da 
Junta, a quem vai substituir." 

Em que pese o elevado propósito do autor, a proposição sob 
exume é de todo inoportuna, pois coincide com a medida governa· 
mental- Portaria n• 3.282, de.6 de agosto de 1974, do Ministério do 
Trabalho, publicada no Dldrio Ofleial da Uniio, de 12 de ~gosto de 
1974, Seçào I, parte I, pâgina 9.099- de promover a revisão geral do 
diploma obreiro, inclusive incorporando ao texto, de forma siste· 
múticu, us leis esparsas u ele pertinentes. 

Vale ressaltar, ainda, que, em decorrência da determinação 
acima, jlo se uchu concluida a elaboração de anteprojeto relativo ao 
Código de Processo do Trabalho, de autoria do eminente Ministro 
Mozurt Victor Russomuno. Esse documento disciplina, de maneira 
global, todo o procedimento junto à Justiçn do Trabalho, ' 

Como se vé, não é fácil sustentar a conveniência de umu revisilo 
·pnrciul da Consolidação das Leis do Trabalho (CL T), no momento 
cm que se cogitn du cluboruçào de um te• to definitivo e atual, de con· 
l'ormidudc com u melhor doutrina trubulhistu moderna, 

Ante o exposto, por inconveniente c inoportuno, somos pela rc· 
jeição do presente projeto. 

Suln dus Comissões, cm 14 dengosto de 1975.- Jesso! Freire, 
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O parAgrafo único desse artigo I• estabelece que a venda de pe· 

çus cm conjunto somente será permitida quando u da peça avulsa 
comprometer u segurança do aludido veículo, como é, principul· 
mente, o caso do sistema de frenagem. 

PARECER N• 3JZ, DE 1975. 
Da Comissão de Economia 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• Oll, de 1975 
(n' 1.469-B/73 na Casa de origem) que "torna obrigatória a 
•enda a>ulsa de peças e acessórios desrlnados à reparaçio de 
veículos automotores••. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

O Projeto de Lei da Câmara n• 022/75, de autoria do eminente 
deputado Alcir Pimenta, torna obrigatória a venda avulsa de peças e 
acessórios destinados à reparação de veículos automotores. 

Na justificação do Projeto, destaca-se a necessidade do Poder 
Público defender o consumidor contra os abusos do poder econômi· 
co e, em especial, contra a prática de vendedores c revendedores de 
autopeças, que tentam impingir aos compradores conjuntos de 
componentes, mesmo quando, na realidade, esses só necessitam de 
uma peça. 

A matéria foi na outra Casa do Congresso, submetida ao exame 
da Comissão de Constituição e Justiça, que a aprovou quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, legalidade c técnica legislativa, e às 
Comissões de Economia, Indústria e Comércio, e de Transportes, no 
tocante ao mérito da proposição, as quais igualmente a aprovaram. 

Inúmeras iniciativas se têm pautado pela implementação de polí
ticas que sejam eficazes na defesa do consumidor, nos seus mais 
variados aspectos. A padronização c classificação de produtos, 
embalagens e rótulos, e a obrigatoriedade da indicação do preço em 
toda mercadoria exposta à venda em estabelecimento comercial, são 
alguns dos temas já apreciados ou em tramitação no Congresso 
Nacional. 

A presente proposição, já exaustivamente analisada pela Câma· 
ra dos Deputados, vem ao encontro da ação governamental cuja tóni
ca de atuação se tem caracterizado pela introdução de mecanismos 
corretivos e de real alcance para a promoção sócio-económica do h o· 
mcm. 

Além dos benelicios enumerados pelo seu autor e pelas Comis
sões Técnicas da Casa de origem, a matéria em exame apresenta ou
tras vantagens de caráter económico, tanto no que tange ao consu
mo, como à produção, que merecem ser assinaladas. 

A obrigatoriedade da venda avulsa de peças destinadas à repara
ção de veículos automotores ensejará o ativamento do comércio de 
autopeças, levando-se em consideração o incremento das substitui
ções de componentes danifi9!dOS, motivado exatamente pela baixa 
relativa de preços na manutenÇ'ão.dos veículos. 

ConseqUentemente, ·.~ consumidor de autopeças, beneficiado 
pela presente medida legislativa, que lhe garante comprar apenas o 
necessário, sentir-se-á em condições de dar uma melhor assistência 
ao seu instrumento de locomoção e mesmo de trabalho, que é o 
automóvel e o automotor cm geral. 

Acrescentamos, ainda, a diminuição do Jndicc alarmante dos 
acidentes de trânsito oc~sionados em grande percentagem pelas fa· 
lhas técnicas, as quais são provocadas pela falta de reposição de pe· 
ças defeituosas, decorrente talvez, das práticas abusivas que o proje
to quer evitar. e ele, assim, de real interesse pura a economia nacio· 
nal, porquanto beneficia os consumidores, sem provocar dunas à 
produção. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 5 de junho de 1975.- Renato Franco, 

Vice·Presidente, no exercício da presidência- Arnon de Mcllo, Rela· 
tor - Jarbas Passarinho - Wilson Campos - Augusto Franco -
Orestes Quêrcia- Franco Montoro. 

PARECER N• 313, DE 1975 
Da Comlssilo de Transportes, Comunicações c Obras Pú· 

blieas 

Relutor: Senudor E•undro Carrclru 

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Deputado Alcir Pi
menta, torna obrigatória u venda avulsa de peças e acessórios, 
quundo divisíveis, destinados il rcparaçílo de veículos uutomotores 
(art. I Y), 

O urtigo 2• estabelece a multa pela infraçilo, no valor de 2 (dois) 
,salários mínimos. 

2. Justificando a proposição, seu ilustre Autor, diz, inicial-
mc:ntc: 

"A indústria automobilística brasileira, face o grande e 
promissor mercado consumidor, vem, em acelerada 
expansão, colocar-se entre as d.Z mais desenvolvidas do cená
rio mundial. 

Entretanto, por falta de obrigatoriedade legal, leva, mui
tas vezes, o consumidor do veiculo automotor, quando care
ce substituir uma peça, à compra de um conjunto do qual a 
peça pretendida faz parte, Outras vezes é compulsoriamente 
obrigado à compra de um jogo de peças, quando só necessita 
de uma. Tal fato onera sobremaneira o bolso do possuidor de 
vc:iculos nacionais," 

Diz, ainda, o aludido documento: 
"Como ilustração da espoliação a que a economia po

pular está sujeita, podemos citar o caso do possuidor de 
veículo que se vê obrigado a adquirir um jogo de quatro 
calhas, quando, nu realidade, só necessita substituir uma. 

A apresentação deste projeto atende a reivindicações dos 
consumidores, proprietários de veículos aútomotores, e 
nocessário frenar essa csdrúxula situação, que sacrifica ainda 
mais o proprietário do veículo automotor no Brasil. 

Obrigando fabricantes, produtores, intermediários e 
revendedores a vender peças avulsas, sob pena de severas 
multas, visa u proposição a acabar com o abuso e defender a 
economia populur." 

3. Do ponto de vista da política nacional de transportes, enten
demos que o projeto poderá reduzir o custo total de carreamento, 
uma vez que mais de 70% do transporte brasileiro efetua-se por meio 
de rodovias. 

Com efeito, tudo faz crer que as medidas contidas nu proposi
ção irão reduzir a propensão a consumir peças de manutenção ou de 
conservação desnecessárias, o.que significa uma diminuição de cus
tos nxos, no momento em que cortes de custos variáveis, sobretudo 
de combustivCis importados, já representam um problema de. 
comí:rcio exterior, o qual poderá evoluir para a ·área de tensões 
'sociais internas. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto. 
Sala dus Comissões, em 14 de agosto de 1975.- Alexandre Cos

ta, Presidente - Evandro Carreira, Relator - Paulo Guerra -
Roberto Saturnlno- Eveláslo Vieira- Benedito Ferreira. 

PARECER N• 314, DE 1975 

Da Comissão de tegJSiaçiiSoclal, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n• 38, de 1975 (n• 1.900-B, de 1974, na origem), 
que "altera o artigo 701 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, apronda pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 
1943". 

Relator: Senador Franco Monloro 

O projeto ora soh cKamc, de uutoriu do ilustre Deputado Jldélio 
Martins, objetivu ultcrar o urtigo 701 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, de modo u permitir que o horário dus sessões do Tribunal 
Superior do Trabalho seja fixado cm seu regimento interno. 

Com muita ru7.ão, entende o ilustre Deputado que "não deve u 
lei oonstrunger os tribunais u jornada prefixada pura u reulizuçuo de 
suus sessões", mesmo porque o horlorio estabelecido nu CLT (das 14 
i1s 17 horus), jli nüà se uduptu às necessidades do utuul regime de 
truhulho do TST. 

De uno puru uno, tem crescido o volume de processos submeti· 
dos no exume daquele Tribunal, que se vê obrigudo u realizar sessões 
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a partir das 8:30 horas, sendo que muitas delas, não raro, se 
prolongam noite a dentro. 

Como se vê, a alteração proposta tem o mérito de facultar ao 
TST o livre estabelecimento do horório das suas sessões, de acordo 
com a sua maior conveniência. 

A fixação de horário de funcionamento de um órgão é matéria 
típica de seu regimento interno, não havendo nada quejastifique sun 
disciplina por via de lei. 

A alteração proposta, inc,lusive, não discrepa da prática adotada 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário, vez que, tanto os regimentos 
internos da Câmara dos Deputados (art. 85), c do Senado Federal 
(urt. 180) como o do Supremo Tribunal Federal (art. 128) fixam o 
período das suas respectivas sessões. 

À vista de sua inequívoca oportunidade c conveniência, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 38/75. 

Sala das Comissões, cm 14 de agosto de 1975. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Franeo Montoro; Relator - Jarbas 
Passarinho - Accloly Filho- Dcimiclo Gondln. 

PARECER~· 315, DE 1975 

Da Comissão de Constltulçio e Justiça, sobre o Oficio 
"S" n• 27, de 1975, (n• IS/P·MC,de 23-6-75, na origem), do 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encamlnhan· 
do ao Senado Federal, cópias das notas taqúlgráficas e do acór· 
dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 79.107, do Estado do Rio de 
Janeiro (ex-GB), o qual declarou Inconstitucional o artigo 4• 
da Lei n• 5.627, de I• de dezembro de.J970. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Através do Ofício n• 15/75-P/MC, de 23 de junho de 1975, o 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal comunica ao Senado, 
para os fins do art. 42, item VII, da Constituição do Brasil, que aque· 
lu alta corte, apreciando o Recurso Extraordinário n• 79.107, do 
Estado do Rio de Janeiro (ex-Estado da Guanabara), declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 4• da Lei n• 5.627, de 1•·12-1970. 

A mencionada comunicação se faz acompanhar das notas 
taquigróficas e do acórdão nos autos a que se refere. 

Examinando a matéria, verifica-se que a decisão da Egrégia Cor· 
te de Justiça atentou para o fato de que o artigo 4• da Lei 
n• 5.627/10, é "incompatível com a competência estatulda no artigo 
125, I e !i§ I• e 2• da Constituição, a qual não pode ser elastecida por 
lei ordinária", por isso que inconstitucional. 

Os autos obedecem aos aspectos formais estabelecidos no arti· 
go 116 da nossa Lei Maior, tendo u decisão transitado em julgado. 

Assim sendo, e em cumprimento ao que determina o artigo 42, 
VIl, da Constituição, combinado com o art. 100, 11, do Regimento 
Interno do Senado, apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, DE 1975 

Suspende a execução do art. 4• da Lei n• 5.617, de I• de 
dezembro de 1970, declarado Inconstitucional por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, de JS de maio de 1975. 

Artigo único. !:: suspensa u execução do artigo 4• da Lei 
n• 5.627, de I• de dezembro de 1970, declarado inconstit[\cional por 
dccisiio definitiva do Supremo Tribunal Federal, prolutudu aos 9 de 
abril de 1975, c publicada no Diário da Justiça, de 15 de maio de 
1975. 

Saiu das Comissões, cm 13 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator -José Llndoso- Helvídlo 
Nunes- ltalívlo Coelho- Henrique de La Rocque- Heitor Dias -
Leite Chaves- Dirceu Cardoso, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) -O Expediente lido 
vai ii publicuçi\o, (Pausa,) 

Sobre u mesa, projeto de lei que scrl\ lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

!:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1975 

Fixa prazo para expedlçilo de normas disciplinadoras e 
tarifas de que trata a Lei n• 6194, de 19 de dezembro de 1974, 
que dl!põe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau· 
sado por veículos automotores de via terrestre. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O Conselho Nacional de Seguros Privados cxpediró no 
prazo de noventa dias, a contar desta data, as normas discipli· 
nadaras c tarifas de que trata o artigo 12 da Lei n• 6194, de 19 de 
dezembro de 1974. 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificaçio 

A Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974 dispõe sobre Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veiculas automotores 
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 
. Orgão do M.inistério da Indústria c Comércio, a Supcrintendên· 

CJa de Seguros Pr~vados- SUSEP tem como incumbência a fiscaliza· 
ção das normas do mercado segurador, traçadas na mencionada lei. 
Entretanto, o dispositivo contido em seu artigo 12, constitui uma 
mera expectativa, contrariando mesmo o "princípio da imediação" 
que rege diplomas legais dessa natureza. · 

A aprovação do projeto fixando o prazo de noventa dias para a 
expedição das referidas normas, constituirá notâvcl ajuda para a 
con.se.cução Social do Seguro, sob a êgidc tutelar que norteia a 
espeCIC, 

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1975.- Uzaro Barboza. 

/..EG/S/..AÇÀO CITADA 

LEI N• 6,194- DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 
carga, a pessoas transportadas ou nio. 

• o •••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••• o 

Art. 12. O Conselho Nacional de Seguros Privaaos expedirâ 
normas disciplinadoras e tarifas q~c atendam ao disposto nesta lei. 

(Às Comissões de ConsTituição e Justiça e de Economia.) 

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

Sobr~ a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccretá· 
rio. 

!:: lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 344, DE 1975 

Em virtude do falecimento do Dr. Raul Barbosa, ocorrido em 
Washington, ilustre Homem Público que exerceu o mandato de 
Deputado c o de Governador do Estado do Ceará, c, ultimam~nte, 
ocupava o cargo de Diretor do Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento, requeremos, na forma regimental, c de acordo com as tradi· 
ções da Casa, as seguintes homenagens de pesar: 

a) inserção cm ata de um voto de profundo pesar: 
b) apresentação de condolências i\ família e ao Estado do Ccarú. 
Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1975; - Wilson Gonçahes 

- Vlrgillo Távora- José Sarney- Alexandre Costa- Ruy Santos 
- Lourlval Baptista- Daniel Krieger- Magalhiles Pinto- Vascon· 
celos Torres- Agenor Maria. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votaçilo o 
rcqucl'imcnto, 

O Sr. Wilson. Gonçahes (Ceuril) - Sr. Presidente, peço a 
puluvru. purn encnminhnr u votnçUo. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Tem a palavra o lntcramericano de Desenvolvimento, o Dr. Raul Barbosa também 

nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) (Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi ontem, ao meio-dia, a infausta notfcia do falecimento, 
cm Washington, do Dr. Raul Barbosa, Dirctor Executivo do Banco 
Jntcramcricano de Desenvolvimento. 

A notrcia causou-me profundo pesar, nilo só pela perda que o 
meu Estado c o Brasil acabam de sofrer com o seu desaparecimento 
como, também, porque tinha em Raul Barbosa um grande amigo de 
largos tempos. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, desaparece uma das figuras que 
mais se destacaram entre os homens públicos do meu Estado e que 
representava o esforço e a capacidade do homem comum alcançando 
os mais elevados postos da sociedade em que viveu. . . 

Tinha Raul Barbosa inteligência privilegiada e a sua caractcrfsti· 
ca, pelo menos para mim, que acompanhei durante longos anos a sua 
existência sempre brilhante c atuante, era de ser homem que se revc· 
Java capaz em todas as missões que lhe eram entregues, as quais 
exercia com brilho, eficiência e pleno êxito. Basta a simples leitura do 
seu currlculum vltae para que esta minha afirmação seja integralmen· 
te comprovada. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) - V, Ex• tem o 
aparte. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- V. Ex• externa, neste instante, não 
somente o pesar pessoal, e do seu EstadO,' mas de toda a nossa 
Bancada. Conheci Raul Barbosa e, de cedo, acostumei-me a admirá· 
lo. Quando ele chegou à Cãmara Federal eu ali já me encontrava; 
acompanhei de perto o seu trabalho, não só em Plenãrio como em 
Comissões, principalmente na de Finanças, em , que foi figura 
destacada. Vi, depois, Raul Barbosa ser elevado, pelo voto dos 
cearenses, ao Governo do Ceará. Vi-o, depois, como Presidente do 
Banco do Nordeste, onde, igualmente, projetou sua figura de ad· 
ministrador e de homem digno. Por fJm, foi ele chamado ao ambien· 
te internacional, para ser Diretor Executivo do Banco ln· 
teramericano. Quem faz viagem como essa, quem passa pelos postos 
que Raul Barbosa passou, não pode ser por acaso mas pelo mere· 
cimento e capacidade. Além do mais, Raul Barbosa era homem do 
mais fino trato, homem compreensivo, suave, homem a quem nunca 
vi, no período em que convivemos, atritar-se com pessoa alguma. De 
maneira que V. Ex• ao manifestar o seu pesar permita que o consi· 
dere pesar de toda a nossa Bancada. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará)- O aparte de V, Ex•, 
nobre Senador Ruy Santos, sem dúvida confere uma autoridade 
insuspeita para da'r de público esse testemunho que, numa síntese 
perfeita, reOete a atividade de Raul Barbosa, çomo homem público, 

Ao salientar V. Ex• que Raul Barbosa tinha um trato lhano, 
cabe-me ressaltar que além da qualidade de ser capaz de exercer tO· 
das as missões, por mais variadas que fossem com eficiência e brilho, 
tinha ele exatumente a habilidade de vencer os obstáculos de maneira 
mais amena possfvel, o que, sem dúvida, constituiu, em sua vida, um 
grande instrumento para os triunfos que alcançou. 

O Sr. Lourlval Baptista (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) - Tem V. Ex• o 
aparte, 

O Sr. Lourlval Baptista (Sergipe)- Solidarizo-me com V. Ex•. 
eminente Senador Wilson Gonçalves, com o profundo pesar do 
Ceará e do Brasil, pelo falecimento do Dr. Raul Barbosa. Foi um 
ilustre homem público que prestou relevantes serviços ao Ceará, on· 
de, como Governador, deixou grandes obras e realizações. E, na 
Câmara dos Deputados, foi um batalhador, sempre em defesa dos in· 
!cresses do seu Estudo; no Banco do Nordeste, foi um inter'essado 
nos problemas duqLU:Ja Regiilo. Sergipe muito deve ao Dr. Raul 
Barbosa, que sempre foi sensível às suas solicitações. No Banco 

prestou grandes serviços ao meu Estado. Era àquela época, 
Governador. Tfnhamos um empréstimo, onde o Banco lnterameri· 
cano de Desenvolvimento se fazia presente, para os serviços' de, 
abastecimento d'água de Aracaju. E o Dr. Raul Barbosa, em 
Washington, acompanhava o desenrolar do empréstimo, com o 
maior interesse, muito nos ajudando. E enviava-nos, ainda, freqUen· 
tes notfcias sobre o assunto. Conseguimos, afinal, o empréstimo, e 
Sergipe muito ficou a dever a esse notável cearensc e insigne homem 
público, que foi o Dr. Raul Barbosa. Bem fazem V. Ex• e esta Casa 
em lhe prestar esta justa e merecida homenagem. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) - Agradeço, nobre 
Senador Lourival Baptist~~, a palavra de V, Ex• ressaltando a 
atuaçilo brilhante de um dos mais ilustres ccarenses, 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- Permite V, Ex• um 
, aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) - Tem V. Ex• o 
aparte. 

O Sr. Roberto Satumino (Rio de Janeiro) - Queria, nobre 
Senador, em nome da Bancada do meu Partido, expressar também o 
nosso sentimento, do mais profundo pesar, c associar as vozes do 
MDB à justíssima homenagem que V. Ex• presta à memória de tão 
notável brasileiro. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) - Sou muito grato a 
V. Ex•, que se solidariza com o nosso pesar, o pesar do povo cearen· 
se pela, sem dúvida, grande perda que se constitui para o Brasil o 
desaparecimento de Raul Barbosa. Devo salientar, para fazer justiça 
à sua memória, que Raul Barbosa representou o homem que nasceu 
na pobreza e na humildade, e granjeou, pelo esforço, pela inteligên· 
cia e pela capacidade, os mais elevados cargos no seu Estado, e fora 
dele. Basta se saliente que ficou órfão de pai aos quatro meses de 
nascido e, não obstante uma irmandade numerosa, conseguiu com os 
seus irmãos destacar-se na sociedade cearense, sendo incontesta· 
velmente, ele o que mais se projetou na sociedade do meu Estado. 

Desejo ler, numa síntese absoluta, as funções e cargos exercidos 
por Raul Barbosa, para a comprovação da minha assertiva: Funcio· 
nário burocrata na Secretária da Fazenda c depois na Secretaria do 
Interior e da Justiça; Professor da Escola de Comércio Fénix 
Caxeiral, de 1932 a I 937; Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
em 1935, pela Faculdade de Direito do Ceará; Subprocurador-Geral 
do Estado; Procurador-Geral do Estado; Procurador Judicial do 
Estado; Deputado Federal à Constituinte e à Cãmara Federal, de 
I 946 a I 950; Membro da Comissão de Finanças; Governador do ' 
Estado do Ceará, de 1951 a 1955; Chefe do Departamento Jurídico 
do Banco do Nordeste do Brasil, de 1951 a i956; Presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil, de 1951 a 1956; Presidente do Banco 
Nordeste do Brasil, de 1956 a 1961; Perito da Organização dos Esta· 
dos Americanos, junto ao Governo do Peru, na elaboração de um 
estudo sobre a oportunidade de criação de um Banco de DesenvoJ. 
vimento Regional, no sul daquele pais; pela segunda vez, Presidente 
do Banco do Nordeste do Brasil, de 1962 a 1967; Dirctor Executivo 
do Banco lnteramcricano de Desenvolvimento, com sede em 
Washington, eleito pelo Brasil e pelo Equador, desde 1968; Professor 
titular de Instituições de Direito Público e Privado da Escola de 
Administração do Ceará, de nlvcl superior; fundador da Associação 
Cearense do Ministério Público e seu primeiro Presidente; membro 
fundador dÓ Instituto do Nordeste; Doutor honoris causa da Univer
sidade Federal do Ceará; escreveu entre outros, os livros: A Fa:enda 
Pública, Aspectos das Novas Leis Penais, O Banco do Nordeste e o 
Desenvolvimento Econôm/co da Região, Educação, Pesquisa e Desen
••olvimenro e Banco do Nordeste- origens e objerivos. 

Diria ainda, Sr. Presidente, que, como Deputado Federal, Raul 
Barbosa teve, como salientou o nobre Senador Ruy Santos, atuação 
destacada na Câmara dos Deputados, notadamente na Comissão de 
Finanças, e foi um dos batalhadores para a criação do Banco do Nor· 
deste do Brasil e, principalmente para a fixação da sua sede em 
Fortaleza. 
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O Sr. Helvfdlo Nunes (Pia ui)- Permite V. Ex• um aparte? · Ara ripe Barbosa, aos seus filhos e irmãos, que como nós sofrem a 
o SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) _ v. Ex• tem 0 perda irrepar~vel que abre uma grande lacuna na vida pública do 

meu' Estado (Multo bem!) aparte. 

O Sr. Helvfdlo Nunes (Pinuf) - Nobre Senador Wilson Gon· 
çalvcs, depois das intervenções dos eminentes lideres da ARENA c 
do MDB, sei que V, Ex• fala cm nome de toda a nossa Casa, todavia 
gostaria de inserir no discurso de V. Ex• conotação particular, qual 
seja, a de ·associar ao pesar geral da Nação, particularmenté o do 
Estados do Piauf, do Estado que represento nesta Casa, a quem o 
Dr. Raul Barbosa, ao tempo cm que dirigiu os destinos do Banco do 
Nordeste, prestou assinalados e relevantes serviços. Muito obrigado 
a V. Ex•. .. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará)- Agradeço a V. Ex• 
seu aparte, cm que destaca mais uma faceta na atividadc multiforme 
de Raul Barbosa, essa figura que alcançou, no Cear~ e fora dele, 
como já disse, uma projeçilo que a poucos cearcnscs foi dado obter. 

Sr: Presidente, não desejaria sair da tribuna sem antes salientar 
que Raul Barbosa, como Governador do Ccarâ, não obstante as di fi· 
cuidados, os obstáculos naturais daquela época- 1951 a 1955 -
conseguiu realizar um bom governo, esforçando-se para manter um 
clima de paz e tranqUilidade c dotando nosso Estado de várias 
realizações importantes que, sem nenhuma dúvida mudaram a sua 
imagem e o seu perfil desde aquela época até: os nossos dias. 

O Sr. VlrgOio Távora (Cear~)- V, Ex• me dá a honra de um 
aparte? 

• O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará)- Concedo o aparte a 
V, Ex• 

O Sr. VlrgOio Távora (Cearâ)- No inicio deste ano, na Univer· 
sidade do Ceará, quando o homenageado de hoje, que todo o Ceará 
pranteia, recebia a !áurea máxima daquele estabelecimento - o 
doutorado honorls causs - tivemos ensejo de ouvir de S. Ex• um 
rctrospecto do que fora o seu trabalho em prol da terra natal e, fora 
das fronteiras, cm favor de nossa Pátria. E, fato a assinalar, aquele 
homem batalhador, contra o qual já terçamos armas em passado 
longínquo, tinha, para com a terra, para com seus compatriotas, co· 
mo 'que dívidas que julgàva inextinguíveis. E, quando no BID, em 
suu Direção, o que fez pela Universidade do Ceará, universidade que 
sempre, -desde os primórdios, auxiliou a montar, a desenvolver, u 
crescer? Talvez este seja um dos aspectos menos conhecidos de sua vi· 
da, mas í: um dos que mais elevam a figura que hoje V. Ex•, com tan· 
to brilho, recorda. Nós, do Ceará, seus admiradores- adversários 
de ontem, amigos de hoje - pranteamos como V. Ex• essa perda 
que foi, sem sombra de dúvida, irreparável pura os nossos já tão 
reduzidos quadros de homens públicos. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará)- Sou muito grato pc· 
lo aparte de V. Ex• não só por solidarizar-se com u dor do povo 
ccarensc, neste transe angustiante, como por salientar facetas impor· 
tantos da vida pública de Raul Barbosa, que, como já disse c dcscjó 
repetir, prestou relevantes serviços ao Ceará c ao Brasil. 

Sr. Presidente, cu não queria omitir umu circunstância que me 
toca especialmente o coração c a amizade. ~ que, no Governo de 
Raul Barbosa, tive a honra de ser o Líder da Maioria na Assembléia 
Legislativa e pude acompanhar, diuturnamcntc, o esforço que ele de· 
senvolvia pura equilibrar us finanças do Estudo e rc111izar um govcr· 
no à ulturu da expectativa de todos os ccarcnscs. 

Sei, Sr. Presidente, que o tempo não me permite alongar-me, 
musa minha presença nesta tribuna, como está evidente, tem o senti· 
do de homenagear o amigo, o cearense e o brasileiro ilustre. E agora 
não falo apenas cm meu nome pessoal, mas cm nome de toda a Cu· 
sa, de todos os ccarenscs, de todos os Partidos políticos do Brasil, c 
de todos uqui presentes, que nesta tarde, recebendo o choque trc· 
mondo desta noticia infausta, rendem a derradeira homenagem 11 es· 
se ilustre ceurcnse. 

Neste instuntc, Sr. Presidente, desejo transmitir, em meu nome c 
no de todo o Sem1do, os meus m11is sentidos pesares pela grande per· 
d11, 1\ famllia cnlutud11 c especi11lmcntc 11 sua Exm• esposa, O. lln11h 

O SR. PRESIDENTE (Magalhaes Pinto)- Em votação o rc· 
querimcnto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência se associa às homenagens prestadas ao eminente 

brasileiro Raul Barbosa e far~ cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Há oradores inseri· 
tos para o Expediente . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Daniel Kricgcr. 

O SR. DANIEL KRJEGER (Rio Grande do Sul) {Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem re•lsilo do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Tenho-me abstido, sistematicamente, de fazer declarações, por· 
que estou convencido de que o meu silêncio é a melhor forma de 
contribuição. Ontem, no entanto, o jornalista Edison Lobão, que 
merece o meu apreço e a minha admiração pelo seu talento e pela sua 
corrcçilo, alinhou-me entre os preteridos na sucessão da ARENA. 

Niio fui preterido, porque não 'pode ser preterido um home!ll 
que niio pleiteia c que não aceita ncnhum11 ~osição no Partido que 
ajudou a fundar c presidiu. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Tenho deveres de solidariedade 
para com o Presidente da República. Ele, c principalmente seu ir· 
mão, o General Orlando Geiscl, foram dois amigos decisivos que tive 
nas horas de adversidade. A minha solidariedade com os homens é:, 
no entanto, restrita; solidariedade ilimitada, incondicional, cu só a 
tenho com a Pátria. 

Sr. Presidente, creio nas intenções do Presidente da República; 
mas, se dele tiver de disco~dar, irei, primeiro, pessoalmente a ele c 
direi da minha discordância, como é: do meu feitio. 

Quero ser, no presente, o que fui no passado; c quero ser, no 
futuro, o que sou no presente: um homem fiel aos meus ideais e à mi· 
nha consciência. 

Não tenho, na posição que ocupo, outra inspiração que não a de 
servir ao meu País; mas jamais servir- porque não í: do meu feitio 
- com servilismo, e, sim, com grandeza, com desassombro e com 
lealdade. 

por isso, Sr. Presidente, senti·me no dever de fazer essas declara· 
ções. 

Niio estou fazendo nenhuma movimentação no Senado Federal 
para aluir a Liderança; não estou fazendo nenhuma promoção no 
Senado pura retirar a autoridade indiscutível do Senhor· Presidente 
da República. 

Tenho-me conservado em sili:ncio; mas esse silêncio niio quer di· 
zer que'cu me ufustc dos meus deveres. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER (Rio Grande do Sul)- Pois niio. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Ria de Janeiro)-~ V. Ex• um pa· 
driio de honradez, de dignidade, de decência política·. Som ocupar 
oficialmente o cargo de Líder, exerce-o sobre todos nós, já não diria 
particularmente sobre mim, com u carga de afcto com que, neste ins
tante, interrompo, seu discurso. Mas, enfatizo: sobre todos nós. 
V, Ex• é: um guia, é um exemplo. Só interrompo a fala do meu preza· 
do colega c amigo paru dur o meu depoimento. Ainda hti pouco -
sem saber que V, Ex• ocupava a tribuna- cu conversava q respeito. 
Evidente, que na situação do momento, o Presidente de honra do 
Partido, que é o Presidente da Republica, escolhe aquele que v ui di ri· 
gir u nossa agremiaÇão. Mas não faltaram vozes- inclusive 11 minha 
-perante V, Ex•. hú tempos utriiS, quando ainda se estudava o pro· 
cesso de escolha; nuo sabfnmos quul seria; c se porventura a escolha 
fosse rculilndn utruví:s de umn eleição dirctu não hll dúvida nenhuma 
de: que, upt:sur, sem cm burgo d'as c:1ndidnturus nobres de eminentes 
colcgus uqui no Senado - corno os Senadores José S~1rncy, Jnrbns 
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Passarinho o Luiz Viana- V. Ex• teria unanimidade. O difícil seria 
conv..:nccr o eminente Senudor u aceitar o posto, que já ocupou e 
dignificou. Sem mcnoscabo, sem querer diminuir principalmente o 
lltual. presidente da ARENA, o nobre Senador Pctrônio Portella, que 
tom se havido com <lignidadc, desenvoltura, correçl\o e, som querer 
diminuir a sua Presidência, digo e provo que V. Ex• foi o m•ior 
Presidente que a Aliança Renovadora N<~cionuljá teve. 

O SR. DANIEL KRIEGER (Rio Grande do Sul)-'- Agradeço o 
generoso aparte de V. Ex• 

Sou um homem, mercê de Deus, sem temores e .;em interesses. 
r,,_.ho sempre uma preocupação constante: servir à Pátria e aos 
mt.:us ideais. 

Hei de chegar ao fim de uma carreira pública, indigente em méri· 
tos c opulenta cm recompensas, com n serenidade de quem cumpriu 
o seu dever. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Por mais de uma vez falamos desta tribuna sobre problema das 
dívidas das Prefeituras ao INPS, reconhecendo, não raro, não terem 
elas os meios pura umortizú-las. 

Isto fizemos em I i de outubro de 1971. quando o ilustre Minis· 
tro do Trubalho, Professor Júlio Barata, assinou a Portaria 3.311, de 
24 de setembro, permitindo às Prefeituras saldarem as dívidas em 
JSD prestações mensais, com dois meses de carência. Também, cm 9 
de outubro de 1974, aplaudimos a portaria assinada pelo Ministro 
Nascimento c Silva.. permitindo o escalonamento dessas dívidas até 
em cem vezes. 

Assim, foi com satisfação que vimos o Ministro da Previdéncia e 
Assisti:ncia Social, Luiz Gonzagu do Nascimento e Silva, baixar a 
portaria 252, do dia 6 do corrente mês, visando a dar uma solução de· 
finitivu a essa questão. 

O Ministro não se limitou, como de outras vezes, a permitir o 
parcelamento dessas dívidas, a fim de viabilizar aos devedores o seu 
pagamento. A portaria levou cm conta a realidade brasileira. ~de se 
ressaltar. de início, a descentralização udotuda, através da qual não 
mais scri1 necessário que o devedor se dirija única e exclusivamente à 
Prcsidi:ncia do INPS, para obtenção dos favores do parcelamento. O 
problema, agora, scril da competência dos órgãos regionais daquele 
instituto, inovação da maior importância. Por outro Judo, permite 
ainda a referida portaria o recolhimento das parcelas ajustadas 
através da rede bnncáriu do Pais, o que facilita ao contribuinte aten· 
der seus compromissos. 

A portaria levou em conta, como já assinalei, a realidade, que 
torna a cobrança dessas dívidas extremamente dificil, uma vez que 
com muita frcqUi:ncia excedem elas de muito a capacidade de pagar 
dos devedores, tal como se dâ com os municípios, de forma genera· 
li1.ud.u c l!lltidndt:s bcnclicentes. 

O Sr. ltalívlo Coelho (Mato Grosso) - Permite V. Ex• um 
apurtc? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito pra· 
zer, eminente Senador ltalívio Coelho. 

0 Sr.ltalívlo Coelho (Muto Grosso)- Quero ter o pruzcr de in· 
formur a V. Ex•, colaborando com as suas palavras com as quais es· 
tau de pleno acordo, que tramita nu Comissão de Constituiçuo e Jus· 
tiçu, dcstu casa, projeto de lei permitindo que, a par dessns fucilida· 
desjit providenciadas pelo Ministí:rio da Previdí:ncinl Sociu\, possam 
os municípios pagar o seu débito fiscal puru com o INPS através de 
venda de imóvel. Espcrumos que esta Cusa c o Congresso Nacional 
possam acolher a iniciutivu a fim de que os municípios- que na dis· 
tribuição de renda du nossu Curtu mugna ti:m sido bastante sacrifica· 
dos. cm que pese à idtimu rcformu constitucional - possam rcguln· 
rizar sua situução; Os municlpios principulmcnte os pequenos, onde 
o Imposto Predial nilo é de substunciul importância, Óilo conseguirão 
rcccttu suficil:ntc puru o cumprimento dos seus deveres constitu-

cionuís. Desta formu o INPS - com as medidas tomadas c muito 
bem observadas por V. Ex• e mais a iniciativa desta Casa - pos· 
sibilitnrá aos municlpios manter-se em dia para a tranqUilidade dos 
trubulhndores que prestam seus esforços na atividude operária no 
âmbito municipal. Muito obrigado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador ltalfvio Coelho, por esse esclarecimento, 
essa ajuda valiosa que acaba de dar ao meu pronunciamento. 

O Ministro Nascimento e Silva disciplinou o assunto de forma 
positivn, abrindo possibilidades reais para entendimentos fáceis, de· 
vida à descentralização das decisões, dos quais resultem a solução 
final de um problema que se arrastava há anos, agravando a situação 
dos devedores face à correção monetária. 

Fornm reduzidus as exigências burocráticas, com o recolhimen· 
to através da rede bancária independentemente de manifestação pré:· 
via do INPS. Em determinados casos, admite-se a dispensa de mui· 
tas. Tnlvcz aqui o Ministro Nascimento e Silva pudesse ter feito 
concessão ainda maior, no tocante a multas nas dividas de manicí· 
pios e entidades de interesses público que, comprovadamente, não 
disponham de recursos amplos para o cumprimento de suas obriga· 
çõcs para com o INPS. 

Na verdade, a portaria 252 constitui forma de solução para o 
grave c complexo problema das dívidas acumuladas para com a Pre· 
vidência Social. Abre perspectivas positivas para_os devedores que, 
sem dúvida, saberão corresponder à atitude compreensiva do Gover· 
no. 

O Sr. Osires Teixeira (Goiás) - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador? 

I 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com imenso pra· 
zer, eminente Senador Os ires Teixeira .. 

O Sr. Osires Teixeira (Goiás)- Na verdade, quando V. Ex• 
tece elogios à Portaria n• 252 do Ministério da Previdência Social, 
está, sem dúvida nenhuma, rendendo preito de justiça a este ex· 
traordinúrio Ministro que é o Sr. Nascimento e Silva, que procura 
resolver o problema dos débitos junto à Previdência Social, sobre· 
tudo das prefeituras, como bem mencionou aqui o nobre Senador 
ltalivio Coelho, O projeto a que S. Ex• se refere, que permite às pre· 
feituras firmarem convênio com o INPS para quitar os seus débitos, 
ntruvés da entrega de imóveis de sua propriedade, é da autoria de 
quem lhe dú o aparte neste instante. Nu verdade, nobre Senador Lou· 
rival Bnptista, quando apresentamos à aprcciaçiio da Casa esse pro· 
jeto, o fizemos nu certeza de que era - e ainda acreditamos ser - a 
únic:t forma capaz de fazer com que u grande maioria das prefeituras 
dos Estudos brasileiros pudesse saldar os seus compromissos com o 
INPS. Gravados com ônus dos juros, das multas, das eorreçõcs mo· 
netúrias, normalmente esses débitos tornam-se completos e totalmen
te insolvente a grande mui o ria das prefeituras brasileiras. Como jú o 
fizerum outros Ministros, o esforço de S. Ex• o Sr. Ministro Nasci· 
menta c Silva, utruvés da Portaria nY 252, é mais uma tentativa de re
solver o problema através de parcelamento. Não é a primeira vez! Já 
se parcelou o pugumcnto cm 100 vezes, em 150- ainda neste ins· 
tante alude o eminente Senudor Hclvidio Nunes. Mesmo que se par
cele em 200, 250,300, ainda ussim niio será pago o débito, pois as pre· 
feiturus se encontram cm estudo de insolvência. Vemos no eminente 
Ministro Nascimento e Silva o desejo sulutur de resolver o problema. 
Nnturalmcnte, n Comissão do mérito destu Cusn ouvirlt o Ministé'rio 
da Previdência Sociul. Aproveito, então, o discurso de V. Ex• pura 
upclar no Senhor Ministro Nascimento e Silva, esperando qOe o 
nobre Colega também fuça coro a este apelo, no sentido de que 
S. Ex• dê parecer fuvorúvel à medida. O Ministério da Previdônciu 
Sociul cstlt expundindo-sc por todos os recantos da Naçuo; irú, por 
certo, espalhar-se por todos os municípios brasileiros e poderá insta· 
lu r-se cm imóveis próprios que us Prefeituras irl\o, por certo, entre· 
gar ilquele Ministério, pnru saldur suas dlvidns. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato 
também n V, Ex•, eminente Senador Osircs Tcix.eiru, por este upurtc: 
cs~.:lurcccdor que d{t uo n1eu pronunciamento. 
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Quant.o ao projeto que tramita nesta Casa, a que se referiu o 

nobre Senador, trata-se de assunto sobre o qual falarão as Comissões 
técnicas desta Casa, sobre ele deliberando este Plenário, Não invali· 
du o mérito da Portaria a que me refiro, inclusive por ser esta de 
maior amplitude, além de medida já cm vigor. 

O Sr. Eurico Rezende (Espfrito Santo)- V. Ex• me honra com 
um aparte? 

. O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
em1ncnte LI der. 

O Sr. Eurico Rcunde (Espfrito Santo) - A medida adotada 
pelo Ministro Nascimento c Silva foi realmente ao encontro de uma 
angustiante necessidade das Comunas que, como muito bem 
salientou o Sr: Senador Osircs Teixeira, estavam praticamente im· 
possibilitadas de atualizar os seus débitos para com a Previdência 
Social. Só merece elogios o granqe Ministro por mais esta iniciativa 
em busca da solução de crgastulantcs problemas nacionais. E V. Ex• 
vai· me permitir, hã um desafio ao Governo, cm favor dos nossos mu· 
nicípios: o posicionamento injusto do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias, que está enriquecendo cada vez mais São Paulo c desca· 
pitalizando os nossos Estados e os nossos municfpios. Ainda há 
poucos dias tive oportunidade de levar esse serifssimo problema à 
atenção do Senhor Presidente da Rcpóblica. Na oportunidade, ca· 
racterizei perfeitamente que, com a supressão do Imposto de Vendas 
c Consignações- realmente inconveniente, porque estabelecia uma 
constante guerrilha fiscal entre os Estados- surgiu o ICM, mas não 
se fez uma avaliação devida, Cito, rapidamente, um exemplo a 
V. Ex•, a fim de incorporâ:lo ao seu discurso: no regime do Imposto 
de Vendas c Consignações, uma mercadoria que entrasse no Espfrito 
Santo por dez mil cruzeiros rendia, de imposto, para o Estado, cerca 
de mil c duzentos cruzeiros, pelo desdobramento da incidência tribu· 
tária. Com o ICM, essa mesma mercadoria passou a nos retribuir 
com menos de oitocentos cruzeiros. Só esse fato caracteriza o dcs· 
compasso, o que sofreram c estão sofrendo os Estados e, por via de 
conseqUência, os municfpios, com aquele posicionamento do lm· 
posto sobre a Circulação de Mercadorias. Todos nós esperamos que 
o Governo reveja a posição do ICM, que, ao revés de oferecer o au· 
mento de alíquota, jâ sofreu, quer-me parecer, duas vezes a redução 
dessas alfquotas, E ainda mais: a hierarquia da União tem levado os 
Estados a assinarem mais de dez convênios, ora de redução, ora até 
de isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, agra· 
vando mais ainda o sério·problema em que se debatem os nossos Es· 
tados c os nossos municfpios. Assim, na oportunidade cm que 
V. Ex• traz à baila o assunto, necessidade dos municípios, quero 
colocar no exame do Governo esta necessidade, que é muito maior, 
muito mais desafiante do que proporcionar facilidade de parcela· 
mcnto para a quitação previdcnciária. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Líder, Senador Eurico Rezcnde, por este aparte re· 
pleto de considerações cm benefício dos municípios brasileiros. 
V. Ex•, com u autoridade de Líder do Governo, faz muito bem, 
nesta hora, em dizer o que pensa, o·quc sente c o que deve ser feito 
pelo Governo cm beneficio dos municípios do Brasil. 

De outro lado, Sr. Presidente, prepara·se o INPS para ativar a 
cobrunçajudiciul dessas dívidas. e o que anunciou u imprensa, inclu· 
sive revelando u determinação para contratação de centenas de 
advogados, a fim de quc·o INPS possa, efetivamente, cobrar o que 
lhe é devido. As duus medidas poderão resolver u prazo curto um 
velho e grave problema, o das dividas pura com o INPS, que alcan· 
çum cifras consideráveis. eu marcha para u normalizaçllo de assunto 
d11 maior relevância sociul. E a ela se dispõe o Ministí:rio da Previ· 
dí:ncia Sociul, de modo a agir com rigor quando este for preciso c to· 
lcr<inciu quando esta se impuser, por uma questuo de reulismo c, tum· 
bí:m, do justiça pura com uquclcs que não teriam como liquidar seus 
débitos, u nuo ser ntravés de facilidades que levem em conta suas 
reais possibilidudcs. 

O Sr, Vlrgnlo Távora (Ceará)- Permite V. Ex• um apurtc'/ 

o··sR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe) - Com prazer, 
eminente Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VfrgOio Tá•ora (Ceará) - Desejávamos, apenas, apre· 
vcitar o ensejo para fixar, mais uma vez, a forma realfstica c pragmll· 
tica com que age, no setor económico, a Administração Gciscl, O 
parcelamento das dividas das prefeituras respondia, sem sombra de 
dúvida, à uma imposição inelutável: os municípios considerados, 
após exame rigoroso pelo órgão interessado na cobrança desses dêbi· 
tos, não tinham, c isso ficou patente, como saudá-los a curto prazo. 
E, uma vez constatado tal estado de insolvência, não trepidou o 
Governo, sabendo o que representava a medida de desfalque no 
momento ao orçamento do INPS, em atender àquilo que era uma 
justa reivindicação das comunidades atingidas pelas dívidas cm 
questão. Não poderia deixar o discurso de V, Ex• sem que esta ache· 
ga lhe fosse dada, para mais uma vez ressaltar a maneira humana 
com que a Administração Geisel encara os diferentes problemas que 
atingem as comunidades intcrioranas. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Sou muito grato a 
V. Ex•. eminente Lider Senador Virgnio Távora, por este aparte, por 
estes conceitos quem ui to enriquecem o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, o Ministério da Previdência Social, sob a rcspon· 
· sabilidade do Ministro Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, vem 

enfrentando com decisão c acerto velhos problemas do sctor social, 
ao mesmo tempo que inova e avança para o mais amplo c eficiente 
atendimento social em nosso País. O Governo do eminente Prcsidcn· 
te Ernesto Geiscl já apresenta impressionante saldo de iniciativas, 
algumas de grande audácia, no firme propósito de assegurar· à 
população assistência e amparo sociais eficazes c os mais amplos. As 
realizações se sucedem em ritmo tão veloz que surpreendem o povo, 
que vi! o Governo ir ao encontro de suas necessidades, de maneira 
objetiva, simples c eficaz, sem o anúncio de promessas c mesmo 
antecipações. Em vez dessas, decisões c inovações as mais importan· 
tes para o bem-estar das populações é o que nos vem proporcionan· 
do o Presidente Geiscl, com a açiio inteligente e criadora do Ministro 
Nascimento c Silva. Pode, assim, a Nação inteira constatar o acerto 
da escolha do Dr. Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva para o mais 
novo Ministério, ao qual o Governo d"tinou tarefas relevantes, no 
seu empenho de dar ao povo brasileiro sempre maior bem-estar e 
segurança quando desamparado por motivo de desemprego, doença, 
invalidez e morte de segurados do INPS. 

e dever nosso, ainda, salientar o quanto o eminente Presidente 
Ernesto Geisel tem sido sensível aos problemas sociais. Com a rapi· 
dez da espontaneidade de um homem scnsfvcl e força de decisão, Sua 
Excelência agiu pessoalmente para o equacionamento do problema 
do transporte suburbano do Rio de Janeiro, o mesmo fazendo para o 
socorro das vítimas do lastimável desastre ferroviário ali ocorrido 
recentemente. Com igual rapidez c firmeza foi cm socorro do Nordcs· 
te vitimado pelas enchentes, numa conduta que nilo pode deixar de 
ser exaltada por todos nós, independentemente de posições partidA· 
rias, uma vez que constitui isso um dever de justiça. E, também, de 
realismo politico, pois o povo brasileiro vê e se sensibiliza diante de 
conduta e decisões tão instantâneas e firmes, atraví:s das quais o 
Governo Federal nilo mede esforços nem sacriflcios para socorrer 
i1qucles que necessit11m do seu amparo, 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Permite V. Ex• 
um ap11rte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe)- Com muito prazer, 
eminente Senador. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Quanto ao tópico 
do belo discurso de V, Ex• 11 respeito da atitude do Presidente 
Geiscl, comp11recendo ao Rio de Janeiro de inopino, sem aviso 
prévio c determin11ndo uma reunião imediata da Rede Ferroviária 
Federal, sacudindo o pó du burocruciu nuqueln Repartição Federal 
- quanto 11 essu utitude, <Juero dar depoimento, como Sen11dor do 
Estudo do Rio de J11neiro, do que colhi ln loco, Visitando us áre11s 
suburb11n11s da Central do Br11sil, tive oportunidade de ouvir- este é 
meu feitio, conversar, ouvir - os elogios muis rasgudos 11 essa ati· 
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tude inédita, a essa atitude correta do Chefe do Govctno que, tendo Art. J• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se as disposições cm contrário. partido rumo ao aeroporto c com destino a uma viagem a Maceió, Art. 4• 
surpreendeu seus auxiliares mais dirctos, mandando que a aeronave 
sesuisse o roteiro do Rio ddanciro. Isso calou profundamente na ca
mada pobre da população carioca. Ainda não se tinha visto isso. 
Inclusive a frase correta e acho que, também, inédita, numa reunião 
com Diretores dizendo que chegava de palavras c de justificativas, 
:lc exigia atos'- atos que foram cumpridos. Nunca a Rede Fer
roviária Federal, principalmente a famosa Central do Brasil, pagava 
as indcnizações, dava assistência, como no caso vertente ocorre,u. Eu 
me solidarizo também, não só nesta parte mas quanto à outra que 
V. Ex• desenvolve, cm torno da atuação fecunda do Ministro 
Nascimento e Silva. Senador, o INPS já não é tão ridicularilado, tão 
malsinado quanto há pouco tempo; ainda existem umas poucas filas, 
mas elas vão acabando, c o descortino administrativo do Ministro 
Nascimento e Silva c dos seus auxiliares - e posso citar dois 
fluminenses: Sr. Pcricélio Tupi Vieira, na ârca do Rio de Janeiro e da 
Baixada Fluminense e o Sr. Gustavo Vale, no antigo Estado do Rio 
de Janeiro- estilo ajudando muito na administração; o próprio Pre
sidente do INPS, Sr. Reinhold Stephanes, tem estado à altura, dando 
nova imagem, graças ao dinamismo de estadista do Presidente 
Geisel. Perdão pelo aparte um pouco longo. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Sergipe) - Agradeço a 
V, Ex•, eminente Senador Vasconcelos Torres, por este aparte, pelo 
valioso depoimento que acaba de dar, da estada do Senhor Prcsidcn: 
te, quando do lamentável desastre da Central do Brasil, mês passado. 
Sinto-me satisfeito, também, pelas palavras de apoio que deu V. Ex• 
ao Ministro da Previdência c Assistência Social e, de maneira cspe· 
cial, ao INPS. 

Felizmente, Sr. Presidente, o Ministro Nascimento e Silva se 
tem mostrado inteiramente afinado com esse sentir c agir do Pre
sidente da República. E com sua experiência, sua inteligência, objeti
vidade c privilegiada imaginação criadora, vai resolvendo velhos pro- . 
blcmas-tabus da Previdência Social, proporcionando ao povo brasi· 
loiro, especialmente às camadas menos favorecidas, segurança, ampa· 
ro e assistência cada vez maiores e mais eficazes, no seu a lã de estabe
lecer no Brasil justiça social sempre mais ampla c real. e o dcsen· 
volvimento veloz no setor social, que o Presidente Gciscl e seu Minis· 
tro du PrevidCncia aceleram e ~primaram com acerto c dinamismo! 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - José Esteves - Pctrônio Portella - Mauro 
Bcnevidcs- Virgílio Távora- Jessé Freire- Arnon de· Mello -
Teotônio Vilela- Heitor Dias- João Calmon - Roberto Satur
nino- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- Osircs Teixeira-
Otair Becker. ' 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•~Secrct~rio. 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• U9, DE 1975 

Veúa ao empre1ador efetuar qualquer detcOnto no salário 
do empre1ado, nos ca10s que especiOca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Ao empregador é vedado cfctuar qualquer desconto 
no salário do empregado por motivo de atraso verificado durante a 
jornada diãria de trabalho, cm conseqUência de: 

I - socorro urgente 11 terceiro, cm casos de desastre ou 
catãstrofcs; 

II - anormalidade no horllrio de transporte coletivo de que, 
habitualmente, se serve o empregado. 

A rt. 2• A fui ta ao trabnlho nos casos do urtigo anterior scrll 
comprovada, por comunicação da uutoridadc competente, na hipótc· 
se do item I ou da empresa transportudora no caso do item II. 

JuiiiRcaçio 

Os transportes colctivos rodo-ferroviários são, basicamente, os 
únicos meios de locomoção de que se servem os empregados, os 
assalariados de baixa renda, para se transportarem de seus lares c 
residências para os locais de trabalho, principalmente nas grandes ci
dades ou centros industrais operários. 

Nas metrópoles, então, ondc·sc massifica a classe operária, as 
composições ferroviárias, os chamados trens "subtírbios ou clétri
cos" c os ônibus que fazem a ligação dos bairros c periferias das ci
dades com os centros comerciais c industriais, têm os seus horários 
matutinos c vcrpcrtinos, tomados por verdadeiras avalanchcs 
humanas de operários, com suas marmitas a tiracolo, cm busca do 
pão de cada dia. E a grande maioria desses trabalhadores, opcrârios, 
i:andangos, comcrciârios, deixam suas casas quando o dia, ainda, 
dormita, na penumbra aconchegante das madrugadas. 

Acontecem, então, c não raro, os graves acidentes e desastres de 
tráfego, que impedem os,cmprcgados usuârios desses transportes de 
chegar ao trabalho com a pontualidade que lhe é cometida, Perdem, 
assim, o dia de trabalho c mais o descanso remunerado, pois os 
patrões, via de regra, não lhes permitem "pegar serviço" e usam 
dessa quebra de horário para diminuir a folha de pagamento com 
desconto da folga remunerada. 

e verdade que não se pode responsabilizar o empregador pelos 
acidentes, desastres ou hccatombcs que aconteçam, da mesma manei
ra que não se podem culpar os empregados. e de rcconhcecr-sc, no 
entanto, que estes são os mais prejudicados, pois ficam privados de 
uma parcela de seus rendimentos, jã tão parcos c insuficientes. 

E como corrigir, evitar essa injustiça de que são vitimas os 
empregados? 

e pela protcçiio social, pela compreensão humana, aquela 
pcrtincnté ao Governo c esta à sociedade, ao povo. E o Governo 
pode legislar, mas a receita emana do povo. 

Justo é, portanto, que o Governo compila o empregador a 
amparar o empregado, pelo abono de uma falta que indcpcndc de 
sua vontade, pois é o empregador o maior beneficiário da capacidade 
laborativa do empregado que lhe proporciona rendas c lucros. 

Pelos- mesmos principias humanos c sociais não podem punir 
os empregados por atraso ao trabalho, quando decorrente de auxnio 
c socorros urgentes prestados a terceiros, cm casos de desastres, 
catástrofes ou hceatombcs. e nesses momentos que mais se faz sentir 
o espirita, não só de solidariedade humana como de amparo, protc
çiio c amor ao próximo. E este dever nio ~. apenas, humano c moral. 
e obrigatório, é determinação legal. Por esta r~zão ele extrapola do 
empregado, atingindo o empregador. Que se normalize, que se dê 
cunho legal obrigatório a esta disposição ~a aspiração c a esperança 
da classe operária. 

Sala das Sessões, cm 18 de agosto de 1975. - VtUCOncelot 
Torres. 

(Às Comi . .saes d• Con<rituição e Jusllça, de Legislação 
Social• de Finança.•.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhii<s Pinto) - O projeto scrâ 
publicado c, cm s~guinda, remclido às cumi~.~tõcs compc:tcntcs. 

O SR. PRESIDENTE (Magalha•~ !'lnto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votução, cm turno único, do Rc4uerimento n• 317, de 
1975, do Sonh9r Senador Vusconcelos !'o,·rcs, solicitando u 
trunscrição, nos Anuis do Senado Fcdcrul, do editorial 
"Meio Século", do Jornalista Roberto Mnrinho, publicado 
nojtHnul O Globo de 28 de julho de 1975. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

EDITORIAL INTITULADO "MEIO SECULO", DE 
AUTORIA DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO, PU
BLICADO NO JORNAL O GLOBO, EDIÇÃO DE 28-6-75, 
QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMEN
TO N•317/75, DE AUTORIA DO SENADOR VASCONCE
LOS TORRES 

MeloSfculo 
Roberto Marinho' 

Agradeço mais uma vez, através destas colunas, a generosidade 
dos amigos que tiveram a inicia ti v~ de comemorar o cinqUentenário 
do O Globo numa reunião que, engrandecida pela presença de emi
nentes membros do Governo c o que há de melhor nos mais expres
sivos setorcs dn vida brasileira,. adquiriu dimensões de um legitimo 
encontro nacional, demonstrando que o jornal fundado pelo gênio 
de lrincu Marinho c mantido pela estrita fidelidade aos ideais que o 
inspiraram constitui hoje pondcrâvcl fator de aglutinação do Pais cm 
torno de suas mais nobres aspirações, 

A oportunidade única das comemorações destes 50 anos não 
pode ser pcrdid• para mais uma tomada de posição c para algumas 
colocações fundamentais. 

Quando O Globo foi lançado - 29 de julho de 1925 - suas 
reduzidas páginas espelhavam us proporções do nosso País. A impor
tação de automóveis, embora mlnima, inquietava os brasileiros. 
Ford voltava as vistas para a nossa borracha e um grito de alarma 
caiu sobre a iniciativa. Era o inicio da malograda tentativa de extrair 
c exportar aquele produto perdido na difícil c então impenetrável 
selva amazónica. Outra imagem do País naquela época: impotente 
para explorar as suas riquezas, o Brasil era dominado pelo temor de 
admitir qualquer participação estrangeira na sua economia cxtrativa, 
como acontcc~u com os minérios de Minas Gerais. Nilo se podia esti
mar, por falta de cstatisticas, a renda per caplta nem o Produto Na
cional Bruto. Em 1960, no entanto, segundo os dados jâ colhidos, o 
PIB foi de 23,2 bilhões de dólares. Em 1975, ·ultrapassará folgada
mente KO bilhões de dólares. A renda j,er caplta se situa hoje acima 
dos 700 dólares. 

f:ramos, na década de 1920, um pais de pouco mais de 27 
milhões de habitantes, dos quais 60% analfabetos. Em 1974, numa 
população csti(llada em 104 milhões de habitantes, essa taxa ignomi
niosa baixou pura 20%. E assim tudo mais. O que aconteceu neste pc
rlodo, e principalmente de 1964 para clt, foi uma redenção do Brasil. 

A paisagem internacional sobre a qual nos debruçamos nesta 
hora justifica uma atitude de inquietação c de vigilãncia. Mas nilo de. 
desânimo. 

De um lado, o mundo democrático c capitalista se apresenta cm 
grave crise cconômica c social, enfrentando uma seqUência de dificul
dades que estão a exigir continua formulação de emergência num es
forço que mobiliza todas as reservas de energia moral c espirita de 
criação das grandes nações européias c americanas. De outro lado, o 
mundo comunista, fechado cm sua estrutura ideológica c militar, ex
pande as suas fronteiras c a sua perigosa propaganda. Enquanto isso, 
as duas maiores potências de ambos os blocos selam, com o acampla· 
mcnto de suas naves espaciais, uma dêtente cuja sustentação até o 
presente momento tem trazido bcncl1cios mais ostensivos para n ârca 
socialista, 

Diante deste quadro, é natural que se delineiem dúvidas sobre o 
futuro do regime liberal c do sistema capitalista. 

Toduviu, se obsc~vurmos mais utentamcnic esse panorama, 
poderemos fazer algumas constatações bastante animadoras. Um re
gime politico capuz de resistir u um escândalo do porte de Watcrgatc 
é pruticamcntc incxpugnâvcl. Um sistema económico que encontra 
salda para a crise que atingiu fundamentalmente o seu abastecimento 
de energia, multiplicando vcrtiginosamcnlc os seus custos de pro-

dução, pode não ser perfeito, mas niio é superado por nenhum outro 
jú posto cm prútica cm qualquer tempo. 

Além disso, impõe-se registrar as modificações que se proces
sam nu ordem económica dos pulses socialistas, ora cv~luindo para a 
descentralização, forçada a aceitar o restabelecimento das leis do 
merendo c adequando as suas empresas às normas de administráção 
c de produção das grandes companhias do Ocidente. Ao mesmo 
tempo, as figuras mais preeminentes no campo das artes, da litera
tura c das ciências manifestam a sua crescente necessidade de se liber
tar do guantc dos dogmas marxistas. 

Tais fenômenos significam, de modo incqulvoco, que a crise 
socialista é bem mais profunda, As suas dificuldades não estilo nas 
circunstâncias que os pulses do Mundo Ocidental enfrentam, mas 
nos próprios fundamentos cm que se alicerçam. 

Nessas condições, podemos prever que até o fim da década o 
capitalismo terá sofrido as corrcções impostas pelas exigências da jus· 
tiça social entre os indiv!duos c entre os povos, e, paralelamente, o 
sicialismo, para sobreviver, tcrâ de se adaptar cada vez mais aos mé· 
todos de produção do Ocidente c, bem assim, aos imperativos da 
Liberdade individual c da autodeterminação nacional. 

Ã luz destas perspectivas, temos motivos para estar tranqUilos 
com os rumos atualmcnte imprimidos à vida brasileira. O modelo 
~uc adotumos, procurando conciliar o crescimento do produto com 
a paulatina e prudente distribuição da riqueta, c, por outro lado, 
conjugando a necessidade de intransigente defesa da ordem interna 
com a salvaguarda dos direitos essenciais da pessoa humana, atende 
aos anseios da Nação c às dirctrizcs do nosso tempo. 

No instante cm que o Brasil se encaminha para o desenvolvi
mento econômico c social. com aperfeiçoamento de suas instituições, 
a atitude que nos parece condizente com os nossos cinqUenta anos de 
lutas é a de unir os nossos esforços aos do Governo c todo o povo no 
sentido de acelerar a caminhada do Brasil para o seu destino de 
nação do primeira grandeza. 

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto)- Item l: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 318, de 
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos do 
Senhor Ministro Prado Kclly c do jornalista Roberto 
Marinho, pronunciados por ocasião das homenagens presta
das ao CinqUentenário de O Globo. · 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Está aprovado, 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSOS DO SR. MINISTRO PRADO KELLY E 
DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO, PRONUNCIA
DOS POR OCASIÃO DAS HOMENAGENS PRESTADAS 
AO CINQVENTENAR/0 DE O GLOBO, OCORRIDO NO 
DIA 2fi DI:.' JULHO DE 1975, E PUBLICADOS NO 
JORNAL O GLOBO DA MESMA DATA, QUE SE 
PUBLICAM NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 

J/8, DI:." 1975, DE AUTORIA DO SR. SENADOR 
VASCONCELOS TORRES, 

O Discurso de Prado Kelly 

"Para homenagear O GLOBO no cinqUcntcnârio da sua funda
ção, rcproscntuntos do empresariado nacional c de prestigiosos 
cntidudcs de clusse promovcrum este encontro com altas personalida
des do l'uls c com amigos de todas as proccdancias que se idcn
tilicururn, uo longo dos' unos, na admiração c na estima ao grande 
ór,gão da lmpl'cnsa, cujos serviços ao Brasil se medem por significn
tivu inllui:ncia nos ucontccimcntos públicos de sucessivos decênios. 

"Alguns desses amigos têm viva a lembrança, niio só do êxilo 
instantâneo do novo jornul senilo ninda do jornulista incunsâvcl que 



-278-
lhe consugrou as últimas energius da existência, consumida nu 
11dclidadc a uma vocação dignificante, quer pela inspiração superior 
que u norteava, quer pelas finalidades generosas que ela perseguiu. 
lrincu Marinho já cru mestre do oficio, em todos os setores da 
atividudc informutivu. E cssu utividude foi para ele uma verdadeira 
missão que, robustecida pela disciplina moral e pelo ht\bito do traba· 
lho, o levava u ussumir em nosso meio uma função precursora. nu ho
ra cm que o progresso da comunicação c da técnica mudava gradual
mente o feitio c o estilo dos periódicos, desde n renovação operada 
cm outras nações nas primeiras décadas do século, Ao reinado da 
crônicu literúria, dos artigos de doutrina e da polémica facciosa 
sucedia o "jornulismo de informação", nutrido pelos fatos e por sua 
intcrprctuçào imediata, como na distinção que fez Renaudot entre 
"História" e "Gazeta", a primeira como narração del1nitiva de 
m~ontccimentos, a segunda como versões correntes e aluais a propósi
to deles, Não foi sem motivo que lrineu Marinho prezou, como t(. 
tulo principal, o de "repórter", isto é, o captor de impressões 
l'uguzcs, de "instantúncos" logo lixados para conhecimento dos lei
tores, como tinhu sido, durante 'a Grande Guerra, um protótipo da 
prul1ssão- Muurice Barri:s que, reunindo em opúsculo suas reporta· 
gcns sobre 0 inquérito do .. Caso Rochettc", se ufanou de niio as ter 
visto, pois "naquelas improvisações, tais como foram lançadas, se 
vi~~~ as cores ainda cruas da realidade". 

· "A reiteração dessa prática nos países cultos pôs em evidência 
duas prerrogativas, tão reais quanto os fatos que lhes davam origem: 
o·cxercício, pelo jornalista, de um "manus" público, del1nido na 
fuculdade e no dever de "informar"; e a garantia, conferida ao geral 
dos ciduduos, de "serem informados", condição insuprlvel para 
.Participarem convictamenje na formação da vontade estatal. Uma e 
outra prerrogativa viriam a 11gurar nu Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 

"Í:: bem de ver que a noção mesma desses encargos importaria, 
por parte dos periodistas, em um autocondicionamento de natureza 
í:ticu, a bem da vcruadc que lhes incumbia divulgar c cujos desvios, 
se escapassem à vigilância própria, lhes seriam imputãveis moral c 
juridicamente. 

"Com o profundo sentimento de tais deveres, lrineu Marinho se
lou um compromisso com os leitores no primeiro dos "Ecos" (por 
ele assinado) do número inaugural do O GLOBO. O seu escopo 
continuava a ser ~·a defcsa das causas populares''. não por "aprcciâ
vt:is compensações materiais" e sim por .. uma satisfação moral sem a 
qual todos os proventos são apenas mesquinhos", Aplicando naque
le lançamento somas que correspondiam ao "trabalho h9nesto e 
tenaz de muitos unos", devolvia-se de algum modo à fonte de onde 
tinham provindo, através de um órgão 11el às "tradições a que o_ 
público se habituara" e aparelhado desde o começo com "instrumen
tos modernos de trabalho e instalações que têm provocado louvores 
gerui!=.", - scrn empregar, entretanto, recursos que não os seus, 
.. embora c0nstituísscm patrimônio penosamente conquistado". 
Dava-os cm penhor de sinceridade, mus sobretudo em garantia de 
indcpcndí:ncia, "tão ampla quanto o permitissem as possibilidades 
humanas". Para isso, timbrou cm declarar, como dado essencial à 
rctidll0 du c0nduta não ter "afinidades com governos" nem 
dcpcndCncias econômicas. 

"Tal l'oi, senhor Roberto Marinho, o legado que, com os vossos 
irmnos mais jovens, recebestes aos vinte unos, poucas semanas após 
a redução daquelas palavras que tanto vos soaram ao ouvido como 
injunçào paterna quanto vos obrigaram até hoje com·o um pregão 
cívico. 

"Quem compartir, em nossos dias, o modesto empreendimento 
Uc 1925 com a complexa orgunizaçào empresarial que, sob o vosso 
comundo, ubrungc: ugoru todos os meios de comunicação direta com 
o povo, dotados da mais evoluída técnica c favorecidos pela continua 
:assistCnciu dos mais cupu1.cs coluborudores, nllo se rejubilará somen
te pelo í:xito alcançado nem pelo que ele representa como lndice do 
progresso do Puís. Apreciará, é certo, os fatores pcssonis que 
proporcionurum ultuclcs surpn:cndentes resultados e quem, exultan
do o vosso mérito, rccomcndum todos os que compõem, desde a 
mais ultu catcgoriu, os quudros orcrutivos do vasto sistcmu publicitá-

rio. Mas, untes c muis que tudo, avaliará, nus justus proporções, o 
vulto das vossus responsabilidades, 

"A menor delas nilo foi obviamente a de manter em ritmo 
progressivo u rentabilidade do uudicioso cometimento nem a de gc· 
rur condições para expandi-lo muito além dus previsões iniciais. Só o 
intimo conhecimento de um meio sempre sensfvcl a Outuaçõcs c 
inccrtct.as c a posse de atributos imprescindlveis a uma ação intensa c 
lúcida nu consecução dos objetivos poderiam produzir, como 
rculmcnt .. produziram, os frutos excepcionais colhidos de uma 
scriJcntcirn de meio século .. Tui ó a recompensa que o sistema de 
iniciativa privada roserva uos homens de empresa cônscios dos deve
res que lhes tocam na sociedade moderna, ainda quando os coc11cicn· 
tcs de risco aumentem em proporção aos desnfvcis vcrincados cm 
países de menor desenvolvimento econômico e político. 

"Mais niio seria preciso para indigitar em vossa individuulidude 
a murcu langivcl do democrata. Do dcmocruta sem conotativos que 
ponham cm dúvida a lealdade do cidadão para quem a democracia 
se caracteriza, em termos singelos, por governos nascidos da vontade 
popular, livremente manifestada, e pela proteção cfctiva dos direitos 
hurnunos. 

"Eis ui outrn exigência à qual correspondeste, senhor Roberto 
Marinho, mal irromperam crises cruciais do regime, cm 1945, em 
1954, em 1955, cm 1964. Como todos nós, aspirastes à plenitude da 
ordem jurídica, sob a qual tanto importa a segurança do Estado 
quanto a segurança dos individuas c mais pesam as normas igualítá· 
rias da lei do que a vontade arbitrária dos seus agentes. 

"Graças vos sejam dadas por esse concurso à mais nobre das 
cu usas c, mais ainda, pelo uso que 11zestes das franquias da lmprcn· 
sa, exercitando-as c valorizando-as no sentido do bem público. 
Duruntc cinqUenta anos as colunas do O GLOBO alimentaram com 
honrosa cocrí:ncia o livre debute dos grandes temas nacionais, que 
oru culminam na problem(Jtica do desenvolvimento. Só a informa· 
çào idônea e esclarecida permite se aglutine c adquire organicidadc c 
opinião popular, a mesma opiniilo.que, no dizer de Saucr, tem ocupa· 
do na Inglaterra e na América do Norte o posto do Dirdto político. 

"Jú muito realizaste, senhor Roberto Marir.ho, com dedicação 
constante uos interesses vitais du País. Por isso, granjeastes a nossa 
grutidào e acrescentastes a nossa estima. E. embora .reconheçamos 
que us vossas tarefas serão cada vez mais ârduas c complexas, nos 
cünl'mtarcmos, uns e outros, com ·este pensamento de Jules 
Ronulins: "A democracia ó uma vitória da sociedade politica sobre si 
mesma," 

O Discurso de Roberto Marinho 

"Nenhuma homenagem que se prest:1sse a O Globo, pelos seus 
cinqUenta anos de existência, tocaria mais profundamente a minha 
sensibilidade c u minha grutidlio do que a desta noite, onde a 
personalidade e a obra de lrincu Marinho, meu pai e mestre, silo 
colocadas cm primeiro plano, no patamar da glóriu que lhe cube. 

"Na saudução do Ministro Prado Kclly, o retrato humano, 
prol1ssional, mornl e cívico do fundador de O Globo aparece com 
umu nitidez que o expõe luminosamente ao julgamento dos que dele 
só conhecem u legenda c o truz, por inteiro, à lembrunçu comovidu 
dos seus herdeiros de sangue e de fé:, dos continuadores do seu pro· 
jcto idenlista, de todos quantos se consideram seus seguidores nos ru
mos que traçou c na missão que cumpriu no jornalismo brusileiro. 

"A forte personalidade de meu pui e u pureza dos seus ideuis 
murcarum ttto essencialmente o jornal por ele criado, c 'à cuja fun
duçào sobreviveu upcnas 21 dius, que n frase que fiz inscrever nu en
trada do utuul edifício de O Globo- "Este é o jornal de lrincu Mu· 
rinho"- signi~ca um compromisso c uma dcclaruçiio de princípios, 
puru o permanente reconhecimento público, 

"Tal corno assinalou o Ministro Prado Kelly, O Globo de lrincu 
Marinho i: um jornal que surgiu paru reulizur obra pioneira, mo· 
dcrnizudoru, c sempre comunití1riu c p:.1tri6tica no cumpo fuscinuntc 
du informação. 

"Um jornul que, sem ubundonur os compromissos de umutrudi· 
çi\o compurtilhadu pelas c.xpcctutivus c convicções do seu leitor 
huhitual, niio fez de tal nlinhamcnto uma posturu imobilista diante 
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dos problemas e futos submetidos ao seu tratamento cotidiano, quer forte c prevenido, que deixaremos de ver, ainda neste século, o 
os desta cidade que tanto amamos quer os do f!als c do mundo. desaparecimento da dicotomia nação rica - nação pobre, causa 

"Um jornal que cresceu c se expandiu, tornando-se o núcleo de fundamental de connitos e confrontos em tantas regiões da Terra. 
uma vasta organi~ação informativa de âmbito nacional, sem sacrin- "Meus senhores: · 
caro património de independência e de principias. "Nascido da determinação, da inteligência e da vocaçilo de 

"CinqUenta anos de O Globo são decênios de testemunho lrineu Marinho, O Globo continua, se esforçando para progredir 
histórico, de crônica de costumes, de vivência cultural c de sem se desfigurar. 
solidariedade social. "Os descendentes e os que prosseguem a obra de lrineu Ma· 

"São todo um período de afirmações c de conquistas, durante o rinho- c cito particularmente meus irmãos Ricardo c Rogério- te· 
qual buscamos, dentro das limitações de nossa capacidade, rcnctir mos, todos, motivos para acreditar que honramos a sua fé, o seu 
fielmente as tendências, as inquietações c as aspirações da comunida- ideá rio de jornalista, de homem de bem e de patriota. 
de, ao mesmo tempo em que nos empenhamos cm motivá-la e "E neste momento em que recordo com reconhecimento todos 
estimulá-la, para que eleve continuamente os seus padrões de os meus companheiros de trabalho do O Globo, justo é que preste 
qualidade e dignidade de vida. E foram também anos de lutas, de um preito de reverente saudade a quantos já se foram, após terem 
sacrifícios e de obstáculos. ajudado o quase adolescente que cu era, ao perder meu pai, a não dei-

" Procuramos, dia após dia, identificar a vontade democrática e xar cair a bandeira a mim transmitida. 
consciente do País, ao mesmo tempo que nos opúnhamos a quantas "Na impossibilidade de mencionar todos eles, quero lembrar 
tentativas ocorreram de levar b Brasil à desagregação política e aqui, pela importância que tiveram na vida de O Globo c na minha 
moral e à desordem conseqUente- as mesmas que, aqui ensaiadas c própria, os nomes de Herbert Moses, de Euriclcs de Matos c Horácio 
fcli~mente frustradas, promovem nos nossos dias o infortúnio de Carticr. Esta homenagem, organizada por figuras expressivas do 
outras nações postas à mercê da violência c de impasses insolúveis. empresariado nacional c de·prestigios~s entidades de classe, comove-

"Ontcm, corno hoje, no noticiário, no editorial, na critica, na me intensamente. 
prestação de serviços à comunidade, temos sempre na mente o dcsc- "Estamos recebendo, nesta noite, um testemunho de nossa 
jo de espelhar em nossas páginas a mesma tónica de equilíbrio c mo- · cinqUentenária fidelidade aos propósitos c aos legítimos anseios das 
dcração, de operar um jornalismo ágil, sensível, atuali~ado, atento à empresas privadas c de seus líderes, vigas-mestras do modelo de 
mais leve pulsação do interesse colctivo. Em cada leitor vemos parte desenvolvimento que mais se ajusta às sociedades abertas e melhor 
integmntc de um mesmo organismo que preserva desde a unidade da exprime qs suas tendências de comportamento c de afirmação. 
família à identidade nacional e promove a grandeza do País. "Invariavelmente nos colocamos a serviço da causa do 

"Olhando para o passado, podemos afirmar hoje, sem prcten- fortalecimento da livre-empresa, condenando o avanço estatal nas 
são, que registramos c ajudamos a escrever a história do Brasil nos áreas supríveis pela iniciativa privada. Por isto mesmo, constituiu 
últimos 50 anos. motivo de júbilo para O Globo verificar que essa posição se con· 

"Combatemos os desvios políticos, eleitorais c administrativos verteu, após 1964, c principalmente sob a presidéncia Gcisel, cm um 
da República Velha, compartilhamos os ideais renovadores de 1930, princípio prioritário dos governos revolucionários. 
dcfcndcn'do sistematicamente a causa da democracia, bandeira "Do empresariado nunca deixamos de receber estimulante 
insubstituível da Imprensa livre. apoio. Estabelecemos, o jornal c as classes produtoras, através de 

"A linha traçada por lrineu Marinho imprimiu caráter meio século de convivência, um relacionamento que primou pela 
irreversível ao jornal, c, cumprindo essa linha, chegamos a 1964, independência de atitudes. 
enfrentando os focos da subversão e da corrupção que ameaçavam "0 elo que nos tem mantido juntos foi, é c continua a ser o 
engolfar o País, lançando-o no caos económico-social. espírito público c o desejo comum de colaborar- empresa que tam-

"Conjuradn a extrema ameaça, vimos apoiando, sem isentar· bém somos - no máximo de nossas energias c potencialidades; para 
nos do dever da crítica construtiva, os governos da Revolução, a obra portentosa do desenvolvimento brasileiro. 
graças aos quais desfrutamos hoje os benefícios do desenvolvimento "Agradeço, do fundo dtcoração aos organizadores desta festa 
plunejudo e racional, sob a égide da segurança, da ordem, da correta de tanto calor humano, a quantos aqui chegaram pelos caminhos da 
administração públicà, enquanto testemunhamos, com o mesmo ami~adc e, cm especial ao Ministro Prado Kclly, que, sendo o 
aplauso solidário, a firme determinação do Presidente Ernesto Geisel inté:rprete desses bons e leais amigos, imprimiu ainda maior brilho às 
de acelerar as metas do aprimoramento de nosso processo politico e comemorações do cinqUentenário de O Globo. · 
social, por onde chegaremos ao fim das crises cíclicas de poder que "Agradeço c ostendo a homenagem aos companheiros de dirc-
tamanhos mulcs já causaram à vida c ao p'rogrcsso do País. ção e de administração, editores, redutores, repórteres, grâficos, 

"E ncssu rota é nossa firme intenção prosseguir. Participando publicití~rios, enfim, a todos os funcionários e trabalhadores dos 
com entusiasmo e otimismo das tarefas do desenvolvimento vários setorcs do jornal. 
económico e do aperfeiçoamento institucional. Motivando a socieda- "Por mim e por eles, com o sentimento de família que tem 
de brasileira e cada individuo para a busca incessante de sua própria dominado o nosso companheirismo no trabalho, prometo 
ascensão, pura a aceitação de novas idéias c a abertura de novos cu- solenemente dar de nós o melhor para que O Globo seja pelo tempo 
minhas que apressem esse soerguimcnto. agoru como tem sido há 50 unos- coerente, bravo, independente, 

"Mobilizando as vocações c as consciências pura os compromis- vigilante nu defesa das causas populares, baluarte das nossas tradi· 
sos imediatos com a comunidade e os interesses gerais do Brasil, pura ções espiritauis c cristãs, entranhadamente identificado com os 
que essa opinião pública, indispensável à sustentação do processo interesses da comunidude c da Pátria, democrata nas convicções e na 
revolucionário em curso, saiba corresponder às propostas e às a~ão, numa palavra "O JORNAL DE IRINEU MARINHO", 
esperanças dos que assumiram a responsabilidade de conduzir a Mui to obrigado." 
nossu pútriu puru seus mais altos destinos. 

"Estamos atentos às crises do mundo a que pertencemos 
umbilicalmentc, crises que desejamos ver sanadas 11 bem do 
rcvigorumento da causa e dus instituições ocidcntuis. 

"Puru esse sentido de recuperação, rclizmc:ntc, contribuem os 
próprios mecanismos do regime democrático, notadamcnte a 
Imprensa livre, divulgando erros e apontando falhas, estimulando a 
controvérsia e alimentando a critica. 

"Nilo hú de ser pelo silêncio de jornais como O Globo, quer 
defendendo a coexisténciu entre todos os povos de todos os 
continentes quer, parulelamcnte, sustentando um bloco ocidental 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3~ 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridkidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1975, de autoria 
do Senhor Senador Nelson Carneiro, que considera insalubre 
as utividades dos operadores de Telex c Teletipo, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 215, de 1975, du Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicídade, 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t•-Secrctário. 

IÕ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 345, DE 197~ 

Nos termos do urt.310, ullnea c, do Rcgimento'lnterno, requei
ro adiamento du discussão da Projeto di: Lei do Senado n• 33, de 
1975, "que considera insalubre as utividadcs dos operadores de Telex 
e Teletipo, e dá outras providências", a fim de ser feita na sessão de 
17 de setembro de 1975. 

Sala das Sessões, cm 18 de agasto de 1975- Lázaro Barboz1. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhães Pinto)- De acordo com a 
icliberaçãa do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
se;são de 17 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. Há oradores inscritos. 

Conceda a palavra ao nobre Senador Roberto Suturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reYisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A população da Rio de Janeiro está efetivamente alarmada, c 
com Íl mais j ustll razão. Como se não bastassem os assaltos aos 
quais parecia que toda a população se ia, aos poucos, acostumando, 
vem agora a ond:1 de seqUestros, que domina as manchetes de todos 
os jornais da cidade. 

Não acho, Sr. Presidente, se possa responsabilizar a policia por 
esses fatos, sem cometer grave injustiça. Já tive mesmo oportunidade 
de ressaltar os esforços que vêm sendo desenvolvidos pelo atual 
Secretário de Segurança, o General Osvaldo Domingues, para 
recompor a polícia da Estado. 

O problema, nobres Senadores, parece-me muito mais ligado a 
outros aspectos. De um lado, a falta de prioridade, a baixa priorida
de que tem sido atribuída por todos os governas deste Pais, na órbi
ta federal ou estadual, nos últimas anos, a este problema da seguran
ça comum da cidadão simples que transita pela~ ruas; e as 
conseqUências dessa baixa prioridade, que se renetem no abandono, 
nu péssima qualidade do aparelhamento das polícias e na baixissima 
ou ridícula remuneração do pessoal envolvido em tarefas de ta
manha importância e responsabilidade. De outro lado, mais profun
damente, parece óbvio que este assunto da elevação dos índices de 
criminalidade nos grandes centros do Pais, está intimamente ligado 
ao quadro social que se observa nesses grandes centros. Ainda on
tem, as jornais publicaram o resultado de uma pesquisa desenvolvida 
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública, revelando que no 
Grande Rio, em toda a área deste Grande Rio, com sete milhões c 
tantos habitantes, um terço das famílias, famílias essas com uma mí:
diu de cinco membros, ou possivelmente mais, nas classes mais 
baixas- um terço das famílias que habitam o Grande Rio está per
cebendo uma renda mensal fnmiliar inferior a um mil c trezentos 
cruzeiros por mês, o que atesta o regime de deficit crónico dos seus 
orçamentos, uma impossibilidade total de atender às despesas mi
nimus com alimentução,locomoção, etc. 

Os jornnis de hoje divulgam o depoimento-diagnóstico do Dr. 
Alberto Manoel Magulhi!es, Diretor da Divisi!o de Saúde Mental do 
Estado do Rio de Janeiro, onde ele diz que, naquele Estada, cerca de 
vinte e oito por cento da população sofre de distúrbios, de 
desequilíbrios psíquicos. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senndores, intimnmente ligados os 
fatos,(: fácil ver que ní estão as rnizes mais profundas desse aumento 
da incidência de criminalidade, ligado, evidentemente, à falta de 
prioridade que se tem atribuído ao tema scgurunça comum dos 
cidudiios que transitam pelas ruas, 

O Sr. Virgílio Túyora (Ceará) - Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Líder'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Com mui· 
tu honru. 

O Sr, Vlrgnio Tli•ora (Ceará)- Realmente, um assunto que se 
presta a tiradas demagógicas, V. Ex• está percutindo cm termos 
absolutamente serenos, somos os primeiros a reconhecer. Mas, dese
jamos dar uma achega a seu discurso, apenas informando que 
seqUestro, raptos, lemo-los nós, todos os dias, nas folhas, na parte do 
noticiário internacional, e com uma freqUência muito grande, cm 
países, nos quais ni!o podemos imputar, a ni!o ser que queiramos 
cometer uma grave injustiça, pouca remuneração nos órgilos de 
segurança, padrão de vida baixo, ou, diremos, um nível de saúde, 
principalmente na parte psíquica, que tanto preocupa V, Ex• 
Realmente, vamos dar peso a essas questões, mas nilo devem ser só 
elas que façam a base de raciocínio de qualquer conjunto de medida! 
que há que se instalar, para combater esse estado de coisas, porque 
se assim fosse, elas não existiriam, nessas nações, nesses países, 
nessas cidades, atrás citadas. Gesta riamos, sim, de dizer a V, Ex• 
que fazem muito mais parte do conjunto de circunstâncias que todos 
esses países, todos esses Estudos, todas essas cidades, hoje sofrem de 
uma mudança psíquica coletiva, isto sim. Eram essas as achegas que 
queríamos dar ao discurso de V. Ex•, no momento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Nobre 
Senador Virgílio Távora, eu diria que V. Ex• acrescenta algo de im
portante ao meu pronunciamento, e procurarei referir esse aspe:to, 
logo a seguir. 

IÕ claro, não estou querendo atribuir esse quadro de aumento de 
criminalidade apenas a esses fatores sociais. Acho que silo fatores 
extremamente agravantes. Se nós estudarmos a situação da pobreza 
relativa, isto i:, a desigualdade da distribuição de riquezas, nos vários 
países do mundo, acabaremos fatalmente encontrando uma 
correlação entre desigualdade relativa c criminalidade. Se é certo que 
índices elevados de criminalidade c de doenças mentais existem cm 
países de renda per caplta das r .. '• altas do mundo, como, por 
exemplo, nos Estados Unidos, também c fato que esses países estão 
longe de terem obtido uma distribuição razoavelmente aceitável de 
suas riquezas, como outros, que progrediram muito mais, no campo 
social, como a Suécia e a Inglaterra, para citar apenas os dois 
exemplos mais conspícuos. Nilo posso afirmar, porque nilo fiz esse 
estudo, mas, estou convencido de que uma pesquisa profunda 
constatará uma grande correlação entre as tensões sociais geradas 
por desigualdade na distribuição de riqueza, injustiça social c lndicc 
de criminalidade, por outro lado. 

Quer dizer, não atribui só a isso, mas, também, à falta de priori
dade que tem sido dada, digamos assim, ao aparelho policial nos 
grandes centros, seja na que diz respeito a equipamento, seja no que 
diz respeito a remuneração condigna. 

O Sr. 1111rico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• me honra com 
um aparte'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Com mui
to prazer. 

O Sr, Eurico Rezende (Espírito Santo) - Realmente, o salário 
baixo, insuficiente ou, principalmente, a inexistência de salário, es
timula a criminalidade, isto é óbvio. Mas, a Sociologia Criminal dis
corda de V. Ex• quando o ilustre Senador procura conectar a fra
queza do orçamento doméstico com o delito de seqUestro. Afora os 
casos de amentalidade e de anormalidade, quando o homem está tan
gido por necessidades materiais c faz a opçiio para o crime, ele pra
tica vários tipos de delitos, c, obviamente, principalmente contra o 
património. A história da Sociologia Criminal, repito, não permite 
que V. Ex• retire de um seqUestro conclusões, implicações no seio do 
orçamento domêstica do agente criminoso. Há de notar V, Ex• que 
o seqUestro niia é permanente no Brasil; é um episódio quase que 
bissexto, surge de quando em vez, é uma ocorrência raríssima. Já os 
delitos de furto c, sobretudo, os crimes chamados famélicos, esses 
obedecem a umu constância e têm relaçiio com a tese de V, Ex• 
Enti\o, ni\o veja V. Ex•, nesses seqUestros, nenhuma vinculaçiio com 
a situuçi\o salarial do brasileiro, que ainda!: escassa, embora nossos 
governo• se esforcem par umu melhor distribuiçi\o da riqueza. 
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o upurte de V, Ex•, que me dã oportunidade de esclarecer melhor mi· romper V. Ex• Nilo estamos contra a divulgação, isoladamente, de 
nhu colocuçilo. Não desejei, cm momento algum, fazer uma corre· dados A, dados B, dados C, de diferentes sctorcs. Este é um Governo 
luçila di reta entre esses seqUestros que estilo ocorrendo, agora, no que nio esconde nada, c V. Ex•s da Oposição jã viram que esta é a rca· 
Rio de Janeiro, c a situação de pobreza, de miséria social na vasta lidadc. Estamos contra, sim, a divulgação dirigida c concentrada de 
camada da população. Nilo, O que cu quis fazer foi uma correlação todos esses fndiccs, c não vamos ser publlc relatlons das desgraças dcs· 
indircta. Acho que existe uma correlação entre o aumento geral da te Pais. 
criminalidade, incluindo-se af OS poucos casos de seqUestros que eS· 
tão alarmando a população, com aquela situação descrita pelo Pire· 
tor da Divisão de Saúde Mental, da cxistcncia de um alto fndicc da 
população atingida por desequilfbrios psfquicos e, por essa via, com 
a situação de tensão social, criada pela desigualdade na distribuição 
de riquezas. As frustrações c a falta do numerãrio para cobrir as 
necessidades minímas do orçamento geram miséria c cst11 tem cQr· 
relação com a alta incidência de desequilfbrio psfquico, que por suà 
vez, está· estreitamente ligada à elevação da criminalidade, de um 
modo geral, onde figuram os casQs de seqUestros. Foi esta a ligação 
que eu quis fazer. Longe de mim fazer uma ligação, c .acho que o 
aparte de V. Ex• foi esclarecedor. 

Sr. Senadores, penso que tudo isso nos dã motivos para uma me· 
ditação mais profunda. Lamentavelmente, ao que nos parece, a Na· 
ção c as autoridades governamentais foram tomadas, nos últimos 
anos, por uma visão unilateral da nossa realidade, valorizando, 
sobretudo, c quase que unicamente, de alguns anos a esta parte, os 
aspectos c os objetivos económicos. Era o chamado economismo, ou 
a idolatria dos fndiccs de natureza económica, enfim dos indicadores 
econômicos. 

Reconheço, repito, que no Governo do Presidente Gi:iscl as 
coisas estão se transformando, c aqui estamos para saudar a iniciati· 
va. Temos notfcias de que o Governo pretende computar c divulgar 
os chamados indicadores de natureza social, que, a nosso ver, jã é um 
significativo avanço, uma real preocupação, relativamente aos 
aspectos sociais, ligados ao desenvolvimento, 

A nossa sugestão, Srs. Senadores, é que o Governo faça, tam· 
· bém, computar c publicar os indicadores que se poderiam chamar de 
anti-sociais, isto é, os índices referentes à criminalidade; os índices re· 
ferentes aos suicfdios e tentativas de suicídios; os referentes a acidcn· 
tes de trânsito; a doença mentais da população - ou seja, aqueles 
indicadores que nos possam dar idéia de todos os efeitos anti-sociais 
que estilo ocorrendo com o processo de desenvolvimento deflagrado. 

O Sr. Viramo Távora {Ccard) - Vc V, Ex•, nobre Senador, 
como a Oposição é diflcil de satisfazer. Inicialmente a idolatria pelo 
economismo atribufdu aos governos passados e palmas batidas para 
o ntual, justamente por fugir a ela. Depois, numa definição de princf· 
pios c de modo de agir, numa clareza rara num Governo, cm reunião 
recente do COE, decide, a mais alta autoridade do País, a publica· 
çuo, a aferição do nosso bcm-estar, do nossó progresso, por todos 
aqueles fndiccs económicos e sociais saudados por S. Ex• Agora, is· 
so jú nilo basta. A Oposição quer, justamente, que nós façamos um 
retrato do que hd de ruim no País, numa sugestão para que aumente 
o suicídio, a criminalidade ... Nilo é possfvel, nobre Senador. Y. Ex• 
bateu palmas até agora. Fiquemos no que cstâ batendo palmas. Nilo 
é possível que vd querer que o Governo vi\, então, ser o publle rela· 
tlons das desgraças, dos suicfdios c o que dizia V. Ex• - dos indica· 
dores unti-sociais- como aqui cstd citado. Tenha paciência. Nesse 
ponto uindu temos, novamente, que discordar. Concordamos nos 
aplausos que V. Ex• faz a esta tomudu de atitude pelo Governo. Mas 
nuo seju a Oposição assim tilo pressurosa cm obter ates do Governo 
que, ao seu ver, lhe mereçam novas palmas. Vamos ficar·no que cstú 
c não, dcsculpe·nos a repetição, ser publle relatlons de desgraças. 

O SR. ROBERTO SATIJRNJNO {Rio de Janeiro)- Nobre 
Senudor, nilo se trata de ser publle relalions de desgraças, mas, 
simplesmente de acompanhar os efeitos colaterais c nnti-sociuis do 
modelo económico, polftico e social instaurado. e: preciso que tenha· 
mos elementos de referência para julgar da justeza das linhas gerais 

,desse modelo. Nilo tenho dados precisos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO {Rio de Janeiro)- Acho que 
a finalidade não é essa, mas exatamcnte a de colocar cm discussão as 
linhas gerais do modelo c os resultados, cm termos anti-sociais, a que 
ele está conduzindo a Nação. Os elementos que nos chegam, colhi· 
dos aqui c ali, silo realmente alarmantes, até cstarrcccdorcs. O nú· 
mero de acidentes de trânsito quintuplicou nos últimos dez anos, o 
fndicc de suicfdios e tentativas, por cem mil habitántcs, também ele· 
vou-se significumentê:, de 6,5% para 9,5%, o de sanidade mental, está 
uqui rétratado pc!o depoimento do SecretArio. 

O Sr. VlraDio Távora {Ccarâ)- Suicídio, por exemplo. 

O Sr. Lázaro Barboza {Goiús) - Permite V, Ex• um aparte, 
nobre SeQador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO {Rio de Janeiro) - São 
elementos que nos fazem meditar c questionar a justeza das diretrizes 
gerais do modelo adotado. 

O Sr. Viramo Távora {Ceará) - Eminente Senador, por mais 
respeito que tenhamos à inteligélncia de V. Elx•, nestes nossos deba· 
tcs em que ela tanto apareceu, não nos vá fazer uma concessão. 
Como quer V, Ex• relacionar o número de suicídios ao modelo de 
desenvolvimento? Diríamos assim, então, que, num pais de renda 
mais bem dividida no mundo, - e sobre este ponto, pelo menos, 
nunca ouvimos da parte de V. Ex•s, nem de nenhum economista, dú· 
vidas a respeito - a Suécia esse fndice de suicídios deveria ser 
mínimo, quando, ao contrário, é um dos mais altos do globo. Pelo 
amor de Deus, não nos faça também est11 injustiça, de ligar até o nú· 
mero de suicfdios no Brasil à adoçilo, pelo Governo brasileiro, do 
a tua! modelo de desenvolvimento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Nobre 
Senador, não estou querendo fazer uma comparnçilo dessas. 

O Sr. VIramo Távora {Ceará)- Mas V. Ex•. há pouco citou o 
problema. 

O SR. ROBERTO SATURNINO {Rio de Janeiro) - Estou 
querendo tão-somente levantar um tema que acho que merece uma 
meditação profunda, um debate, que estA sendo levantado nesses 
países adiantados a que V. Ex• se referiu. Nilo devemos simplcsmcn· 
te caminhar pelos mesmos caminhos que eles escolheram, 
hú alguns anos, e, possivelmente, chegar a resultados ainda muito 
mais alarmantes, cm termos de poder destrutivo de uma sociedade 
montada sob essas mesmas caractcrfsticas. Acho, sim, que nos cabe 
meditar, e analisar esses dados, desde jã, ao meio do caminho, untes 
que cheguemos lá, a uma meta que, possivelmente, ser:\ bem pior do 
que essas perigosas caractcrfsticas que estilo começando a preocupar 
todos os países da nossa civilização ocidental; 

O Sr. Eurico Rezende {Espfrito Santo) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO {Rio de Janeiro)- Darei o 
upurte a V. Ex• com muita honra, apenas o nobre Scnaqor Ldzaro 
Burboza me havia pedido anteriormente. 

O Sr. Lázaro Barboza {Goills) - Senador Roberto Saturnino, 
V, Ex•, u meu ver, cstú coberto de razilo no enfocar um problema da 
muis alta sruvidudc, nesta Pais. O fndicc de criminalidade, de dcsa· 
justcs, i: verdadeiramente alarmante! A onda de roubos, furtos, 
raptos, seqUestros, agressões ll milo nrmudu, desaparecimentos de 
pessoas, tóxicos, acidentes de vcfculos, tudo isso nos leva, cfeti· 
vamcnte, a crer que ulgo de concreto deva ser feito. Discordamos 
profundamente du tese do eminente Senador Virgflio Tâvora, que 
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Goiüniu, capital do meu Estudo, uma cidade ainda longe de atingir invusuo sempre bem recebida, nobre Senador. 
um milhiio de habitantes, a imprensa registrava, ontem que uli Ouço, agora, o nobre Líder Eurico Rczcndc. 
dcs:tpnreccm cerca de vinte e dnco pessoas por mês, com a preva
lência de menores, uns reconhecidamente por rapto ou seqUestro, a 
maioria, ninguém chega u conhecer as causas. A onda de furto de 
veicules, antigamente chamada de furto de uso, tornou-se algo 
impressionante.' Há poucos dias, u Capital do meu Estudo cobriu-se 
de luto, pela morte de um advogado brilhante, Coronel reformado 
da Policia Militar Carlos das Neves, homem u quem Goiás muito 
deve. Encostando o seu veículo à porta da casa de um amigo, subita· 
mente um grupo de marginais o invadiu, quando ele foi tentar reaver 
o veículo, morreu atropelado por seu próprio carro. 1:: uma escalada 
verdadeiramente assombrosa. f:: necessário que nós, os homens res
ponsáveis pela coisa pública, nos interessemos, de fato, pelo proble
ma. estudemos us causas que determinaram, através dos anos, essa 
onda gigantesca de desajustes. Tenho certeza de que, se formos 
analisar com propriedade, cairemos naquilo que V. Ex• enfocou, no 
início do seu discurso: o problema da baixa renda. A sociedade 
moderna, de par com as facilidades que o conforto oferece, criou, 
também, necessidades que o homem comum não consegue prover. 
Ora, sabemos que, nu realidade, somos um Pais em que a maioria do 
povo não -.=onsegue sequer alimcntar·se com dignidade, pois toda .a 
imprensa nacional registrou o pronunciamento do Ministro du 
Saúde, analisando um problema também du Capital do meu Estudo, 
de que, cm Goiãnia, o grosso da mortalidade infantil se dá exclusiva
mente por subnutrição. Então, é verdade ou niio que u falta de 
acesso da maioria do povo brasileiro aos meios de vida mais confor
ta veis contribui pura esses desajustes? Entendo que V, Ex• está· 
cheio de razão, c esses dados devem ser investigados, pesquisados, 
porque niio adiant:l tentur esconder a verdade, Ao inv8s de 
procururmos combuter us cnusas, esturramos, apenas, incentivando o 
;~gruvnrncnto du situuçào, e com o nqsso silêlncio, se deixássemos de 
t.:stud~1r esses indicudon:s unti-sociaís a que V. Ex• se refere. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Muito 
obrig:~do Scn:~dor U.z:~ro Barboza, pelo aparte de V. Ex•, que vem 
reforçar o meu ponto-de~vist:l, c <om urn depoimento sobre o qual 
V. Ex• tem credencial pum dar, u respeito de Goiãnia, uma cidade 
que não se co/ocu entre os nutiMes ~entras do Pais, como o Rio e São 
Puulo, mus nu qual já começam u se verificar, c com uma inten
sidade que t: surpreendente, c:1sos tambt:m dn natureza que V. Ex• 
:~presentou. 

O Sr. Virgmo Tá•ora (Cc<irá)- Permite V. Ex• um aparte, no· 
brc Scnudor Roberto Saturnino'? (Assentimento do orador.) -
Citado pelo ilustre representante de Goiás, queria apenas solicitar a 
V. Ex• que, como ·dono do discurso, reveja as notas tuquigrâncas c, 
as consultando, verifique que o nobre representante goiano equivo
cou-se em nos atribuir :ligo que aqui nua dissemos. Apenas isso. Não 
somos contra o estudo de nenhuma dessas cnusus, Ao contrário, 
dissemos u V. Ex• qu ... "t!toriulmcnte, poderfumos ver isso. !:rumos 
contra, sim, ii publicação, como publlc relations, de um conjunto de 
toduS esstls cnusns. Gosturiu apenas que V. Ex•. depois, compulsan· 
do us nntus taquigrálicus, verificnssc cxatumente se foi esse ou não o 
nosso pronunciamento. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Com u permissuo do nobre 
Senador Roberto Suturnino, devo dizer a V. Ex•, Senador Virgílio 
Túvoru, que o nobre Senador Roberto Saturnino nao fez mençilo à 
publicidade dos fndiccs indicadores unti-sociuis apenas pum criar 
urna situação de alarme maior. S. Ex• foi muito claro no seu 
pronunciumcnto, dizendo ser esse um ussunto pura se estudar. para 
sobre ele se meditur muito. 

O Sr. Virgmo Tá•ora (Cc:lrlt)- Mus claro, fomos os primeiros 
cm concordar que houvesse us publicações setoriuis, mus que nào se 
trunsformussc·o Governo num publlc rclatlons das diversas colctivus. 
Estl1 exutumcnte isto dentro das notas tuquigrhncns ou u umni:siu 
nossu é totul. Desculpe-nos invudir c desculpe o nobre Llder Eurico 
Rezcnde ter-lhe tomado o apurte. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - O ilustre Senador 
Lázaro Burbozu nos deu u medida cxata de como é inconveniente 
cxugcrur ou, sobretudo, generalizar as causas. Eu, V, Ex• e o Sr. Sena· 
dor Virgflio Távora estávamos concordando com a tese, que é mansa 
c pacífica. A pouca ou nenhuma eficácia do salário é um fator direto, 
indireto, ostensivo ou dilufdo de criminalidade, mas no campo de 
delitos contra o putrimônio. Mas, S. Ex• enumerou vários efeitos 
dentro da tese c chegou ao despropósito, rogata •enla, de mencionar, 
nu abrangência .dessas causas e concausas, pavorosos desastres ele 
tri111sito. Ora, não me consta que quem esteJa guiando, notadamentc 

-como proprietário, um veículo, esteja assim tilo atormentado pela de· 
f'iciénciu sularial. Por outro ludo, quer-me parecer que S. Ex• deve ter 
deturpado um pouco us implicações do fato por ele mencionado, 
qual seja, de que, cm média, desaparecem de Goiânia vinte e cinco 
pessoas por mês. 1:: provável que o fato seja verdadeiro, mas deve ser 
de meninos que fogem de casa, outros de famílias que não estejam 
rudicudas e que, depois, haja impossibilidade de, mais tarde, dessa 
criança, quando jovem, adolescente ou adulto, retornar ao seu lar. A 
não ser que S. Ex• demonstre que houve o seqUestro dessas crianças 
ou dessas pessoas. Está-me parecendo que Goiâniu ficaria numa posi· 
ção especialíssima, se essa estatística do ilustre representante de 
Goiás fosse realmente exatu. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Acho, no· 
bre Senador, que o Senador Lázaro Barboza se referia principal· 
mente ao problema do menor abandonado. Mas, passarei a resposta 
u S. Ex•, evidentemente, pedindo que, por favor, seja breve, para 
não estabelecer o diálogo purulclo e não roubar completamente o 
meu tempo. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Agradeço, mais uma vez, a 
gentileza de V. Ex•, eminente Senador Roberto Suturnino. Como to•. 
dos sabemos, o nobre Senador Eurico Rczcndc tem uma habilidade 
extmordinária de enxergar as coisas apenas por um ângulo, aquele 
que melhor convêm a S. Ex• Quando concordei, cm gênero, número 
e grau, com o pronunciamento que V. Ex• faz, nesta tarde, analisan
do problemas du maior envergadura, quis dizer, em síntese, que os 
efeitos da má distribuição de renda geram os desajustes sosfais, que 
sr1o ci.lusus diretus ou indiretas de toda essa onda de crimes, de 
toxicomania, de desaparecimento de pessoas c desajustes sociais em 
si. Foi o que disse. O nobre Senador Eurico Rezende destorceu os 
futos. Tenho a impressão de que não somente V. Ex•, como também 
o Plenitrio, todos entenderam a onde eu queria chegar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero dizer que discordo frontalmente, 
rudicalmcnte,de todos aqueles que aceitam esse crescimento dos indi· 
ces unti .. sociais como umu conseqUência inevitável do desenvolvi
mento, como uma espécie de preço que, obrigatoriamente, teríamos 
que pagar pum atingirmos ao estágio das nações mais uvançudus do 
mundo de hoje, quando cntuo, sim, chegados a esse ponto, 
poderíamos parar pura pensar sobre esses problemas c procurar as 
melhores soluções, 

O Sr. Lulz Ca•alcante (A lagoas)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Esta, no
bre Senadores, ê u cssênciu mesma du tese do "economisrno", isto é, 
de' que o nosso problema é o do desenvolvimento econômico e que 
scriu um luxo, nesse estúgio em que nos encontramos no processo, 
purur puru pensur c discutir esses aspectos que os que udotum u tese 
considcrum secundí1rins. 

O Sr. VIrgílio Tá•ora (Ceurú)- Neste momento, nem Oposição 
nem Governo estão em discordância. As atitudes do rrcsidente 
Ernesto Gciscl mostrum, nüo por puluvrns, mus por fatos, 'que, real
mente, neste ponto, não h ii divergência. 
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chumada qualidade de vida dos cidadãos do Pafs. E, cm plano 
menor, mas não menos importante, o que é preciso é dar prioridade 
maior do que tem tido, nos últimos anos, ao problema do rcaparc
lhamcnto policial, incluindo reequipamento, c recomposição c remu
neração condigna dos seus quadros. 

o aparte c ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (A lagoas)- Meu nobre Colega, quem é 
pai c quem é avó como todos nós deste Plenário o somos, não pode 
deixar de sentir um frémito de pavor quando lê noticia de seqUestro 
de um menor, Esse perigo ronda a todos nós. Acho, por isso, que é 
extremamente vâlido o tema que V. Ex• traz, hoje, a debate, nesta 
Cusa. Na verdade, esses raptos de menores silo, talvez, a pior forma 
de poluição- a poluição da segurança dos nossos filhos c netos. Faz 
poucos dias, o ilustre Ministro do Superior Tribunal Militar, Gc· 
neral Rodrigo Otávio, ventilava o assunto, tomado do mesmo pavor 
que nós sentimos. Continui V, Ex• que cu o ouvirei com a máxima 
atenção porque esse tema é dos mais oportunos c merece ser vcnti· 
lado neste Plenário. · 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro) - Muito 
obrigado, nobre Senador Luiz Cavalcante, pelo aparte, pelo apoio, 
com a autoridade moral que V. Ex• tem nesta Casa, · 

Continuando, Sr. Presidente, é certo que só muito recentemente 
os pulses mais ricos do mundo de hoje retomaram o grande debate fi. 
losófico sobre o sentido da vida dos seus cidadãos e das suas institui· 
çõcs, sobre os objctivos, sobre os princípios c os valores morais du 
nossa civilização, como se a Metafisica estivesse começando u re· 
cuperar o lugar de prestigio perdido para a Ciência Pos1liva, nos 
últimos 100 anos. 

Mas, nobres Colegas, se só recentemente os países líderes da 
nossa civilização estão retomando este debate, seria, a meu ver, uma 
insensatez adiarmos essa discussão, exatamente sob a alegação de 
que para nós é prematuro, que os nossos. problemas mais impor· 
tuntes silo os do desenvolvimento económico, c todo ·esse racioclnio 
paralelo que costuma ser desenvolvido em muitas mentes, c que está 
levando o Pais a uma situação que realmente começa a licar inacci· 
túvclcm termos sociais e de convivência humana. 

o risco. como disse, não é o de cairmos nós, brasileiros, na situa
ção cm que se encontram hoje os países lideres do Ocidente. Os Es· 
tados Unidos, por exemplo, com todas as suas disscnssõcs intestinas, 
com todas as verdadeiras guerras internas c as tensões criadas por 
um quudro, gerado por esse processo de desenvolvimento que muitos 
de nós estumos pretendendo repetir, com todas as suas linhas. 

O risco de nossa parte seria, a meu ver, muito maior: seria o de 
chegarmos, daqui a algumas dezenas de anos - provavelmente ao 
fim do século ou ao inicio do seguinte- numa situação cm que essas 
linhas destrutivas. em que essas características perversas das socic· 
dades dos Países mais avançados de hoje, estariam multiplicadas por 
um futor que nem podemos imaginar, Isto é, os riscos que estamos 
ussumindo uo relegar u um plano secundário u meditação e a 
discussão so~rc esses problemas, é o de chegarmos u uma situação 
totalmente inviúvcl sob o ponto de vista social, daqui a algumas 
décadas. 

Daí u rnzão por que é preciso chamar, a nós, a meditação sobre 
es.,es temas; é precisá eliminar ou reduzir, desde jâ, o potencial des
trutivo que estú por truz das linhas gerais desse modelo que conduz à 
excessiva urbanização, que conduz a escalas de produção industrial 
crescente, que conduz à massificação, que deprecia o trabalho de es· 
caiu artesanal, o trabalho de escala considerado "anti·econômica". 
Mas, quem sabe, não estariam ai as soluções desses problemas de 
ilmbito social que parecem muito mais graves, se realmente o 
objetivo é o homem, como se costuma pregar, que pareceriam muito 
mais importuntes do que o mero crescimento do Produto Industrial 
Bruto c outros indicadores desta mesma natureza. 

Sr. Presidente, tudo Isso vem à mente a propósito do cresci· 
mento dos índices de criminalidade no Grande Rio, E a propósito 
dessas revelações feitus pelo responsável pela Divisão de Scgurunçu 
Menlul e pelas pesquisas realizadas u respeito de distribuição de ri· 
quc~us, naquela cidade. 

O que é preciso é nilo. perder de vista a importúnciu desses temas 
e nilo reincidir no erro do economismo: de se considerar o compor· 
lamento sadio du sociedudc upenus pelo crescimento intenso dos seus 
índices de nuturezu económico. 

O Sr. A&enor Maria (Rio Grande do Norte)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Robcr· 
to Saturnino, parabenizo-me com V. Ex•, c acho que V. Ex• tem to· 
da a razão, pois parece que cstã se criando uma nova classe nas 
maiores capitais como Silo Paulo, Guanabara, Recife, que é o que os 
sociólogos chamam lumpen. Esses lumpen são uma classe derivada do 
submundo, do desemprego, classe essa jâ observada c sentida no 
decorrer da História na Alemanha nos idos de 1930 c na Inglaterra, 
na Revolução Industrial. Os lumpen não têm sensibilidade, c 
arrostam consigo uma impiedade psicótica,- gerada por uma psico
se, pelo meio em que vivem, - brutal c assassina. Acredito que 

·V. Ex• tem toda a razão. Amanhã devo fazer um pronunciamento 
nesta Casa a respeito dos problemas das correntes migratórias do h o· 
mcm do interior para as grandes urb• e analisarei, com dados que te· 
nho cm meu poder, o perigo que nós temos pela frente, se não souber· 
mos analisur e procurar os caminhos para evitarmos a criação, cada 
vez maior, dessa classe que já está começando a crescer, no Pais. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Eu é que 
agradeço, nobre Senador e estarei atento, amanhã, ao discurso de 
V •. Ex•. que é um dos representantes desta Casa, com maior scnsibili· 
dade para esse tipo de problema, para o problema social, para o pro· 
blemu da felicidade do homem, principalmente do homem humilde 
deste Pnis. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Com mui· 
to prazer. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais) -V, Ex•, partindo dos 
seqUestros fez, como não poderia deixar de ser, o cnfoque de pro· 
blemus sociais, inclusive falando dos chamados índices sociais que, 
ao que me consta foram publicados pelo próprio órgllo do Governo. 
"IBGF.. 

Crl!io que, pelo menos not minhu opinião, o crime tem evoluído 
mais do que o aparelho policial. O que se nota, sobretudo nus grun· 
des cidades, é :1 criminalidade cudu vez mais brutal. V. Ex• já fez essa 
anúlise, esse enfoquc, c lembrava ui hã pouco o problema da urbani· 
zaçilo das cidades, O que temos assistido então, c me permito neste 
upurtc ii V, Exo, é dizer que nós, neste Pais. além desses cnfoqucs so· 
dais c desses índices anti·sociais a que V, Ex• se refere, o que é pre· 
ciso também i: que este Pais realmente tenha umn politica social urba· 
nu, 'que não temos ainda. O Brasil ainda não tem uma politica urba· 
nu definida, por incrivcl que pareça, uté .o momento, Então, nesta 
oportunidade, congratulo-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento 
nu certeza de que essa mcditaçilo exigirá dos homens responsáveis 
um melhor utcndimento u nossa população. 

O SR. ROBERTO SATVRNINO (Rio de Janeiro)- Nobre Se· 
nudor, ugradeço o aparte de V. Ex•. que enfocou um ponto rcalmcn· 
te importante: quundo V, Ex• diz que não temos uma política urbn· 
nu neste Puis,'estou de ucordo. Nilo temos uma politica de dcscn· 
volvimcnto urbunu cxplicitudu mas exutumcnte pela falta de uma 
politica explicita, temos umu politicu impUcitu, que ê aquela que vui 
sendo resultado de todo esse desenvolvimento, sem o pluncjumento. 
sem u definição de umu pollticu. E o resultado cstil ai. Quer dizer, é o 
crescimento, é u inchuçi\o de enormes mcgulópolcs com todns cs:ms 
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doenças sociais que estnmos presencinndo c ils quais estou me refc- O Sr. Lázaro Darbozo (Goiás) - Quando foi votudu essa lei, 
'rindo, com o apoio de V. Ex• e de outros senudores. Ex•'? 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Permite-me V, Ex• um 
último aparte? 

-O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- O que nós 
estamos pedindo é cxatumcnte uma meditação sobre este assunto, 
pura rcdelinir as linhas gerais do modelo económico, social e políti
co, inclusive com uma política de desenvolvimento urbano de modo 
a reduzir pelo menos esses males que estão pedindo a utcnçilo dos Po
deres Públicos. 

Darei o aparte a V. Ex• logo depois de ouvir o nobre Senador 
Evclásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina) - Costumeirumentc, 
V. Ex• assoma à tribuna paru fazer a abordagem de assuntos sérios, 
a exemplo do que faz nesta tarde, fazendo uma critica, não 'pelo 
prazer da critica, mas antes c acima de tudo, pura buscar o 
abrandamento dos problemas que angustiam a >Ociedade brasileira. 
Problema dos crimes no Brasil, hoje, não é mais privilégio das gran
des cidades. Nus cidades com população superior u 100 mil 
hubilnntes, as populações vivem angustiadas com o número crescen
te de crimes. V. Ex• aborda um dos aspectos, uma das causas de 
ordem económica, quando o cidadão não tem mais condições de 
conseguir o mínimo necessário para sua subsistência e tem de contar 
com a participação da mulher, em busca de recursos; é o homem c a 
mulher trabalhando, inclusive, mais de oito horas, sem condições de 
olhar por seus filhos. Outra causa é a decadência do ensino no Brasil, 
A criança freqUenta n escola no primeiro uno mas no segundo 
abandona os estudos, c ji1 sem li proteção, o amparo e a educação 
dos pais, vai conviver junto aos marginais, tornando-se também, 
com essa convivência, um marginal. Estas us causas do grande pro .. 
blema, no meu entendimento, de ordem econõmica e educacional no 
nosso Pais: c lamentavelmente, entidades locais procuram atuar no 
equacionamento do problemll, buscando eliminá-lo no seu seio, mas 
não encontram uma resposta positiva, quer de Governos Estaduais, 
quer do Governo Federal. indago: qual a instituição do Governo Fe
dem! que tem utuado objetivamente no sentido de combater, dimi
nuir o mal neste País? Muito obrigado u V, Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Agrade
ço, nobre Senador Evelásio Vieira, o aparte de V, Ex•, colaborando, 
apoiando as proposições que procurei trazer a esta Casa. 

V. Ex• atribuiu a mim qualidades que são de V. Ex•, as de trazer 
para a tribuna, sempre, assuntos da maior seriedade e com o espírito 
não de criticar pela crítica, mas de levantar problemas e buscar solu
çõt:s construtivamente. 

Muito obrigado p~lo enriquecimento que V. E•• dá ao meu dis
curso. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo)- V. Ex• me permite um 
aparte'! 

O SR. ROBERTO ~ATURNINO (Rio de lt~neiro)- Concedo 
o aparte 110 nohre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende(Espirito Santo)- ilustre Senador Rober
to Suturnino, fiquei assustado com o aparte do Senador Lázaro Bur
boza, mas fiquei estarrecido com u afirmação do ilustre Senador 
Itamar Franco. Disse S. Ex• e penetrou profundamente na memória 
da Cusa, atraví:s do nosso excelente serviço taquigrálico: "O Brasil 
nào tem umll politica urbana". S. Ex• votou nqui - e o fez 
favomvclmente- dois diplomas legais da maior importância, tratan
do, precisamente da metropoliznçilo; rrincipalmente, da mctropoli
zução. A lei complementnr que criou regiões metropolitanas, cm 
obedii:ncin u preceito constitucional. Essnlei i: esgotante, i: ubrnngen
te de todos os problcmns. Foram criadas várias regiões metropolitn
nus puru se ussociar recursos linunceiros e técnicos dos Governos, 
Federul, Estudu11le Municipal. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• vai me permi
tir. Hoje, eu mandei um Regimento Interno p11ra o Sr. Senador Ores
tes Quí:rcia. S. Ex• fnz unos hoje. Dei de presente principalmente 
aquele dispositivo que obrig11 o Senador a solicitar o aparte, Mas is
to, ugoru, é pior: " ilustre Senador está desapropriando aquilo que 
V. Ex• me concedeu, que i: o aparte. O Sr. Senador Itamar Franco 
ou se esqueceu ou não estuvu presente, quando da votação da lei 
co'1'plementar sobre regiões metropolitanas, que define a politica ur
bana. Muis tarde, o Senhor Presidente da República remeteu pura es
ta Casa um dos mais importantes documentos du História desse 
País, o ii Plano Nacional de Desenvolvimento, que trata, cm um 
capítulo esgotante, sobre politica urbana. Ainda mais, se S. Ex• tives
se n curiosidade de. de vez em quando, ver o Diário Oficial da 
União, veria que recentemente o Senhor Presidente da República as
sinou um decreto instituindo 600 Centros Sociais Urbnnos de agora 
até 1979, pura as quais concedeu. a maciça verba de dois trilhões e 
meio de cruzeiros unti,gos. Tudo isto e mais uma série de 
documentos, inteiramente disponrveis para o ilustre Senador 
mineiro, no Ministério do Planejumento, exprime umu vigorosa 
politica urbana do Governo Federal. 

Pcrmita·me, V. Ex•~ um pouquinho mais de pàciência. Aliás 
V. Ex•, no campeonato da paciência, da toleránciu, parece tirar o 
primeiro lugar aqui nu Casa. 

Até há pouco tempo, o Governo Federal n"o drenava recursos 
pura os municípios, diretumentc. Hoje, procurando realizar a 
chamada distensão urbana, lú no meu Estado, em Cachoeiro de 
itapemirim. o Governo Federnl assinou um contrato, dando precisa
mente tl't:le milhõt:s de cruzeiros ao convênio para se terminar uma 
avenida, a t\venidu Beira-Rio, construção de ponte, obras nitidamen .. 
te municipais, rara atenuar, pelo menos, os problemas de gigantis
mo demogrâfico dos grandes centros. Eu pediria ao Sr. Senador Ita
mar Franco que reRetisse um pouco sobre sua alirmativa no sentido 
de que não temos um política urbana nesse Pais, 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais)- Permite V. Ex• um arar
te, Senador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro)- Darei cm 
seguida o· aparte ao Senador Itamar Franco, que certamente vai dar 
resposta a V. Ex• Mas antes gostaria de acrescentar alguma coisa a 
esse respeito. 

Uma coisa são medidas pura minorar, obviar, os problemas exis
tente nas grandes metrópoles do Pais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte etc., isto é, melhorar as condições de vida, e pura isto 
servirá, porque i: uma lei muito recente a lei das áreas metropolita
nas. Outra coisa completamente distinta é realmente uma politica de 
distribuição demográfica no Pais, quer dizer, uma politica de incenti
vo ta instulnção de indústrius, U criação de empregos nos centros 
pequenos e médios, uma politica de real e efetivn assistência aos 
pequenos ugricultores, de modo a fixar o homem no cumpo e burrur 
o êxodo rurul. A isto eu chamuriu realmente uma politica de dis
tribuição demográfica no Pais, e, por conseguinte, uma parte es
sencialmente importante do que chamaríamos de uma politica de de
senvolvimento urbano, no sentido u que me parece se referiu o Sena
dor Itamar Franco, a quem eu dou a palavra. 

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais)- Muito obrigado, nobre 
Scnudor Roberto Saturnino. Apenas pura, dentro dessa chamada dis
tensão, lembrada pelo Uder do Governo, lembrar que, phmi:1ro, 
ele comete um pequeno engano. Eu mlo votei as regiões metropolita
nus porque nüo cru Senador, nu época. Se nüa me engano, neste uno, 
uo 'lue parece, nilo votamos nenhum estatuto sobre regiões 
mctropolitunus, em nosso Brasil. Aqui, o primeiro equivoco de 
S. Ex• O segundo engano de S. Ex• Nilo ó um Senador du Oposi
çilo, do Estado de Mi nus Gerais, que diz não ter o Pais uma politica 
urhanu delinidu, note bem S. Ex•, nilo i: um representante de Minas 

I 
I 
I 
I 
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Gerais 'l';e diz isto: é o Presidente do Banco Nacional da Habitação, ·No dia 13 do corrente,tomoa posse na Presidência da Rede Fcr· 
do Governo Federul, qur. reclama essa política urbana dennida roviária Federal o Coronel-Engenheiro Stanley Fortes Batista, que 
V. Ex• jú adisse c disse muno bem. Quando falamos cm politica ur· durante mais de um :mo dirigiu, com cncii:ncia, zelo c probidade, os 
han:t definida, o que seria'/ Isto poderemos discutir cm outra destinos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. . 
oportunidade, a nm de não atrapalhar o belíssimo pronunciamento Oriundo do Piauí, pertencente u tradicional fumflia mafrense, o 
de V. Ex• nesta tarde. Gostaríamos de discutir com a Situação se h ii atual Presidente da RFFSA já ocupou, a par dos cargos inerentes il 
ou não uma política urbana neste Pais. Naquela desconcentração pronssão que abraçou, importantes postos na vida pública do Pais. 
industrial, na nxaçito d11 população, nos equipamentos urbanos das Na dircçào do Departamento Nacional de Obras contra as 
nossas cidades. Lembro a S. Ex•, por exemplo, a ajuda que se presta Sec:~s- DNOCS, o Coronel Stanley Batista desempenhou meritória 
11 uma avenida beira-rio, na Capital do seu Estado. Lembrávamo-nos gestiio, numa das horas mais dinccis e atribuladas daquele órgão. 
de que, até pouco tempo, aqui no Senado Federal, a Oposição c so· Posteriormente, convocado pelo General Euler Bentos Mon· 
brctudo alguns Senadores da Situação reclamavam que, desde 1968, teiro, então na Chcna da Superintendência do Desenvolvimento do 
o Fundo de Participação dos Estados c dos Municípios havia sid.o Nordcste-SUDENE, o hoje Presidente da Rede Ferroviária Federal 
reduzido cm cinqUenta por cento, Vem S. Ex•, agora, falar cm políti· exerceu o lugar de Supcrintcndentc·Adjunto daquele organismo de 
ca urb:ma. Não há, Excelência, uma política urbana dennida para desenvolvimento regional. 
este l'ais. Não na voz da Oposiçãp, mas nu voz dos próprios homens Nu SUDENE, durante mais de dois anos, o Coronel Stanley 
do Governo Federal. Estou pronto, quando S. Ex• quiser, cm outra Batista, nu esteira da orientação traçada pelo Superintendente, 
oportunidade, a discutir esse momentoso assunto. deixou indeléveis marcos de sua atuação, caracterizada pela scrieda· 

E I R d (E • . S ) A V E , de com que devem ser cuidadas as coisas sêrias c pela independência o Sr. ur co ezen e sp~r~to unto - gora, se . x • f 1 · que nao deve a tar, sobretudo nas horas amargas, aos rcsponsãve\S 
quiser. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (Rio de Janeiro)·- Agora, 
• V. Ex• me permita, retomo a palavra apenas para ressaltar uma vez 

mais, que o propósito do meu pronunciamento de hoje não é a 
exploração demagógica do ,rroblema dos seqUestros, comq também 
não ê a intenção de alarmar a população, nem de produzir qualquer. 
impacto maior. O nosso propósito é trazer à meditação essas de· 
nniçõcs do tipo que o nobre Senador Itamar Franco levanta, de· 
nnições de diretrizes gerais do nosso modelo económico e social, 
para evitar que cheguemos, daqui a algumas décadas, a uma situação 
extremamente grave, muito mais grave, com um potencial destrutivo 
muiio maior do que aquela pela qual estão passando os chamados 
países líderes da nossa civilização, nos dias de hoje. 

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é, cxatamentc, a 
preocupação de repensar os objetivos, os valores principais daquilo 
que estamos querendo imprimir ao nosso País para um futuro que 
não cst{l tão longínquo assim c, principalmente, combater a idéia do 
cconomismo a idêia de que o económico tem uma prioridade funda· 
mental, e que se deve relegar a segundo plano todos os outros 
aspectos, porque os outros viriam como subproduto do chamado 
desenvolvimento. Então, como subproduto do desenvolvimento, 
viria o político, o sociul, o humanístico. 

Nadu disso. Frontalmente contrários a essas idéias, entendemos 
que tudo deve ser pensado desde já, para que, no nosso futuro, ao 
nm deste século, o Brasil realmente possa apresentar-se ao mundo 
não apenus como um Pais economicamente desenvolvido, como uma 
grande pott:ncia, mas, sóbretudo, como um País capaz de dar aos 
seus cidadãos aquilo que se deveria chamar de felicidade búsica. 

Ním temos, cvidcntemenh:, o chamado "t'elicitõmetn~·'. para 
medir u; índices de felicidade. Nito foi ainda descoberto nenhum upa· 
rdlw medidor. Creio que índices desta natureza, que: registrariam. 
dignmos assim. alguns nspcctos infclicidude, seriam, pelo menos, de 
gr11ndc utilidade para aferição de como caminham as coisas diante 
da realização humana fundamental. 

O Sr. Vfrgillo Távora (Cearâ)- V, Ex• tem "infelicitómetro". 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (Rio de Janeiro)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Scnndores, eram estas as observações que pretendia fa· 
zer, 11grndeccndo 11 colabor11ção de todos os companheiros. Espera· 
mos ter truzido u cst11 Cusu um pouco de interesse para u meditação 
desses problcm11s. (Multo bem! Palmas. O orudor é cumprlmentudo.) 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo 11 pu· 
lavra no nobre Senador Hclvidio Nunes, 

O SR. HELVIDJO NUNES (Piaui) (Pronuncia o seguinte dlscur· 
so.)- Sr. Presidente, Srs. Scnndores: 

pelos destinos de órgão que executa tão diffcil missão, cxatamente no 
'instante em que se iniciou violento processo de esvaziamento da 
SUDENE . 

Para ele, executor da nova mosofia que deveria presidir os des· 
tinos da SUDENE, não havia, na pobreza 'generalizada, Estados 
niais r artes. de voz mais alta, na área. 

Seguiu a regra segundo a qual a virtude, a sabedoria estã em tra· 
ta r desigualmente os desiguais. · 

Trabalhou c lutou. Lutou e resistiu ils naturais pressões, convcn· 
cido de que .havia uma missão maior a cumprir, resistências externas, 
de grande monta, a vencer. 

O Sr. José Samey (Maranhão)- Permite V. Ex• um aparte, no· 
brc Senador Helvidio Nunes? 

O SR. HELVIDJO NUNES (Piauí) - Com muito prazer, ilus· ·· 
trc Senador Josê Sarney. 

O Sr. José Samey (Maranhão)- Com o maior prazer associo· 
me ils congratulações de V. Ex• à grande escolha que o Governo 
acaba de fazer, indicando o Coronel Stanley Fortes Batista para 
dirigir a Rede Ferroviária Federal. O problema da Rede Ferroviârin 
Federal é realmente difícil para a Nação, c o Governo foi buscar um 
dos homens mui> capazes deste País, um homem que tem a maior 
paixão pela vida pública, que se tem .dedicado inteiramente no 
trabalho, mantendo-se sempre com grande patriotismo à frente dos 
c<~rgos que ocupa. Como bem disse V, Ex•, o Coronel Stanley Fortes 
Batista não é somente um têcnico, um administrador. Ele realmente 
vive os c:~rgos que exerce. Nu SUDENE, ao tempo da 
Superintendência do General Euler Bentes Monteiro - outro 
gr<~nde brasileiro, que também fez um trabalho excepcional pela 
nossa Rc~iiio- o Curoncl Stanley Fortes Batista juntou-se a todos 
nós, com bravura, com independência·, na defesa dos interesses do 
Nordeste, muito úteis, inclusive, ao Governo, através do diâlogo que 
ele mantinhn e das reivindicações que levava, traçando um retrato, 
sincero da nossa situação. Fomos testemunhas desse trabalho. 
Temos sido testemunhas, tambêm, da carreira brilhante do Coronel 
Stanley Fortes Bill is ta em todos os postos que tem ocupado: na Di vi· 
são de Engenharin do Nordeste, cm que foi construido, em. tempo 
recorde, a estrada do Nordeste que se liga à Bclém-Bras!lia: no 
DNER. onde vinhn imprimindo nova org11nização. Por tudo isso, 
pode-se dizer que a Rede Ferrovillria Federul ganharâ um homem 
que vni viver vinte c quatro horas por dia os problemus RFFSA c, 
vinlc c quutrll horas por diu u pnixào de resolver os seus problemas, 
porque a puixiio de suu vida tem sido u paixão de ser um grande ho· 
mem público, 

O SR. HELVIDJO NUNES (Piaui)- Muito obrigado a V. Ex•. 
nobre Senador José Sarney, pela contribuição que traz ao meu 
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pronunciamento c, sobretudo, pelo atestado que, com sua autori- ln destinada ao transporte em massa do Grande Rio- um homem 
dadc, vem dar a veracidade das minhas pnluvrus. da capacidade do seu colega de armas Ccl. Curtos Weber. E, paru 

Afastado da SUDENE, onde realizou meritório c cxtraordiná- tornar realidade o maior de todos os projetas hoje do atual Governo, 
rio trabalho, o Coronel Stanley Fortes Batista, pouco tempo depois, no sctor de infra-estrutura, deslocado pura a ENGEFER outro 
foi nomeado para comandar o 2• Batalhão de Engenharia de colega de S. Ex•, que com ele sintonizava no trabalho profícuo que 
Construção, com sede cm Tcresina, c com jurisdição no Piauí c no fez, no tcmp.o de engenharia militar, Cel, Carlos Guedes. Gos-
Marunhão. taríamos, então, de deixar aqui, bem àssinalado, que não devemos só 

As estradas que construiu, as rodovias qu~ pavimentou, são o enaltecer a escolha de Stanley Fortes Batista que foi- repetimos nós 
atestado mais eloqilcntc do seu vitorioso comando naquelas áreas -a do homem certo para o lugar certo, mas a sapiência com que se 
mais pobres do País. houve, na decisão, a alta Administração Federal, cm lhe dando os 

No segundo semestre do ano próximo passado, a convite do meios necessários pura a missão, reconhecemos, árdua c muito cs-
Exm• Sr. Ministro dos Transportes, General Dirceu Nogueira, o pinhosa. 
Coronel Stanley Fortes Batista assumiu a Dircção-Geral do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem. 

A tarefa nõo lhe causou intimidação. Ao contrário, entregou-se 
inteiramente, como de costume, ao trabalho, convencido das 
habituais dificuldades a enfrentar c certo da mudança de orientação 
introduzida, pelo novo Governo, na política de transportes no Brasil. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso) - V, Ex• permite um 
aparte? 

O SR. HELVIDJO NUNES (Piauí)- Co~ todo o prazer, no
bre Senador Saldanha Dcrzi. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso)- A Bancada de Mato 
Grosso, no Senado Federal, congratula-se com o Presidente da 
República pela escolha desse extraordinário homem público para 
dirigir a Rede Ferroviária Federal. Realmente, é um desses homens' 
por quem todos temos admiração, pela capacidade de trabalho, pelo 
dinamismo, pela seriedade e alto espírito público. Estava S. Ex• 
iniciando trabalho sério no Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem e hoje é: convocado para out;a missão que sabemos diOci
lim<~. A Rede Ferroviária Federal estava necessitando de um homem 
da capacidade de Trabalho, do dinamismo, da seriedade, do alto 
espírito público do Coronel Stanley Batista. Temos a certeza de que 
nas muos de S. Ex• a Rede Ferroviária Federal será dinamizada, 
dando a contribuição de que o Brasil precisa, especialmente com o 
desenvolvimento de nossos corredores de exportação. Congratulo
me, pois, com o Presidente da República pela acertada escolha do 
Coronel Stanley Batista para a Direção da Rede Ferroviária Federal. 

O SR. f!ELVIDIO NUNES (Piauí) - Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador Saldanha Derzi, pela valiosa contribuição 
que traz HO meu di~curso, 

Sr. Presidente, pouco mais de um ano na Direção do DNER, o 
Coron.:l Stanley Fortes Batista foi convocado pura o desempenho de 
nova missão, talvez mais espinhosa do que as anteriores - a Pre
sidência da Rede Ferroviária Federal. 

Tenho certeza de que se comportará à altura das graves res
ponsabilidades que agora lhe foram entregues, pois que não lhe fal
tam capacidade e amor à causa pública. 

O Sr. Virgmo Távora (Ceará)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (Piauí)- Com pruzer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Virgnio Távora (Ceará) - Eminente Senador Hclvídic 
Nunes, gosturíamos de intervir no discurso de V, Ex• para significar 
mais uma vez, a maneira como age a Administração Geiscl na solu
çilo dos problemas. 1: de todos nós nos rejubilarmos com a escolha 
de Stanley Fortes Batista para dirigir um sctor tão sensível da Ad
ministrução Públicu, qual seja essu sociedade de economia mista que 
é: u ~ede Fcrrovi(~riu•Fedcrul. Ficaríamos apenas cm enunciaçi\o de 
congratuluções a' uma escolha feliz se aqui não percutíssemos a 
coerência com que tal medida foi tomada. Stanley Fortes Batista, 
cuja competência todos nós reconhecemos, nuo levuriu a bom cnbo a 
suu missão se, concomitnntcmcntc, nua houvesse o ulto descortino 
do Senhor Presidente du Repúblicu dado-lhe o instrumental humano 
nccl!ss(lrio. isto é, colocudo nu divisüo mnis crucial da Rede- uquc .. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Piauí) - De pleno acordo com a 
colocação feita por V, Ex•, nobre Senador Virgflio Távora, c, por is
so, agradeço a sua intervenção, 

De outra parte, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a posse do.re
cé:m-nomeado Presidente da RFFSA coincide com a chegada de ape
lo, que recebi recentemente do Piauí, firmado pela Associação 
Comercial Piuuiense, dando conta de que a antiga Direçilo da Rede 
Ferroviária teria cogitado da erradicação da via l'érrea Luis Correia 
-Teresina. 

Ora, além do trecho citado, o Piauí dispõe, apenas, da ligação 
ferroviária Cratêus (Ceará)- Castelo do Piauí- Torcsina, que liga · 
o Maranhão e o Piauí ao resto do Pais, já que foi suprimida, injusti- · 
Ocavclmentc, o ramal Petrolina (Pernambuco)- Paulistano. 

Erradicado o trecho Luis Correia - Teresina, que serve tam
bém às cidades intermediárias de Parnaíba, Cocai, Piracuruca, Piri
píri, Campo Maior e Altos, estará comprometida, irremedia
velmente, uma das mais antigas e justas reivindicações do Piauí, qual 
seja, a construção de seu posto marítimo, cujo modelo reduzido, _ 
aliás, já está concluído no Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviá
rius. 

Assim, ao registrar desta tribuna o júbilo dos piauienses pela 
nomeação do Coronel-Engenheiro Stanley Fortes Batista pura a Pre
sidência da Rede Ferroviária Federal, quero também fazer-lhe um 
upclo, no sentido de que não consinta, pois que altamente danoso 
ilqucle Estado, seja erradicada a ligação ferroviária Luis Correia -
Teresinu. 

1: o que, por meu intermédio, todo o Piauí, conr.antemcnte, 
aguarda e espera. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

e sempre grato falarmos de um município querido como é, no 
caso, Surubim, uma das cidades mais importantes da região agreste 
pernambucana. . 

Tem uma população de sessenta mil habitantes, morando, em 
sua sede, cerca <le vinte mil. Ocupa uma árcu territorial de trezentos e 
trinta e sete quilómetros quadrados, distando cento e vinte quilóme
tros do Recife, ao qual é ligada por estrada pavimentada. 

Região de grande produção de cereais c algodão, é, ainda, cen
tro pecuário de grande relevo. 

Dado à sua importância e pela sua participação nos problemas 
comunitários, foi escolhido, pelo então INDA, município modelo de 
Punambuco, de 1966 a 1970. 

Está dotado de obras de infra-estrutura, desde a elctrificação 
rural e agências de buncos- do Brasil c do Nordeste- que operam 
com u pecu(Jriu c n ugriculturn. 

Surubim tem dois colêgios de Ensino Mêdio, I• e 2Y graus: o Pio 
XII c o Nossa Senhoru do Ampnro. Este, com mil e duzentos alunos, 
dus lrmüs do Amparo, congreguçi\o religiosa ali existente, desde 
1930. 

Sobressni-s0, uli, como grande benemérito da Região, u Oguru 
do Monsenhor Fcrreiru Limu, Vigârio de Surubim que, como tal, 
construiu o Hospitul Silo Luis, com u Muternidnde Nossa Senhoru 
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do Bom Despacho, dispondo de oitenta Jeitos, em funcionamento 
eficiente e oferecendo plantão médico de vinte e quatro horas. 
Idealizou e edificou igualmente, um Posto de Puericultura e diversas 
escolas, na zona rural. Fundou, também, a Escola Profissional e o 
Ginásio Pio XII. Neste últimÕ, estão matriculados dois mil e 
sessenta e quatro estudantes, sendo considerado um dos melhores do 
interior do Estudo, cm rendimento escolar e em disciplina. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, como gostarfamos de estar 
aqui apenas para exaltar Suruh'"l, suas belezas e seus feitos. 

Acontece, entretanto, que vimos ocupar esta tribuna, para 
trazer ao conhecimento da Casa graves ocorrências que se vêm dan
do em relação ao Colégio Pio XII. Esta instituição educacional foi 
constituída pela Vigário de Surubim, cm I 959, para atender a grande 
carê:ncia de ensino para a juventude. Inaugurado em I 7 de abril de 
1960, foi o novo educandário, cm sua dircção, entregue à Congrega
ção dos Irmãos Maristas, a\é o presente ano. 

Tendo cursado o ginasial, no Colégio Marista do Recife, 
podemos aquilatar, por experiência própria, o que rc))rcscntará o 
ensino ministrado, naquela cidade intcriorana, pelos Irmãos 
pertencentes a éssa congregação. Temos uqul, inclusive, um 
documento que mostra que o regimento do Colégio Pio XII foi 
devidamente aprovado pela I nspctoria Seccional do Recife, no ano 
de r 960, quando entrou cm funcionamento. Durante quase dez anos, 
sem qualquer interferência do Estado, o Colégio Pio XII ofereceu 
uma folha de serviços relevantes prestados a toda a vasta região onde 
é situado. 

Em 1969, o Colégio fez um convênio com o Governo estadual, 
através da Secretaria de Educação, sendo Secretário o Dr. Roberto 
Magalhães para manutenção do. ensino do I• c 2• graus. Por esse 
convénio - cujo documento pedimos que conste, na Integra, deste 
pronunciamento - constatamos que a Paróquia de Surubim cedia, 
gratuitamente, o prédio de sua propriedade para que nele 
continuasse funcionando o Colégio Pio XII, cxatamcntc fundado 
pelo vigário Monsenhor Ferreira Lima, que à Secretaria de Educa
ção e Cultura do Estado de Pernambuco caberia a contratação e a 
remuneração do corpo docente, necessário aos cursos mantidos pela 
instituição de ensino; já a Prefeitura de Surubim ficaria responsâvel 
para remuneração dos demais servidores administrativos, pelas 
despesas decorrentes do consumo, pelo estabelecimento, de água c 
energia clétrica, ou de quaisquer impostos ou taxas que incidissem so
bre o imóvel, bem como com as despesas de manutenção e conser
vução do prédio. 

Mas, nesse convênio, consta uma cláusula, que seria, por assim 
dizer, o pivô de todos os eventos que aqui vêm a ser narrados, 10 o 
§ S• que estabelece que: 

"Durante a vigência deste convénio, fica assegurado à 
Paróquia de Surubim, o direito de indicar, entre os membros 
da Congregação Marista, o Dirctor do Colégio Estadual 
Pio XII, ocorrendo sua nomeação de forma idêntica à dos 
demais di retores da Rede Oficial de Ensino," 

Esse convênio, que veio a ser sucessivamente renovado, 
expiraria em dezembro deste ano. Durante os Governos Nilo Coelho 
e Eraldo Guciros, o convencionado foi rigorosamente cumprido. 

Acontece, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, com 
o novo Governo, empossado em 15 de março último c em pleno meio 
do ano escolar, a vida· do Colégio - e da própria cidade - foi 
profundamente abulnda com a nomeação, 2 de maio último, de uma 
professoru, fora dos quadros do Professorado, para diri~ir o Colé
gio. Truta-se de Dona Célia Arruda de Farias, irmã do Prefeito 
nomeudo do Recife, que, por sinal, mantém inimizade pessoal com 
Mons~nhor Ferreira Limu. Com isso, deu-se as contas, vil'tuulmcnte, 
aos Irmãos Muristas que gozavam e gozam da maior >impatia em to
da a região. 

Sr. Presidente, cstit aqui um documento assinado pelo Prefeito 
do Municfpio, Último Gonçalves Guerra, em que, dirigindo-se ao 

Senador Ncy Braga, Ministro da Educação, expõe o problema que vi
ve a sua comunidade, Pode parecer coisa de pouca monta para quem 
ouve essas palavras, mas o fato está armando um clima de ver
dadeiro suspense c até mesmo de agitução naquele Municlpio 
pernambucano. 

Eis o que diz o Sr. Prefeito: 

,J;·~ ,•. J:c. 
lf.:.1:.~(J:.'J!..I:Y.f}J:ti1 

M.:J.''I:!i".t. ,r.J.iliC1'ii.J 
}LI~,'}' I Lili-:"." 

c::. J11jr,·.wuf/:::.~·:J... 

,.,,,.!m~ ... ··~!Q a., t.t.i.Ji .. 1cc .U.n•I.J..:A. c dr.M:l. ;,:, ~ S:n'~: ·~-·.,~·o~t••oio·. 

_f;i·,,:l _g;l:.u;,··,,, J., f..:l.t~.'o 4 ftJNUJ.~b!;l), .,., .i~~~~6U.t f»' fo't;" d.• ~jiAr:;.f, ~ :•U.Ü.IJ: t.l 

tl.t J.r.t'llll'\1/t~K~ rUJrJ.r ... , I'M./•~)fl tf<1 1~&1.,,/lf'l F'.UifiiiU.Li.ltiii..D ~fJ fA~,tJ:Í•:"-•'10 1WJ1 

t'l'll.ll'.;,J«. •lc .~.;.-., ~l"i r,":'" n fJJ!vJ •• C.!J.t. ~ "'<~~'~ lft'N.tJv.. JW".4 1'. C.~':/.~. tu·· 
..,.,,(Jr~ .:!.a /r.sõJI. '"~"' ... u.,. .·:1..~ •• ,~., r.'a r .. tr.i.r;, 11, ~ .... '".NIIJ .,.oc: a~ o..:.~., fo' .. ~ 
"'':-·..:. ... , ;..:·:~ :.':-,{••'"' ·~ f•~:;,;';J;t,';,? ,;;-:t:JY I r!. iU."'·.;., CÚ!If!:,{•~W'.o Cil."~"' ,.,:.! .. 
f..icr.:.n:or. (Y.rriiJil.'VIIo Co.l\ ,/r,J.4,rJJ. fi~~.~..;....~ c ~W GluuJJJo1 ~· ~· .·.·;J .• :.;~ rr 

,,.!l'f'ril ÍII.;.IJ 
Sr. a rbti.t;Gi"",. ~J..lt't" ·""" c.Jtt!,,.: no4-nl a 1111.4·,-:'" r!o ~~·~ .. ';.t;;.., 'coi ·,~::.,... 

t.iZIJA. c: f.ito:r;;. ,/o (rd•~;Jo, 11 r,('.l":\1 ,."":J COJ.v.~ c.:J'! a ~JJ".l:!. 1•1 :ll.h'b1•m1.\1; ~'"" <'~ .. 

"'"'IJ~.1 MWJ.ltn!a a.10 jJ •1fu .br,.,.,~~.'r>1 ltt..A•/,I'~~,,.,.r.D iJif C~r.t-.n.lo l.:ridMA1<1 u.n.-..1.Uu:.:.~,· 

t: (.L, .. ~ o 1'11 (;,, .... '"' (o~IJJJ~~ ;:''iJ..'/' i:!líltm 11/TF., c.J, ll 1"':11~~.:1oo;':.t~ r!.., f~if'J.•JL .•. , 
t~ ~~o~V..• ÓJ fs"'-l#r Ct...'/.:o ,'JV•tl1 t~~•' .:o ~ 1'1fllll!t1/1J l.c «Y/JJJ./JuJ,;~·.,,. r.r..,n.:1..:.~ a;,!'' .... 

t,;,•j-;.·.r.:c ,:, ·,1/::;:.1, " .1J.;1:u~.~ ,,.., ~~...l.,;u !'-"'-~;;:.· ~~·CDJ.;,,.;u ü.~~ ... i·"·~ iW i'l,, r.lf. s, .... v.~ob .• 
((l)..v:.•.:~.u., .v•.r•t.• o~~;u.u'o JW..,'M. ~"""~ ... t!D ·LJ.t~, t,·:u: Je~ .. -"~ 1 

~'1. M.i,,i.IUIM lu~ po.~.:1 r~l-!1 :•1 ~~~ r.'1,1 ,J.,~'óLJ.If, ~~ -~ 1/rt ,/rJ,,_ oSILt ,;_[·. 
n.14 n.!l'~,.,;ll o ,,.W.,W,IIJ •1 ..,._,.h :.'JoU/1 411 iOoii~ÁI .:k .bt!d<:.t.:IN flw:~w:f., ,~ .. "C.I<otd ..,.J:~:,.. 

1-M liA (dt~!NI.uci..•aaliJ ,14 irwblo • 9ij~ 4 J.t'dt> ~' .'Mt.iiÜ. 1111 ~,..,·ti.wi..jA.p~::.,, ... !.:.~ 
roJ.• tJ p.7.~-~!u ,.~ (JJ.•'ri.JI't<J.: o '-OJ~::.út rH:Aimt:c •1 G.l·~~~'b .. '' fiii:W Qi.J hi!'"',~'.·. : ;(' 

tl1r""' a r~.~~::,•.!•;• Jo11 /.v"• t..:n..u.t,,~ ~ .!W4J.l.~,' .:ttb./; ~ .• l«pM~".ltl/1.:.1 ·~~ .,.; .. ,;,1 '•.t.' 

v ~"""'"'~' ,.;.,j4 or.r.:... 
,J f''•"''lh•~tj,.., '-''IO'.C. ,'J,n•:.l/.tt1:.'<~, C/0{'-'l;t;,~,",J t' 1 Ç~;..:rl;~:.:· ... ...:~.:'\1' 1 • ... o 4 •, .... 

CM;IÚ.:J 11'1/.a.i;o't~~tl (JI'""tJl. Qll UI (Mf'.lltiJ.S l.1:•.•~ .... 'f dJ ~~~ol.(.lj.k, O:,.!~~ t.~lll;'l, ,·o, ~ .. 
~1éla 11;1 Ch!.,.!:1.1 .":lll~·:.'â__,, .'!'". t,'IM! ,,'("'v.~.n.:..(..tU!'/.:1 C::i~:LC.''T/ 1 oNf_,; <v/;;,;_.,."·~ ... ~~ 
.~o r.'~ ) /V,t.l/1. 11 er<·_l,.l C t'~J."Ii.\l\ a :.'J~G:~!~J,,j) ,~:1 °/,rt::, •ill.l ,_; r!.;,o,fi:.-.:;:J..t,/r.;,, v:." 

hJ/,; ... :.i.;,.",., üiur-~t··•h".fol;, .!:;..i.7-t• <A1~t, r::.o ,;,.,"tf,•/'t'.l'.,lltJ",~cm.'Jo 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Tão Jogo con
cluamos a leitura do documento a que nos referimos, daremos o 
aparte a V .. Ex• 

- . '• ' ... ,. . · .. . 
1 :.t,_.,,.:, tf.,,,, ""'." •o;.' o /t ... ,-, .. ,, ',71'.:1., .rg•l'l'l~t' 11'41\1..:11,' r. ···~·1·..1. o.4 • , ... .' 

;.,.1,,/:J, 
1 
o~I'ÚM:, ~~~:. d•; ol; /'•1•1' .. 4 ,'1''~~~\'.'0j:•~ ~'1 fJI•f•'~ ,:,, o!.o.1. ,•t. .. ~' ,•.o:~·: .:.,··,~.;,' • ' 

• :r.·, .. ;; , .. ;,,.; · •. ;. 1 • :;'01 . .r.,.,l,l,. •,,,. rol '•.',•,• I' ..'•.J.J,,,tA.tÍ•"o'J1 t:.u, f,U•, ol~'l "'::.:..:fi' ··•'• 

Clt (Jo.1 Gllll-'x •·t..:J.ú:tt/,IJt~ o;~.r•= f<J.l. l!fl'oLW Plfr:;'l'•::., f"'IA-t:Ú.illo.;oc',~-. ·"' 

l .. ot.'ur,."! ,\',ldutul 1Y,/::•,~n, C l'tD1N.1J.11. i'~ ioit"I.'IU u~""""lll.iJ!J., ~hl o/..litl) '~ ~,.,';,1 ~,.,:,,•,...,, 

.~~.~~ J\"':.-.u" t"'.:o;,~w"' ~oV .~:w,ú.lrolu,~.l/.~~,.,r,lll,, u·. C.>I;..;UI ti~ ,t: •; .• ~~''"' .u_.,.~·~!·• o'.~ ~t ... 

.li.·Jii"' ,,.,, t;w,..., ,:.-., . ., ':·''"w.."~ ,:.,·:fJr:. fC.':AIJI.'oJ, ,.,._ i'OttUI;,; •• ,.., .~ r.~'•''im.::·1 • 
1111;.~~ li? ,iJ.~_.!ntoJ .~W! .~ll.'ll.;.{,·.J~•, !ln~:;., tt.~44'a :.:~.i'loi-' ?1~i'J.t4 ~: ,..:~. 
c.l:·•tl\ ;}.;l(d.t ,:,,..u~~.c.~· .... ; eiii(D ~ ~ .• iüi'JJ .. , .v.M ,~ .... c.~ RQ c.mltW (!.i c ... ·~-!:, 
( ... t'-'.litl.,'/õ,/lt/J 1!0 f}l.:.'ilo~W'IJ /NJ,,.ii!JIIl. i!lt .!i~"-\{,.1 !},'1:1, 1•/hl f'J!'i/.11)1 ~· llloll.;. !l .l~'l 
ColAM fN<M t~•.ll.Ír.w!.t ~e t•~,(a ,;-u. 41,/~ (V'JJjct.:.~, ut ,•~U, •"•VW "f~; o:l.l J~t·~,,~• 
<· ,., r ... lf.G.)'.'r~ r.·~!d.l((l, ~o.tr, .. ~ w,,,.. ... ,,~., c r'tJ.~· ,'-l.oJ1 ,.,., J~llt.~.ftl-~ ,.~..:., r.'u ~~·.~~~' ,, ··~ 
~~fA'·'-' ,.'&l1~t.V...Ihl4 ,!u 1.~. 

(_M,., I.&,:IIII.'UJ llltln 1frrltM ,r., 
1
>JrJt.l«o1 r!tr. 1.

1cUA G'IP4 c. J.t<~l ~.oH. l 1-: (., .. 
, .. , ... , . ..;.~ ... ',..;~, ,~'!., .... I,., ·'·• ~"· ..,o/,•.l~.t·!., ,ru' l"'lt:~ 11;" oOoL L:rtl ~.!G1 , ···'• •r·~' ·"·-:': 
:""~..bl.JJ,~,f'• cvi,'.lr.ài p.l" GoWh!u dia /kl'Olt~n., ·n~ .t•,:r,r,, .'P"" ; r--4 ~.~~.\,/'·., ",.:~ ;,,.~, 
MlJ"' 4Jr./.to 1 (IlM Q Ol.~•do,!dc:. ~~,.'.,• 



-288-
ftM. ~:0/.1 .liiJ'I'IU,SC'!'·'ow,. r.il_/•'1 ~7,:r1, 'tt,•~J.u .~ '/,- (.'rf:f.~. n.; """"~iJ.1:t 1

11 

M t.m~..WOII" ~ 11 Jc:n.lwot lÁ~.:~.~~ Ci::•ILJ.:,· i'/,;,14../1.vl~oi.1"W..1 1'1 /"".;iA. ~" . . 1'l0"1 

Ct.c, tG'.-..J.IIIUla/o~ .nl qu.• 9'1tA .ílwa.UX ~ up1110 J4'~T.Jl.J."'- . 
/;'Wl a~:.W.;.,0 ,;;., ..VH ~.r.ú "'! jf.:.w,: ~'JM!ii~'IJ ~1 JUSf/Ç!,.JM' ~·1-!n'~' .; ... ~. , .•.. ;. 
.!O•ÍI/.r"'~" 11 fu..'NitÚmJJ ~~~'., 1•'./..J. ~1d.w c pt.l4 tfi'(Oo-o 

c,; ,.,, f!'l"ir-..slll~ ,jJ cfr.vc.l-t~ uJ.Jrn e l:Mot m•-tl.:iw:.:-;.,, 
.lê:tMc~ 

i·~~~~~~,o~ C'f-l.J..I::i.~.:\. •• 
~, .... u -·:tN.:~t 

:D t/'ll.:s/o:J/~· o'".wlúltJ~ .~:: Jõl•J.l.1 
.~:.!..»t! • . 'i,., S!lMJJU.Ii iJti:~l 
IJ,L1, ,"Jt,:·J.it,·~.; &J: !J.".C.J,~;), 
~~.!U.loT .. , 'l,.~!lll..fo /i\,t'fJlf., 

Ofício outro, relatando as mesmas ocorrências, consta aqui, cm 
anexo a este ofício anterior, o qual- pedimos- também fique fa
zendo parte integrante deste pronunciamellio. 

Dirigindo-se ao Senhor Ministro da Justiça, ele procura, 
exatumente, advertir as altas autoridades do País, para a gravidade 
dos acontecimentos que estão se desenrolando naquela cidade. 
• Com muita satisfação, damos o aparte ao Senador Vasconcelos 

Torres. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Senador Marcos 
Freire, é justo que V. Ex• estranhe o meu pedido de aparte e esteja 
ati: perguntando aos seus botões o que tem a ver o Vasconcelos com 
o problema de Surubim ou de Pernambuco. Não é de lá, não é casa
do lá, não mora no Recife ... Isso é até intempestivo. V. Ex• poderá 
pensar assim com relação à minha intervenção. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pe;nambuco)- Isso não está ocor
rendo Excelência! 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Mas, se ocorresse, 
era válido. Entret'anto, como V. Ex• é um homem de .brilho e de 
inteligência, há de compreender, agora, que pedi o aparte porque 
entendo que seria aético, seria incorreto que representantes da 
ARENA aqui no plenário ouvissem uma forte acusação do Prefeito 
correligionário, ao Governador, na qual fala em fúria, fala em inva
são de colégio, e niio se abrisse uma possibilidade, por essa interven
ção, pura esclarecimento do assunto, já que o meu colega, repre
sentante de Pernambuco, Senador Paulo Guerra, que é da ARENA, 
não está presente. Sabe V. Ex• que será difícil uma pessoa ser acusa
da sem uma palavra de.defesa, principalmente de um correligionário. 
Sem entrar no mérito, porque sei, sobretudo, que V. Ex•, sendo um 
homem de combate, i: tambi:m ponderado - não é paradoxo, é ver
dade- V. Ex• é de grande combatividade, mas é aberto ao diálogo 
ao entendimento: tenho já presenciado aqui e tenho lido noticias de 
soluções políticas da verdadeira habilidade diplomática de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - 1: bondade de 
V. Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Apenas queria dci
xur este "'aviso uos navegantes .. : de que certamente o Governador 
tomarí1 conhecimento disso; eu, de minha parte, acho que um Chefe 
de Estado, a ni\o ser que estivesse mal assessorado, poderia cometer 
uma tropelia dessas que o colega acaba de veicular através da tribu
na. Sem entrar no mérito e pedindo desculpas, só queria que o 
Governador de Pernambuco soubesse que ele não teve, assim, um 
"enterro de indigente". Houve alguém que se levantou aqui para di
zer que ele cst:í vivo c hú de responder oportunamente u V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Senador Vusconce· 
los Torres, agradecemos a interferência de V. Ex•, inclusive, puru 
dizer que ni\o cstrunhumos que V, Ex• procurasse trazer u sua 
coluboruçüo n este pronunciamento, com uma afirmativa cheia de 

precauções quanto ils acusações entre correligionários. Isso permite 
que possamos esclarecer a V. Ex• o seguinte: primeiro, que nilo 
temos nenhuma dúvida de que a estranheza maior, pelo menos de iní· 
cio, tenha sido da Casa pelo fato de trazermos, para este augusto 
plcn:írio, um problema que poderia parecer, como já afirmamos, de 
somenos importância . 

O Sr .. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Mas o problema é 
importante. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)..;... Muito obrigado a 
V. Ex• 

Alguns talvez pudessem, ao contrário de V. Ex•, julgar que esta 
seria uma questiúncula municipal e, como tal, não caberia ser trazida 
à mais alta Casa legislativa deste País. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - Sou doutor em 
trazer esses assuntos ii Casa. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Realmente, 
quando temos contatos amiudcdos. com a terra, muitas vezes senti
mos como a população local vive verdadeiros dramas em torno de 
problemas dessa ordem c nós, representantes do povo, não nos 
podemos furtar a nos fazer, da tribuna parlamentar, de intérpretes 
dos seus anseios. Gostaríamos de dar mais um esclarecimento a 
V. Ex• O documento que aqui foi lido não é recente, Data de doze 
de maio de 1975. Não há dúvida de que nele há duras expressões, 
partidas, sobretudo, não de um adversário político ou, pelo menos, 
de um adversário "partidário". Por coincidência, estivemos nessa ci
dade, no dia dezoito deste mesmo mês, e como que a encontramos 
agitada c quase que convulsionada, em que muitos dos seus cidadãos 
estavam dispostos, até mesmo - quem sabe?! a recorrer a atitudes 
extremas, para impedir que a Congregação Marista fosse desalojada 
da direção daquele cducandârio interiorano. E V. Ex• há de convir, 
que um Prefeito que faz uma carta dessa dirigida ao Ministro da 
Educação e Cultura, c uma carta mais ou menos semelhante ao 
próprio Ministro da Justiça, advertindo para a gravidade dos episó
dios, é porque está sentindo, de perto, o culto que aquela 
"questiúncula municipal" está assumindo. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - Um bom 
correligioniirio não é. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Qual deles? 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- O Prefeito. Honra
me V, Ex• com um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Aí preferiríamos 
não entrar nesse mérito porque a seara não é nossa. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Nilo, mas V. Ex• 
já entrou no mérito. · 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Não no mérito de 
quem é o bom correligionário. Se o Governador que vai contra o 
colégio do Município, ou se o Prefeito que procura defender a enti
dade municipal atingida. Não entramos nesta seara, repetimos, 
mesmo porque o assunto teria sido tratado aqui, no Congresso Na
cional - ou, mais espccílicamente, na Câmara dos Deputados -
pelo próprio Monsenhor Ferreira Lima ... 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - De quem sou 
amigo pessoal c admirador. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Essa circunstância 
possibiliturú que V. Ex•, cm conversa direta com S. Ex•, possa intei
rar-se dos vúrios ângulos da questão. Acontece porém, que S. Ex•, 
inscrito puru usar da tribuna purlumentur nu última segunda·f~iru, 
ni\o pôde fazê·lo, porque pela manhã, daquele dia, deixou de exercer 
11 deputação. 1: que, na qualidade de primeiro suplente da 
ARENA, tomaru conhecimento de que havia reassumido, u su11 
cadeira, o titular que ele substituíra na Cümurn dos Deputados. 
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Muis, mais gruve, Sr. Presidente, Srs. Senudores, !: que os fatos surprecndidu, no último dia 8, por outro ato do Governador do Esta· 

niio pururiam ui. No dia 15 de muio, o Estado de Pernumbuco resol- do, desta vez, pura c simplesmente declarando de utilidade pública, 
vc denunciur o Convênio firmudo entre a Secretaria de Educação, a pura fins de desapropriação, o imóvel situado no Municipio de Suru· 
Paróquia e o Município de Surubim, perante o Juiz de Direito dessa bim, em Pernambuco, onde se encontra instalado o Colégio Pio XII. 
Comarca. Denunciado o Convénio, o então Deputado Federal em · 
exercício, Monsenhor Ferreira Lima, dirige-se ao Ministro da Educa- O Sr. Adalberto Sena (Acre)- Permite V. Ex• uma intervenção? 
ção o Cultura, dando conta do ocorrido c solicitando a S. Ex• que o SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) _ Com muito pra· 
ajudasse a manter em funcionamento u instituição surubinense. zer, nobre Senador. 

Solicitamos, à Pn:sidéncia, uma vez mais, que incorpore est~:: 
documento ao nosso pronunciamento, pura que assim se possa ter 
uma visão mais ampla de toda a situação. 

Finalmente, temos, em mãos, correspondência do Irmão Bernar .. 
do Aguiar, muristu, cm que expõe, com as próprins palavras, a inexis .. 
tência de condições de nceitar, permuncctndo no Colégio, o ato 
intervencionista do Sr. Governador, A carta é de9 de junho de 1975, 
onde se lê, em certo trecho: 

.. Recusamos aceitar como nossa diretora e conseqUente 
superiora uma professora que nenhuma afinidade tem com a 
Congregação dÓs Irmãos Maristas a que temos a honra de 
pertencer. Consideramos tal nomeação como provocante 
atentado contra nosso ·caráter religioso e até contra nossa 
dignidade de homens livres. Nos cento e cinqUenta c oito 
anos de utividadc dos Irmãos Muristas, nossa edificante histó· 
riu mundial está por registrar caso semelhante, 

Assumindo a direção deste Colégio·Pio XII do Surubim 
em 1960, nunca imaginamos que um dia haveríamos de che
gar u tão penosa situação. Não podemos nos conformar com 
o que nos é ordenado- entregarmos u mãos estranhas o rico 
patrimônio que não nos pertence e do qual temos apenas a 
administração," 

Neste mesmo documento, denuncia que março foi o último mês 
do ano em curso em que os professores do Colégio Pio XII recebe
ram seus ordenados. 

E, adiante: 

Já estamos a nove de junho e a fome, a necessidade, o 
sofrimento e a miséria, em impressionante dança macabra 
con~t:oçam u Lripudiar, cruéiS e impi~dosas, em vários lares de 
nossos professores que não dispõem de outro meio de 
subsistência afora sua cadeira cjc professor. 

E num ''PS", o irmão murista acn:sccnta: 

Última hora. Recebemos informação de ter chegado ao 
Banco do Brasil ordem de pagamento da mensalidade de 
maio, mas com a indispensável condição de serem os cheques 
visados pela nova diretoru e de seu gabinete de diretor do 
Cológio Estadual Pio XII. 

Como vtem V. Ex•s, u coisu foi num cn::scendo, em que a cida
de, quase em ''pé de guerra'\ nào via com bons olhos o que ocorrht e 
se recusava a aceitar u mudança de administração, assegurada em 
um convênio, dt: um col~gio, até ~:ntão particular, e que vinha 
educando levas de jovens do interior de Pernambuco. 

Isso fez com que, cm julho passado, a Paróquia de Surubim c o 
Monsenhor Ferreira Lima, entra:;sem com uma notilicucilo pernntc a 
Vara da Fazenda estadual, denunciando o Convênio, tendo em vista 
que a denúncia anterior, promovida pelo Estudo de Pernambuco, hu· 
viu sido impetradu pernntejuizo incompetente. 

Sr. Presidente, requeremos, igualmente, 'lUC esta petição seja 
trun:;critu ~ dudn como lidn, dcsdc que aqui se mostra como o Con· 
vênio niio muis estuvu sendo n:spcitudo pelo Estado, que nomeou 
um dirctor foru dus huscs convencionadas e t:stava se negando u 
pngi\r prof..:ssores, conforme o unteriormente uconlndo - tudo, 
enfim, 4ue serviu de busc legal a que os responsáveis pelo 
educnndârio tomussem outros rumos próprios. 

Finnlmentc, Sr. Presidente, paru não muis prolongarmos cssn 
série d' medidas tomada< em função do Colégio Pio XII, a cid11dc foi 

O Sr. Adalberto Sena (Acre) - Gostaria de pe.·guntur u V. Ex•: 
quem era o proprietário desse prédio? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - A paróquia de 
Surubim, representada pelo Monsenhor Ferreira Lima, que fundou 
o colégio, em 1959, ~entregou a sua administrução e dircção à Con
gregação Muristu, que sempre esteve à frente do cduc:~ndário, desde 
!960 até 1975 . 

O Sr. Adalberto Sena (Acre) - Outro ponto que eu àesejava 
que V. Ex• me esclarecesse- parece-me que ficou claro, mas eu fi
quei com um pouco de dúvida: o ato do Governador, intervindo nes
se Colégio através da nomeação de uma diretora, foi anterior ou pos
terior à denúncia do convênio pelo Governador'! 

O SR. MARCOS .FREIRE (Pernambuco)- Foi anterior, foi u 
'2 de maio deste ano, quando, como aliás explica um dos documentos 
aqui transcritos, S. Ex• não atendeu à indicação feita pela Paróquia 
de Surubim, para nomeação de um dos integrantes da Congregação 
Marista, em conformidade, por sinal, com uma das clllusulas do Con
vénio que, cxutamente, reservava à Paróquia o direito de indicar um 
dos membros da Congregação pura a dircção do Colégio. 

O Sr. Adalberto Sena (Acre) - Então, estamos diante de umu 
s~ric de arbitrariedades. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) -1:: cxutamente isso 
que estamos procurando trazer uo conhecimento dos ilustres colegas. 

O Sr. Adalberto Sena (Acre)- Eu acho que a providência toma
da pcmnte o Ministério da Justiça é que i: u legut e justa. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) -O Sr. Prefeito do 
Município teve oportunidade de fazer e já o fez, 

O Sr. Adalberto Sena (Acre) - Parece-me que o Ministro da 
Educação não tem poderes para intervir nessa questão depois que a 
Lei de Diretrizes c Bases da Educação Nacional conferiu aos Estudos 
a administração dos estabclt:cimcntos de ensino médio, que é o caso 
cm espécie. Deixo 'i\qui, como educador que: sou, e tend•l sfdo, tam
bótn durante muitos anos funcionário do Ministório da Educação e 
Cultura, trabalhando nos Estudos, deixo a minha solidariedade u V. 
Ex' e uos M arisws. Bem conheço esses educadores, bem sei da obra 
que estão r~.:alizando em todo o Brasil, e ainda há pouco tive: o teste· 
m unho da eficiônci;l desses educltdore< nu própria Região Ama
zõnica, nas proximidades do meu Estudo. Eles Ut estão instalando 
vúrios tipos de escolas educativas, inclusive de educação prolissional: 
subemos o que~ o Colégio Marista cm Brasilin, como subt:mos o que 
<o Colégio Marista em todo o Pais. ~ muito lamentável que exatu
m~.:nte sobre uma congregaçilo a que o Brasil tanto deve cstrjam 
Junçundo essa l'úriu t.lc ~1rbitraricdudes u que V. Ex• está se referindo. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Agradecemos, 
scnsibiliLmlos, niio apenus a soliduriedudc àe V. Ex~. mas, em e!lpc
t;jal. u testemunho que Lrur. do papel que vem sendo desemp~nhado, 

1
!10 Ur:Hil, pelu Congrcguçtio Muristu. Acreditamos. mesmo, que nes
ta Casu ninguém se permitiria cstubelecer restrições à uçào educudo
m du~ lrmiim Mnristus. 

O Sr, Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro)- Gente de primeira 
ordem, l'uço questào de acrcsc~:ntar. 

O Sr. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Que Jiquc assinala
do no nosso pronuncium~:nto o lt.:!il~munho também de V. Ex~. 
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O Sr. Agenor Mario (Rio Grande d" Norte)- Senador Marcos 

Freire, V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com toda satisfu· 

O Sr. Agenor Morin (Rio Grande do Norte)- O que é de 
estranhar é que uma missiva, endereçada pelo Sr. Prefeito de 
Surubim aos Miniwos du Educação e da Justiça, cm idos de maio, 
com 4 meses, e tunto e o Ministro da Justiça como o da Educação, 
com u responsabilidade que existe no caso em tela, até hoje, passados 
120 dias, não encontraram um modus vivendi pura a cidade de Suru
bim. Congratulo-me com V, Ex• pelo tema que traz à Casa, porque, 
nu realidade, o caso pode ser pequeno aqui cm Brasil ia mas, para o 
povo de Surubim, o é por demais importante. Muito obrigado a 
V. Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- V, Ex•. Senador 
Agenor Maria, é homem do interior. Sabemos que conhece o que é 
"ma comunidade em municípios distantes dos grandes centros. 
V. Ex• pode, pois, avaliar o que é, para uma cidade pequena, ter o 
seu colégio- o colégio que é o orgulho, que é a honra do municipio, 
que educa gcroções que se sucedem, colégio que nasceu pelas mãos 
do padre, colégio que foi entregue às mãos de outros padres e que 
durante 5, 10, 15 ànos se identificou com a cidade- de repen!e, por 
motivos que evidentemente u cidade não pode entender - porque 
por trás de tudo isso estão as discórdias entre grupos de um mesmo 
Partido politico- arrancado daqueles que o criaram. 

A cidade não pode entender como esses padres possam ser 
preteridos e que, contrariando as cláusulas do convénio firmado, 
aquele colégio de particular que era, orientado por padres, possa 
terminar, numa sucessão de atas os mais condenáveis, nas mãos do 
Governo Estadual. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Naturalmente que, 
através da palavra de V. Ex•, estamos ouvindo a versão de uma das 
partes ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Esclarecemos a 
V. Ex• que nilo somos parte na questão, (Risos.) 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Uma das partes, o 
Prefeito .. , 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Certo. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - V. Ex• é a ilustre 
intermediação de umtl das partes aqui no Senado! Mas quer me pare
cor que o Sr. Prefeito nào estú revestido de condições emocionais 
para tratar desse problema. No oficio que S. Ex• remeteu ao Sr. 
Ministro da Educaç~o- e creio que usando as mesmas expressões 
do expediente dirigido ao Sr. Ministro da Justiça- o ilustre Prefei· 
to, ao focalizar a figura do Governador, usa conceitos como estes 
contidos nus palavras que subseguem reproduzidas: "gesto insólito", 
"atitude insensata", "fúria do Governador investindo sobre o povo 
do município". E terminando por pedir providências ao Sr. Ministro 
da Justiça, vale dizer, desejando que o Ministério da Justiça, por 
entender que os ucontecimcntos süo gruvcs, deva adotar medidas 
visando a preservar u ordem pública, isto é, são dois expedientes que 
me parecem alarmantes. O que nilo ocorre com o expediente firmado 
cm nome dos [rmi\os Muristus, que se reveste, emboru com energia, 
de um tratamento que não dessungru os deveres do respeito entre 
homens públicos. O convênio- V, Ex• o leu pura constar dos anuis 
da Casa - cstubelcceu, numa das cl(iusulus, que o Governador 
nomeuria a Diretar indicado pela puróquia. Oru, essa ci(lusulu, 
V. Ex• subo, tem certeza absoluta, é nula plena jurl, porque o seu 
cumprimento equivuleriu a umu abdicação da prerro~utivu do Gover· 

nador do Estado, que é designar pessoas pura o exercício de funções 
públicas. Então, no momento em que o Sr. Governador, à reve-· 
lia da Puróquiu, da Congregação, designou o Diretor, exercitou 
outra prerrogativa, qual seja, a de denunciar o convênio. E no instan
te em que realiza a desapropriação, exercita um terceiro direito. Ai, 
entiio, quer-me parecer, normalizando u situação, porque i: fúcil de 
se compreender a razão de ser desse convênio. Ocorreu com o Colé
gio Pio XII o que sucedeu com centenas de colégios na geografia 
intcrioruna do Pnfs: não tiveram recursos para se manter; então, ti· 
veram que se entregar aos Poderes públicos. No caso desse conceitua
do colégio, passou a ser mantido financeiramente pelo Estado e pelo 
Município. De modo que, agora, realizada a desapropriação, passa a 
ser um colégio público i: que, por certo, cessada a onda de 
incompreensões, poderú voltar a prestar relevantes serviços à 
seqUência das gerações do seu Estado. Assim não posso admitir, e 
ninguém admite, que estejamos diante da fúria do Governador de 
Pernambuco contra o povo do M unicipio, contra o Colégio, contra 
os Irmãos Maristas, contra a paraóquia, principalmente nós, que 
conhecemos o Governador Moura Cavalcânti - um homem sensa
to, um cidadão dotado de grande espirita público, equilibrado e, por 
via de conseqUência, avesso a atas de arbitrariedade. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - Fica registrado o 
aparte do ilustre Líder da ARENA, preferindo que o povo de 
Pernambuco, e em especial de Surubim, julgue se são procedentes ou 
não esses dotes do Governador de Pernambuco, louvados pelo ilus
tre Líder do Partido arenista. 

!': possível, sim, que as condições emocionais do Prefeito de 
Surubim estejam exacerbadas, porque exacerbada está toda a cidade. 
A cidade vive, realmente, momentos de tensão. A cidade não pode 
entender porque se vai investir contra um colégio particular que 
vinha cumprindo a sagrada missão de educar os seus filhos. 

O argumento exposto por S. Ex•, o Senador Eurico Rezende, 
do Espírito Santo, de que a cláusula do convénio seria nula de pleno 
direito porque o Governador estaria abdicando de uma prerrogativa 
que lhe era própria, não nomeando o diretor, evidentemente que 
teria que ser pesado pelo Sr. Governador na hora em que assinou o 
convênio, porque se tratava de um colégio particular que evidente
mente, pelo exposto, só queria entrar em convénio com o Estado se 
fosse com o respeito desta condição. 

Tratava-se de colégio criado pela paróquia, de prédio cons
truido pela paróquia, mobiliado pela paróquia, que vinha, há quase 
dez anos, sendo sustentado pela paróquia. Com o convênio, buscou
se um relacionámento digno de poder particular com o Poder Pú
blico, de iniciativa privada com iniciativa estatal. Nada impedia -
pelo contrário, tudo favorecia - que houvesse esse intercâmbio 
entre o Estado cu Paróquia. Aquele não tinha colégio em Surubim. 
Poderia, através desse convénio, ajudar a instrução não apenas no 
município, rnus tumbém nu região, c r.oderia fazê-lo cm condições 
excepcionais porque já encontraria tÚdo feito; assumiu apenas o 
ônus do pagamento do professorado. Aceitou assinar o convénio, 
sabendo que ti direçuo continuaria nas mãos, não de politicóides, 
mas nus mãos de umu congreguçno rcspcitabillssima, como é a Con
grcguçiio dos Muristas, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Permite-me V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Parece-nos que, se 
o Estado chega e ussina um convénio com um colégio purticular parn 
lhe dar umu ajuda financeira relativamente ao pagamento de profes· 
sares, ni\o se justifica que depois venha a se arvorar com o direito de 
interferir na dircção e na administração do educandilrio. 

Se o colégio fez o convênio porque finnnceirnmcntc utendiu aos 
seus interesses, esse fato não nos parece rccriminâvc:l porque, como 
instituiçi\o particular já vinha oferecendo os seus serviços, colabornn· 
do inclusive, com o Poder Público nu fuinu de instruir ils populações 
intcriorunus. E, portanto, mesmo que estivesse- não sei se eru o cu-
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so - atravessando dificuldades financeiras, niio estava recebendo Mas, o que eticamente justifica a interferência do Poder Público 
mais do q~e estava dando, Pelo contrário, estava oferecendo em na seara privada é o interesse colctivo, é !l bem comum, Nilo po-
condiçõcs excepcionais uma oportunidade para que o Estado demos atinar, por mais esforço de raciocínio que V, Ex• faça para de-
poupasse, ali, maiores investimentos com a educação para atender, fender o indefensável, como o Estudo de Pernambuco, que vive às 
alhures, outras gentes necessitadus de instrução. mãos com problemas seri!ssimos, enfrentando crises financeiras enor-

Ouço V, Ex•, Senador Eurico Rezcndc. mes, vú gastar milhões para desapropriar um colégio que, realmente, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• fez referência & 

"politicóidcs", Estaria havendo tratamento de baixa política nesse 
episódio ou foi o cxercicio de uma prerrogativa do Governador? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- A referência a 
"politicóides" é para niio se aventar a hipótese de que o Estado 
interveio, nomeando diretamcnte a direçào para, talvez, evitar· 
conduções que atendessem a interesses menos confcssãveis, Apenas 
nesse sentido. Porque em se tratando de direção como a dos Maris
tas, acreditamos que essa hipótese poderá ser levantada. 

Quanto à segunda parte de sua intervenção, o Governador não 
tinha essa prerrogativa, porque o Colégio era particular c, ao fazer o 
convênio, subordinou-se àquela clãusula que estabelecia dever ser o 
titular da Direção indicado pela Paróquia. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Conheço os Maristas. 
São excelentes educadores. Aliás, fui lnspetor Federal de Ensino e 
exerci essa função em alguns estabelecimentos maristas, Mas isto 
não quer dizer que eles sejam insubstituíveis. O melhor seria que 
continuasse a convivência harmoniosa entre o Governo do Estado c 
os Maristas. Mas, no caso de opção, é um direito assegurado ao 
Governador do Estado. Se fez investimentos, se remunera profes
sores, se remunera diretor, o poder de contratar ou atribuição de 
nomear são da exclusiva competência do Governador do Estado c 
ele não pode, mesmo através de convênio, negociar essa prerroga
tiva. Esse convênio foi assinado, parece-me, no Governo antcior ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- No Governo Nilo 
Coelho, em 1969, 

O Sr, Eurico Rezende (Espírito Santo)- Quer-me parecer, no
bre Senador Marcos Freire, que V, Ex• está al, devorando, com seu 
entusiasmo oposicionista, esse banquete que o destino acaba de lhe 
oferecer (Risos), Acho que a alegria de V, Ex• vai ser de pobre, tcrã 
pouca duração porque a solução linaljâ roi dada: a desapropriação é 
uma prerrogativa do Governador. Faço votos p~ra que a cidade não 
volte a ter aquilo que V, Ex• está chamando ou está apélidando de 
"pi: de guerra", Provavelmente, há certo exagero da parte de 
V, Ex• Mas, de qualquer maneira, jã que se fala cm paróquia, não 
pertenço àquela mencionada no discurso de V, Ex• Todos nós con· 
fiamos em que o ilustre Senador Paulo Guerra podcrã, com outros 
dados e com mais engenho c arte da que eu, responder ao discurso de 
V, Ex•, que é realmente, e isto reconheço, um grande estímulo para 
sua vida política, procurando, nessa controvérsia Governador c Pre
feito, colher dadivosos dividendos eleitorais, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- V, Ex• terá esclare
cido mesmo a razão dos seus equivocas, ao declarar que não é 
daquela paróquia, porque se o fosse, Excelência, saberia que não há 
alegria alguma de nossa parte em registrar fatos dessa natureza, Por
que o povo de Já não está alegre. O povo de Surubimestã triste, Mas
sacrado, Revoltado. Não que os lrmilos Maristas sejam i~substitui
veis -já se disse que de insubstituiveis o cemitério está cheio - mas 
é que nilo podem causar sutisfaçilo substituições que nilo se justifi
cum, substituições que não encontram no interesse público, sua cau· 
su dctt:rminuntc. 

Tratava-se, como já dissemos, de colégio particular, mas dói, no 
povo, ver o Poder Público, em uso do seu jus lmperlun- reconhece
mos - desalojar do Colégio Pio XII os religiosos que sempre esti
vcrum U suu rrcntc. 

Nuo discutimos que o Governador podia, como o fez, baixar o 
decreto desttpropriutório, Estamos vivendo uma época da interferên
cia do Estado, nos vários setores da utividude humana, 

era o grande colégio do município, o que abarcava maior número de 
alunos. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Pois não, Ex• 

O Sr, Eurico Rezende (Espirito Santo)- Está provado, pela 
própria exposição de V. Ex•, que, se os Maristas cederam gratuita
mente o prédio e as instalações em troca do financiamento pelos Po
deres Públicos, Estadual e Municipal, para assegurar seu funciona
mento, está provado que o colégio não tinha condições financeiras 
para se sustentar ou para assegurar sua expansão, o que é natural, 
tendo em vista o alargamento da importância e da dimensão demo
sráfica da cidade e do município. IÕ muito comum todos nós, depu
tados, senadores, vereadores, solicitarmos ao Poder Público Es
tadual a encampação de colégios particulares, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Não é o caso, 
Excelência. Ninguém solicitou. Pelo contrário, repudiou. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Mas, Excelência, com 
essa medida do Governo, o ensino que era pago passarã a ser gra
tuito.'lstobeneficiará o povo. Quando as águas da emoção e da exa
cerbação voltarem ao seu leito normal, a mocidade, que é inquilina 
daquele educandário, sentir-se-á beneficiada pela gratuidade do en
sino e os professores equiparados, em termos de vencimentos, à 
comunidade de professores oficiais do Estado. Parece-me que a desa
propriação, pelo Poder Público, de um estabelecimento de ensino 
particular ê, via de regra, benélica,.porque se presume que o Poder 
Público tenha mais recursos e, ulêl]l dessa presunção, tem-se a 
certeza de que o ensino passará a ser gratuito. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- V. Ex•, com essa 
assertiva, toma uma posiÇ'lo na qual não queremos nos aprofundar, 
em favor do ensino público e, como desdobramento, da extinção do 
ensino particular. 

O Sr. Eurico Rezende(Espírito Santo)- Não, Excelência. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Quer dizer que 
V, Ex• continua a favor do ensino particular? 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Nilo, Excelência; estou 
examinando um caso de um estabelecimento que se confessou, quan
do assinou o convênio, sem condições financeiras para seu runciona
mc:nto. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Niio, Excelência, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- Porque, se os Maristas 
tivt:sscm uuto-suriciência financeira para manter o estubclc:cimcnto, 
niio iriam negociar com o Estudo nem com a Prefeitura. Essas dilicul
dudcs o:orrcm em quase todos os c:stabclccimcntos particulares, dis· 
tribuídos aos milhares por estu portentosa geografia brasileira, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Excelência, untes 
cle mais moda, o colégio não ê dos Muristus. Isto já foi dito e reafir
mado aqui. 

O Sr. Eurico Rezendc (Espírito Santo)- t: da paróquia, 

O SR, MARCOS FREIRE (Pernambuco)- IÕ da paróquia. Os 
Muristus apcnus vêm dundo sua coluboruçi\o uo administrarem c 
gcrirl!m o cstubclccimcnto. 

O Sr. Eurico Rczcnde (Espirita Santo)- Entiio, u paróquia nilo 
lcv~.: recursos purumurltcr ll colégio c o negociou. 
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O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - V. Ex• disse que 

estúvamos nos banqueteando com esse affalre entre correligionários 
da ARENA. Temos a impressiio de que V. Ex•, 'omo L!der da 
ARENA, é que está dando o melhor prato para o banquete. V, Ex•, 
que falou em banquete, saiba que, em verdade, está dando o melhor 
prato contra o seu partido. Realmente, não pode ser olhado com 
bons olhos um Partido que patrocina utos dessa natureza. Mas 
teríamos um argumento a mais, PermitaMnos terminar, de uma vez 
por todas, com a argumentação de V. Ex• ~que o ensino no Colégio 
Pio XII, desde o seu início até este ano administrado pelos Irmãos 
M nristas, era graluito. Portanto, os ui unos não virão, cm coisa 
alguma, a ser bcncliciados com essa desapropriação pelo Estudo, 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Sanlo) - V, Ex• vem ao en
contro dos meus argumentos, confirmando a falta de recursos. V. 
Ex• está confirmando, mais uma vez, a falta de recursos pot· parte da 
paróquia. 

O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco) - O Presidente 
adverte-nos de que o tempo está esgotado. V. Ex• extrapola dos 
clemcnlos de que dispõe para deduzir que a paróquia não tem re
cur.ms. A paróquia i:, talvez, o grande elemento beneficiador do 
Município de Surubim, F,,z hospital, maternidade, posto de 
puericulturu, escolas rurais, escola profissional, a Escola Pio XII, fez 
n <oisas. g a paróquia que não está querendo essa dc'Sapropriaçüo, 
juntamenh: com os sc:us alunos, juntamente com a maioria dos seus 
professores, juntamente com a população da cidade. 

Como v tc:mpo rc:ulmentc cslá e:;gotado, gostaria, apenas, de 
referir-nos, iiÍnda, a dois argumentos expendidos. no dccn:to 
dcsapropl'iatódo do Governo - Gol'crno que, muit•s veles, pede à 
inici;.ativa privada para ajudá-lo nu sua missão educacional c dâ, 
agora, uma evidente demonstração de desestimulo àqueles que, nos 

,recantos do interior do Brasil, procuram não apenas faler obra 
material, mas dar um pouco de sua alma, como foi o cnso de Mon
senhor Ft:rreira Limu, para a instrucào coletiva, 

O Sr. Agenor rv.ariq (Rio Grande do Norte)- V.llx• me permi
te um up;.ulc'! 

O SR. MARCOS FRliiRE (Pernambuco)- Pois não, excelên-
du. 

O Sr. Agenor Moria (Rio G!'Unde .do Norte)- Senador Marcos 
Freire, cu sou homem de interior e sei que a gmnde dificuldade, é: 
conseguir profc:sson:s. Os educand:1rios existem, mas conseguir 
prore~surcs, no interior, n5o é fúcil. Eles em ger~l moram na capital. 
l:.u tico a pensar na dificuldade de Surubirn, se realmente for 
enc:.unpuUo n col~gio que está nas mt\os dos Murislas, que í:, no 
Brasil de umu tr;~dição invulgar. Ninguém nc;tc Pai> pode esconder a 
admiração que tem pelos Irmãos Muristas. Aproveito u oportuni
dudc para dizer u V. Ex• que i: de estranhar qLte a nomeação de uma 
rrofessoru - pelo simplos fato da demonstra~ào de força dessa 
non1cuçtio, contra todu uma tradição, contra uma cidade, contra o 
prefeito, contra o coli:gio, contra a parú4uiu- pnru prevulecer tão
sonu:ntc ;.t vontade maior do govcrnantl!. Sinceramenh:, não conht::ço 
cm profundidade o caso, mus lamento que a falta de diAlogo, 
lamento que ns pessoas que ti:m em suus mãos o poder ni\o tenham 
também a l.!~pacidadc dt::, através de compreensão e reciprocidade, 
rc:solver esses probh:mus, a bem da comunidudt::, Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco)- Agmdeço a V. Ex• 

Pum urrcmutar, Sr. Presidente, sem maiores dclongus, u 
r..:spcito Un alll dcsap1·upriutório, restringimo-nos à aprecinçiio de 
duis '\:onsiderundos''. inteiramente improcedentes, nu medida 
govcrn.tmcntal. 

Um deles diz: 

"Considerando que o Estudo de Pernambuco necessita 
cfctuar obras de ampliação no prédio onde se encontra 
in.talada a referida instituição educacional pura ter condi
ções de atender à matricula de novos alunos, niío se justifi
cando o gasto para a realização de tais obras cm prédio de 
terc~:iros;'' 

Ora, Sr. Presidente, é: de se estranhar esse considerando, desde 
que o prédio em questão é um edincio majestoso, de 2 pavimentos, 
com áreas amplas para esportes, dotado de todo o conforto, com 
mais de 2.700 melros de área construida. Possui 17 salas de aula, sala 
de professores, de secretaria c de história, anfiteatro e teatro ao ar li
vre, bem como quadras esportivas. 

Pura· uma cidade do interior, pode-se imaginar o que representa 
um prédio desses, que não está, portanto, a exigir essas reformas a 
que se refere o decreto desapropriatório. 

Outro considerando, o 4•, dii: 

"Considerando que no Município de Surubim não pos
sui o Estado de Pernambuco prédio para onde possa ser 
transferido o Colégio Estadual Pio XII;" 

- 0 4• "considerando" não corresponde às informações que 
temos da existéncia de enterodimen!b havido entre o Secret~rio de 
Educação do Governo Estadual e o Prefeito de Surubim que, 
tentando uma solu~ào pacifica do problema, teria acertado a cessão, 
"" Estado, das instalações do Grupo Escolar Ana Faustina, que í: do 
Município, para que, no novo pré:dio, fosse instalado o Colégio Esta
dual, autonomizanrJo-s~ do tradicional Colégio Pio XII. 

Se trotemos esses fatos ao conhecimento desta Casa é por 
termos sentido de perto, quando em maio último estivemos pes
soalmente em Surubim, as dimensões que o problema vinha assu
mindo c aquilatar como a sua população está\_passionalmente 
traumatizada. 1-lú, mesmo, uma grande revolta, como jã afirmamos e 
repetimos ::gor:t, c o caso deixa de ser de um munic!pio ou da região 
em qu< ostft incrustado, pura mobilizar a opinião pública de todo o 
Estad0, qu~ representamos nesta Casa. 

Os alunos não querem sair do Pio XII nem fugir à orientação 
Marisl:!, qu< durante 15 anos ininterruptas vinha formando as 
succssiv:ts lcvus de jovens que, hoje, para os mesmos Irmãos 
"ncaminham os seus próprios filhos. Dai porque se assiltiu, nesta 
última semana, a um cspctáculo talvez iné:dito. Ao saberem do ato 
d~:sapropriulúrio, tnt1is de mil pt::ssoas saíram às ruas c, cm novo 
prédio, na Escola Profissional de Surubim, ergueram novas instala
çilcs para ali continuar runcionundo, sob a mesma orientação dos 
M:trist:ts, o mcsn•o Pio XII, imbatível pelos atos de prepoti:nciu. 

Nesta hora c:rn que Pernambuco· e~lá vivendo um L! os dramas 
muis cruduntes de sua hlstÓriol, cm que sua economiu sofre uma 
depressão quase fatal, o Governador do Estudo se dá ao luxo de 
pr:.ati~:ar :tios cnmo os oc,1rddos 1!111 relttção a S\,lrubiln, onerando 
dcsnceossuriumont<' as finanças do Estudo, agravando divisões de li
deranças municipais e uiimcntnnrl" •> fogo do ódio entre facções. 

L) aí, este prote~to c solidaried~~d~ uo povo sofrido de nossa terra 
c, cm especial, do :tgrcste prrnambucanu. (Multo bem! Palmas.) 

DOCUMEN'J'OS .. t QUE Sli REFERE O SR. 
MtiRCOS FREI RI:" EM Sf.'U f){SCURSO: 

DECRETO No 3.0~9, DE 8 DE AGOSTO DE 1975 

Declora de utilidade pública por• fins de desoproprlaçilo. 
lntóYelsltuado no Manlciplo de Surublm, "'"'te E>tado. 

O Governador do Estudo, no uso de suas atribuiçlic~ e na formr 
uo Docrcto-ki no 3.365, dc21 de junho de 1941: 

Considerando que o Colégio Estadual Pio XII, no Municipio de 
Surubitn, neste Estudo, criado pelo Decreto n• 1.879, de 5 do juncirc 
de 1970, vem funcionunclo cm prédio nuo pertencente ao Ustudo; 
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Considcrundo que o Estado de Pernambuco necessita cfetuar Cláusula Quarta. Obriga-se, ainda, a Secretaria, a remunerar 

obras do ampliu~ão no prédio onde se encontra instalada a referida 01 (um) servidor para exercer as funções de secretArio do estabeleci· 
instituição educacional pura ter condições de atender à matricula de mento,' ncando a Prefeitura responsãvel pela remuneração dos de· 
novos alunos, nilo se justificnndo o gasto para a realizaçilo de tais mais servidores administrativos. 
obras cm prédio de terceiros; Cldusuln Quinta. Durante a vigência deste Convênio, fica 

Considerando os termos da notificação judicial requerida pela assegurado à Paróquia de Surubim, o direito de indicar, entre os 
paróquia de ~wubim e pelo Monsenhor Luiz Ferreira Lima, seu pá· Membros da CongregaÇão Marista, o diretor do Colégio Estadual 
roco e representante legal, para que o Estado dosoeupe, dentro de Pio XII, ocorrendo sua nomcaçi\o de forma idêntica c dos demais 
trinta dias, o prédio onde atualmente funciona aquela unidade da , diretorcs da rede oficial do ensino. 
rede escolar; Cláusula Sexta. As despesas com a manutenção c conservação 

Considerando qu~ no Municfpio de Surubim não possui o Es· do prêdio do Colégio Estadual !'io XII, bem como as decorrentes do 
tudo de Pernambuco prédio poro onde possa ser tronsferido o Colê· consumo pelo estabelecimento, de ãgua e energia elétrica, ou de 
gio Estadual Pio XII, e quaisquer impostos c taxas que incidam sobre o imó'lcl, serão de 

Considerando a necessidade de evilar prcjuilo· à escolaridade exclusiva responsabilidade da Prefeitura, que se obriga a saldA-las 
dos alunos mutriculados no aludido estabelecimento de ensino, regularmente. 

DECRETA: 

Arl. I• f: declarado de utilidade pública para fins de desapro·, 
priaçào, nos termos do disposto no Decreto-lei Federal nY 3.365, de 
21 de junho de 1941, terreno e edificações que integram o imóvel sito 
it Rua Benjamim Constant n• 19 (dezenove), na Cidade dc.Surubim, 
Município do mesmo nome, neste Estado, tido corno de propriedade 
da Paróquia de Surubim c onde atualmcnte funciona o Colégio 
Estadual Pio XII. 

Art. 21' O imóvel descrito no artigo anterior terâ por destino 
servir ao funcionamento do citado Colégio Estadual. 

Art .. 3• As despesas decorrentes da execução do presente De· 
creto correrão à conta de dotações orçnmentftrias da Secretaria da 
fazenda. 

Art. 4•' i! declarada de urgência, para fins de imissilo liminar 
de posse, nos termos do prcfalado Decreto-lei no 3.365/41, a dcsu· 
propriucão de que trata este Decreto. 

i\rt. 5• O presente Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Palácio do Campo das Princesas, em 8 de agosto' de 1975. -
José Franelsoo de Moura Cavalcand. 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELE· 
BRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A PARÓQUIA E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PARA O 
FUNCIONAMENTO DO COLf:GIO ESTADUAL PIO 
XII, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO I• DO ARTIGO I 
DO DECRETO 1.879 DE 5·1·1970. 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de mil novecen· 
tos e setenta e três, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado de 

.Pornambuco, doravante denominada simplesmente Secretaria, 
representada pelo seu Titular Cel. Prof. Manoel Costa Cavalcanti, a 
Puróquiu c u Prefeitura Municipal de Surubim, esta última dora· 
vantc denominada simplesmente Prefeitura, representadas respecti· 
vumente pelos seus Titulares, Monsenhor Luiz Ferreira Lima e o 
Prefeito Didimo Gonçalves Guerra, resolvem celebrar o presente 
Convi:nio que se ro:gcrá pelas clAusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira. A Paróquia de Surubim, durante a vigênd• 
dcsto Convi:nio, codcrú gratuitamente o prédio de sua propriedade, 
situudo nuquele Munic!pio, pura o funcionamento do Colégio E;ta· 
duall'io XII, nos Lermos do parágrafo i' do urtigo I do Decreto n' 
1.879 de5·1·1970. . 

Cláusula Segunda. O Colégio Estadual Pio XII proporcionorà 
cm 1974 c 1975, matricula e freqUência nos cursos de I' c~· grous a 
2.064 {dois mil ' scssentu 'e quutro) alunos e funcionarft em 3 (três) 
turnos. 

Chiusulo Terceira. A Secretaria de Educaçilo c Culturu respon· 
subilizur·se·ú pclu contrutuçuo e remuneruçilo, nus mesmas bases dos 
dcmuis professores contratudos pelo Estudo, do corpo docente 
ncccssilriti uos cursos mantidos pelo Colégio Estadual Pio XII. 

Cláusula Sétlm•. Incumbe, também, à Prefeitura manter, às 
suas expensas, devidamente mobiliadas as salas de nula do Colégio 
Estadual Pio XII. 

Cláusula Oitava. A verificação do cumprimento das obriga· 
çõcs assumidas no presente Convênio, caberá à Dirctoria de Apoio 
Ti:cnico Administrativo r: à Diretoria Executiva, através dos seus 
Departamentos, que a qualquer tempo poderão solicitar as informa· 
ções que: julgarc:m necessárias, inclusive ex~minar livros, arquivos c 
lichários. 

Cláusula Nona. O presente Convênio terâ a vigência ,de 02 
(dois) anos com início cm 21 di: dezembro de 1973 c término em 20 
d'e dezembro de 1975, pudendo ser rescindido no caso de infringência 
às clúusulas estabelecidas. 

E, por estarem assim de pleno acordo com o que acima se acha 
expresso, assinum as partes convcnenf.cs o prcstnte instrumento em 
05 (dnco) vias de igual teor, juntamente com as 02 (duas) teste· 
munhns n tudo presentes. 

Recife. 21 de dezembro de 1973. - Ccl. Prof. Mannel Co.,. 
ta Cavalcand, Secretário de Educação e Cultura - Monsenhor J.ulz 
Ferreira Lima, Paróquia- Dídlmo Gonçalves Guerra, Prefeitura. 

Oficio n• 62f75 
Exm' Sr. 
Senador Noy Brasa 
D.D. Ministro de Educação 
Brasília- Distrito Federal. 

Surubim, 12 de maio de 1975 

Contristado com a atitude insólita c descabida do Senhor 
Governudor Moura Cavalcanti, do Estado de Pernambuco, em 
insistir por força de injunçõcs politicas do Senhor Antonio Farias, 
Prefeito d9 Recife, para mutilar o Colégio Estadual PIO XII, da 
Cidade de Surubim, de onde é filho o Edil, só nos resta apelar para 
V. Ex•, no sentido de fazer chegar ao Mandatãrio do Estado, o grave 
erro que a Lodo custo procura empreender, para desaforar a 
Congrcgaçuo Muristu da Direçilo do referido Colégio, pacificamen·, 
te funcionando com dois mil e sessenta e quatro alunos, cursando o 
primeiro e segundo graus. 

· Se a primeiru vista tem cunho normul a atitude do Governador 
cm substituir a Direçiio do Colégio, o mesmo não ocorre com u 
comunidade surubinensc, que se mantém revoltada com o ato 
impensado, desvirtuando um convênio legalmente constitufdo c 
lirmndu no Governo do ilustre Eraldo Guciros Leite, com a 
purticipucão du Prefeitura, da Paróquia e do Estado. cndo qual, com 
u sua (larcelu de contribuição, reservado à Coogrcguçilo Marista, o 
direito de recair u Dircçuo do Colégio Estadual PIO XII, cm 
Surubim. 

Entrcmente, somonte agora o Senhor Governador do Estado, 
que dévcria npoiur iniciativa desse porte, pois um colégio do intc· 
rior, com 111ais de dois mil alunos cursando o primeiro c segundo 
graus, ao invés, dn iniciutivu louv6vel, procuru mutilar um 
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Estabelecimento de Ensino - querendo a todo custo, invadir a menta de umu economiu de mercado, para as circunstâncias brasilei· 
propriedade privudn, pois o prédio onde funciona o colégio pertence rus e pura o estágio de nosso desenvolvimento - citando órgão 
à Congregação - c num ato impensado, provocur a expulsão dos governamental 
Irmãos Muristus dc,Surubhn, onde já há dezesseis (16) anos minis· 
trum a cducucào nesta cidade. 

A população se mantém revoltada, esperando em qualquer 
momento ser necessário um desforço pessoal com os pacatos lavra· 
dores do Município, em que agora, já se alardeia na cidade, a notícia 
de que o Governador Moura Cuvalcanti, está no firme propósito de 
invadir o Colégio, c expulsar a Congregação Marista, que há 
dezesseis 'anos vem professando a educação nesta região sofrida, do 
Agreste Pernambucano. 

Diante desse aspecto lamentável, somente a interferência de 
V, Ex• poderia evitar o desfecho de graves proporções, em que não 
se podf! mediar a fúria de um Governante, contrn uma Comunidade, 
ordc:ira c trabalhadora, mas, que não admite mancha nos seus brios. 

De bom alvitre é salientar, que fui eleito Prefeito pela Aliança 
Renovadora Nacional - ARENA, c modéstia à parte, tenho 
empreendido uma administração dentro dos parcos recursos do 
Município, implantando um Colégio de I• Grau no Distrito de 
Casinhas, um Grupo Escolar no Povoado de Jucã Ferrado, um 
Pon:ilhào no Rio Cupibaribe c outro no Rio Caiai, tudo deste 
Município, um prédio pura a Cadeia Pública com seis celas e demais 
depc.ndi:ncius, cinco salas de aulas, três praças no centro da cidade, 
functonumcnto do Matadouro Industrial de Surubim, uma vila popu· 
lar com vinte e três casas pura mulheres de vida fácil, e já projetado 
um prédio para o Forum de Justiça e um Mercado Público, além de 
calçamento .c meio-fio, em diversas ruas da cidade e do Distrito de 
Vertentes do Lí:rio. 

Este trabalho veio dentro do período de dois anos c três meses 
de Governo Municipal, não podendo ser molestado por quem não se 
tem advertido, da real responsabilidade exigida pelo Governo da 
Revolução de 1964, que é de trabalho c de bem-estar social para a 
comunidade governada. 

Por estas razões, Senhor Ministro, apelo para V. Ex• no sentido 
de se comunicar com o Senhor Governador Moura Cavalcanti, de 
Pernambuco, e fazer com que ele se retraia do mal que quer investir 
contra o povo de Surubim. 

Igual comunicação estou relatando ao Senhor Ministro da 
Justiça, por entender que está sendo lesado o Patrimônio Particular, 
-pela violi:nciu c pela força. 

Com os protestos de elevada estima c leal consideração. -
Didimo Gonçalves Guerra- Prefeito. 

(Outros documentos referidos pelo Sr. Se11ador Marcos 
Freire e11comram-se publicados 110 DCN (Seção 11) de 
19-R-75.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Conceao a pata· 
vru ao nobre Senador Virgilio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) (Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Neste lím de tarde, cabe·nos, fa~e às manifestações as mais di· 
versas. não raro cnvolvc:ndo críticas sobre supostas posições governa· 
mentais, seja nos principais jornais do Pais, seja pelas vozes mais 
autorizadus da Oposição, trazer u esta Casa, em' nome do Governo, 
sua verdadeira conceituação do que deve ser o papel reservado ao sc
tor privado no modelo de desenvolvimento brasileiro. E, se assim 
procedemos é porque convictos estamos de que só pode haver uma 
di~:cussão construtiva, equilibrada c serena sobre qualquer assun· 
to, se cslc ror de mundra clarn, insolismável, apresentado em todos 
os seus contornos. 

Assim, Srs, Senadores, num antelóquio ao debute, que espera
mos truvar com u nobre Oposição, vamos apresentar aquilo que real· 
mente se afigura como justo e certo de nossa parte, c bem situar o 
que é o pensamento governamentnl a respeito, pnru, em seguida, cm 
outrus ocasiões, dudo o ndiuntudÓ dn hora, voltarmos uo assunto. 

O elemento l'undamcntal da cxperiéncia econômica da Rcvo· 
luçào reside nu nliança, soliduriedade e informalidade de convívio 
entre Governo c sctor privado. O que se fez, de 1964 pura cá, princi· 
palmente, foi, com objetividadc, propiciar as condições para o cresci· 

-
11COm us conquistas n ela incorporadas, nas eco· 

nomias desenvolvidas nos últimos 40 anos: conduçilo da 
estratégia de desenvolvimento, ativamcnte, pelo Governo;
portanto, condução centralizada - preocupação contínua 
com o crescimento; preservação do grau adequado de compc· 
ticão no sistema." 

Assim nos diz o II PNO. 
As atribuições do seta r público, no modelo adotado, afora a.quc· 

las atincntes à execução de tarefas monopolisticas, por lei reservadas 
à União, estão nitidamente definidas no II PNO: 

"Além de responsável pela estratégia c pelas funções pú· 
blicas propriamente ditas (segurança, justiça, etc,), o 
Governo considera como seu campo de atuação dircta: 

I) Os setores de Infra-estrutura Econõmica, normalmcn· 
te através de empresas governamentais, em Energia, Trans· 
porte e Comunicações, operando articuladamente com os 
Estudos c Municípios. Nessas áreas de concessão de serviços 
públicos, o seta r privado aluará complementarmente, na for· 
ma que for definida. 

Todavia, as indústrias produtoras de equipamentos. c 
materiais para tais setores, pertencentes à Indústria de Trans
formação, não silo áreas de responsabilidade do Governo, e 
sim da iniciativa privada. 

2) As áreas de Desenvolvimento Social, freqUentemente 
em ação conjugada com a iniciativa privada: Educação- há 
pouco tão percutida - Saúde, Previdência Social (a Habita· 
ção é caso especial, pois a ução executiva cabe, em geral, ao 
sctor privado)," 

Assim, consciente de que a iniciativa privada não poderia assu· 
mir u responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as áreas, si· 
multuneamente, o Governo reservou para si as áreas de infra-estru· 
turu, a fim de poder entregar à iniciativa privada os setores dircta· 
mente produtivos, inclusive dotados de maior rentabilidade. 

O investimento nos sctorcs de infra-estrutura, indiscutível· 
mente, não poderia ser realizado pelo empresário nacional. Provavcl· 
mente, nem o próprio empresário estrangeiro, atualmcnte, pudesse 
responder por ele, busiando lembrar que, além da tarifa, com cor· 
reçào monetária, tem sido forçoso o uso de impostos únicos e em· 
préstimos compulsórios - isto é, recursos públicos - para a exc· 
cução dos programas pc investimentos cm Energia, Transportes e 
Comunicações (que, segundo o PNO, deveriam atingir a CrS 440 bi· 
lhões, em 5 unos). 

O II PN O indica, também com a mesma clareza, as áreas dcsti· 
nadas à empresa privada: 

"Constituem campos de atuação próprios da área priva
da os setores diretamcnte produtivos: Indústria de Transfor· 
mnçiio, lndtlstriu de Construção, Agricultura c Pecuária, Co· 
mércio, Seguros, Sistema Financeiro (ressalvada a funçilo 
pioneira e de estímulo atribuída aos bancos oficiais). 

Nesses selares, não apenas o Governo confia seu dcsen· 
volvimento à iniciativa privada, como procura provê-la das 
condições para um desempenho satisfatório, através de incen· 
tivos fiscais, financeiros, politica de créditos c outros estfmu· 
los," 

Particularmente quanto à área industrial, a posição do PNO, 
também, n~o dá margem à dúvida: 

"Nu indústria, conseguintemente, a orientação é de 
deixar wm u iniciativa privada a funcão de investir e ·de 
pro~uzir, com rentabilidade adequada. Só haverá projetas 
sob controle de empresas governamentais se, nu prdticn, a 
iniciutiva privudu, clurumcntc, demonstrar que não pode, ou 
ni\o deseja, renlizi\-los (por motivos ligados tto. volume dos 
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investimentos, à baixa rentabilidade dircla dos projetas ou à 
tecnologia), u exemplo do que aconteceu na siderurgia de 
produtos plunos. Ainda mais: mesmo que tenham de assumir 
o comando de certos projetas, procurarão normalmente as 
empresas de Governo associar-se ao sctor privado utilizador 
do insumo a produzir, e, sempre que passivei, cm oportu· 
nidadc fUtura, passar a iniciativa às mãos de t:mprcsários," 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro)- V. Ex• permite um 
aparte'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro) - Em .discurso 
proferido hil tempos nesta Casa, tive oportunidade de mostrar que 
essas situações que V, Ex• procura caracterizar como especiais, 
quando u iniciativa privada não tem condições, não tem, digamos 
assim, capacidade cconômico·financcira c tecnológica para investir, 
o Estudo entraria pura ocupar os chamados espaços vazios; tive 
oportunidade de mostrar que isso está ocorrendo, sistematicamente, 
cm todos os selares que exigem, realmente, densidade de capital de 
tecnologia, como são os produtos. de insumos básicos, na quase 
totalidade, e também no que se refere a equipamentos básicos, que é 
a grande preocupação que me motiva hoje. E: um veio que vamos 
começar a explorar cm profundidade, com a intensidade requerida 
pelo processo, e estou vendo, com preocupação, que o Governo, com 
a idi:ia de atribuir o desenvolvimento desse setor exclusivamente à 
iniciativa privada, está atrasando uma série de investimentos que jã 
deviam estar sendo feitos. De certa forma, ao definir a ocupação pela 
iniciativa privada, está concedendo campo à iniciativa privada 
cstrang!!ira, que é a única capaz de conglomerar capitais e 
tt:cnologias para desenvolver esses setores, Acho que essa definição 
teórica i: muito difícil realmente de ser dada, mas como a regra geral, 
na prática, vem sendo a de o Governo tomar a iniciativa onde as 
cxigi:ndas de capital c tecnologia estilo além da capacidade da 
iniciativa privada brasileira, acho que essa diretriz deve ser simples· 
mente aprofundada c levada às suas reais conseqUências, às reais 
necessidades do processo de desenvolvimento do Pais. Vamos acabar 
-i: o que proponho- com os preconceitos privatizantes, que têm 
muito sentido. Faço questão de defender a iniciativa privada, onde 
realmente valem as leis de mercado, onde vale a competiçào e a livre 
iniciativa. Mas nos selares monopoiísticos, onde não hã nem leis de 
mercado nem liberdade de iniciativa, porque nenhum grupo privado, 
pequeno ou médio, tem condições de entrar e compelir com grandes 
grupos estrangeiros, por que ficar com os preconceitos a defender a 
livre iniciativa c abrir campo à iniciativa estrangeira, que é a única 
capaz de ocupar com eficiência e rapidez esses selares? Essa é a 
discordância fundamental, é a colocação teórica que pode levar a 
recuos, que seriam, u meu ver, extremamente comprometedores pura 
o desenvolvimento brasileiro nos termos que todos desejamos. 

O SR. VIRGILiO TÁVORA (Ceará-ARENA) - Sr. Pre· 
sidcnte, Srs. Senadores, como havlamos afirmado, hoje, a nossa 
intonçào era u de apenas apresentar qual u posição do Governo, face 
às criticas que recebe, seja daqueles que tendem para uma estatização 
maior, como i: o caso do ilustre Vicc-Lidcr da Oposição, seja, em 
sentido contrário, dos que clamam contra o esmagamento da iniciuti· 
va privada, face às medidas tomadas pelo Governo. 

Não podemos - embora o adinntudo da hora - nos furtar ao 
prazer de, incorpornndo u intervenção do eminente Senador 
Saturnino a nossa ornção, dar exemplos claros de que o Governo 
está cônscio du nli!cc:ssidude de intli!rvir nu hora oportuna. 

Vimos hú pouco, não faz muito tempo, menos de dois meses 
utríts, quundo o ensejo tivemos, cm nome do mesmo, de apresentar à 
Nação, utravi:s da tribunas desta uagustu Casa, o teor dos acordos 
nucleares assinados com u Alemanha, do mostrar que o Governo 
apresentava uma nova maneira de associação do setor públicom com 
o privado, dentro da forma como determinado por acordo u fazer, 
por exemplo, i1 Companhia de Componentes Pesados, em que a 
NUCLEBRÃS cntruva com 75% do capital, certa porém que u 
participação do empresariado nacional poderia atingir até 24%. Mas 
ela não iria esperar a capitalização desta parcela. por parte do setor 

privudo, c sim, o Governo, por seu instrumento - no caso a 
NUCLEBRAS - assumiria u responsabilidade do total da 
percentagem atribulda a parte nacional e, posteriormente, au fur e à 
mesure, iria transferindo ao sctor privado os 24% que lhe estavam 
destinados. Scrú objcto, eminente Senador, esperamos nós, a posição 
do Governo, de um longo debate, · 

Mas aqui o nosso intuito hoje, face às interpretações seja dos 
partidários da tese de V. Ex•, seja dos partidários da tese em contrú· 
rio, a nossa intenção hoje é deixar bem claro qual é a posiçuo do 
Governo, para depois discutirmos a justeza ou não deste ponto de 
vis tu. 

Procuqm~fOOS, nesh: fim de tarde, o mais rupidamcnte possível, 
apresentar dados. E onde iríamos encontrar dados mais convincen· 
tes, se ruio nuquelc instrumento financeiro de desenvolvimento, do 
4ual, uli{ts, fel parte, com invulgar eficiência, o eminente Líder do 
M DB, pelo Estado do Rio? 

O Bunco Nacional de Desenvolvimento Econômico- BNDE, 
por seu turno, vem proporcionando financiamento de capital fixo e 
de capital de giro, participação acionáriu minoritãria e ainda finan
ciando a participação de sócio brasileiro em associação com estran· 
gdro. 

"O volume geral de deferimentos cm 1974 alcançou o total de 
I O. 769 operações cm moeda nacional, somando a cifra recorde de 
CrS 20,3 bilhões, sendo CrS 16,9 bilhões referentes a financiamentos 
aprovados diretamente pelo Banco e CrS 3,4 bilhões relativos à ·área 
de atuaçi1o especifica da FINAM E. Comparativamente aos totais do 
uno anterior, ussinulou·se um crescimento nominal de 171%, ou de 
III% cm termos reais, pura o. valor global das operações autorizadas 
cm 1974, registrando-se um incremento nominal de 205% relativa· 
mente i1 açào linanciadora direta do BNDE e de 75% quanto à da 
riNAME. Considerando-se que a participação do Hanco equivale, 
cm mi:dia, a 50% do volume de investimentos aplicados em cada 
empreendimento beneficiado pela sua colaboração financeira, tem· 
se, portanto, que o resultado geral do desempenho da Entidade terá 
correspondido à geração de um somatório de novos investimentos da 
ordem de mais de CrS 40 bilhões, contemplando setores funda· 
mentais puru u continuidade do desenvolvimento do País," 

As trôs novas subsidiárias especializadas do BNDE c sobre isto 
tivemos depoimento elucidativo há pouco tempo, na Comissão de 
Economia, por parte do gestor maior daquele organismo financeiro, 
o eminente economista Marcus Vianna - a !BRASA, a 
EMBRAMEC c a FI BASE- "têm suas linhas de atuação orienta
das num sentido complementar, constituindo na verdade uma fórmu· 
la elicaz de estímulo à cupitalizaçiio das empresas privadas nacio· 
na is. Os a portes de capital por elas oferecidos, por mais vultosos que 
poss:.tm parecer cm termos absolutos, representam sempre uma 
parcela minoritária do capital da organização beneficiada. Portanto, 
ú posit;üo 4uc uma destas subsidiárias venha a ussumir num 
cn~prccndimento corresponde a uma nova tomada de posição do 
investidor particular numa proporção algumas vezes superior à da 
injcçào de recurso público. Este tipo de correspondência evidencia 
bem a açào catalizadora das novas subsidiárias do BNDE, no senti· 
do do cJ'etivo fortu\ccimcnto do setor privado, 

Outro aspecto que caracteriza esta preocupaçiio é o fato de que 
a colaboração proporcionada pelas três subsidiárias do Banco 
ussume sempre U formu de purlicipuçào sem direito a voto. A eficácia 
deste esquema decorre muito mais do tipo de ação desenvolvida do 
que do volume das operações, o que atesta bem o carátcr ao mesmo 
tempo complementar c estimulante do mecanismo agora instituldo", 

A indu no que di1. respeito ao fortalecimento da empresa privada 
nucionul valem ser mencionudos, além dos investimentos governa· 
mentais cm infru-cstruturu c do vigoroso apoio financeiro do BNDE, 
o sistema de incentivos fiscais purn estimular u mobilização d~ cupi· 
tais privados purn o progrumu de intcgruçi\o econõmica c o grande 
impubo no mercado de uçõcs. 

Ao cupitul estrangeiro, por suu vez, está reservado papel impor· 
tuntc ao processo de desenvolvimento do Pais, sobretudo no que diz 
respeito i1 truusfer~nciu de tecnologia em selares de ponta. Nesse 
sentiUu hú a udecisiio de ubsorvcr, comph:mcnturmcnle oo esforço 
interno, poupunçu, tecnologia c cnpucidude gerencinl externas, sem 
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uma potência industrial moderna, Aqui se coloca, obviamente, o federal c estadual niio construam com urgência uma 
problema de ajustar us multinucionais à estratégica nacional'', barragem pura cvit:1r que o Oceano Atlântico c o rio Paraíba 

Em pronunciamento recente, o Presidente Ernesto Gciscl acabn invndam a região. 
de reaõrmar tal posiçuo geral: "Por outro lado, sujeitas às regras e Atafona, uma das praias mais importantes do Pais 
critérios prc:cstabclccidos e enquanto compatíveis com os superiores devido tas suus areias medicinais, vem sofrendo com a invusão 
interesses nacionais, as empresas estrangeiras, mesmo as de cnrâtcr das úguus sem que as autoridades competentes se preocupem 
transnacional, cncontrmn seu lugar no modelo industrial adotndo, com o problema. Disse que no bairro do Pontal, onde o mar 
rccollhcccndo·lhcs o Governo papd de realce como veiculas de se encontra com o rio Pumíha, l\s úguas jú estão tomando 
cuptaçllo de poupun'=us e incorponu;ào de capacidade genmcinl no lodu u ltrea, 
moia empresarial do País, bem como de nmpliui;ilo e diversiõcação 
de sua pau tu de cxporta~ões··. 

O Sr. Roberto Soturnino (Rio de' Janeiro)- V. E~• dfi licença 
para um aparte'? (Assentimento do orador.) - Nobre Senador, o 
pronunci<m1e11to do Presidente Geisel, a que V. Ex• esllt., referin· 
do. deu enst:jo ao nascimento de umu teoria que estâ sendo veicula· 
da. em ulguns m~.:io.'i ofir.:iuis, sern bem que ainda não tenha sido 
formulada olicialmcnte pelo Governo. É a teoria chamada "da busca 
do equilibrio do tripé": isto i':, que a estrutura produtiva brasileira 
d1:veria se apoiar num tripé e4uilibrado cuja~ trc:s estacas seriam, de 
um l:ldo, a inicintivu privada nacional, de outro lado, as multina
cionais, o cupitnl estrangeiro, e de um terceiro lado, a iniciativa esta· 
tal. a~ anpn:sas governamentais. Essa teoria me parece, nobre Sena .. 
dor, esdrúxula c inaceitáv..:J, porque correspond~:ria a conceder, 
desdo: logo, um papel que a empresa estrangeira não pode ter na nos· 
sa economia, isto é, um papel de representar ccr~:a de um terço da 
e<tpacidade produtiva nacional. Isso corresponderia a abrir mão de 
11ma parcela substancial que não pode ser entregue an domínio de 
decisões que não ti:m nenhuma vinculação com o interesse nacional. 
Gostaria de ouvir de V, Ex• uma desconfirmação, umn desautoriza· 
cüo d~ssa veiculaçUo, dc:ssa teoria chamada do ''tripé". 

O Sr. Virgilio Tá•ora (Ceará) - Eminente Senador, faltam 
cinco minntos pura terminar o tempo da sessão. Jú abusamos da 
bondade do Sr. Presidente, dos Srs, Senadores, Não iríamos discutir 
o ussunto que:, como ·Uissemos aqui, apenas era apresentado cm ter .. 
mos da lixação da posição do Governo, deixando os.debates, quanto 
t1 sua justCla, ou não, para outra ocasião. Não nos furtamos ao prc .. 
gão e diremos a V, Ex•, chamados que fomos à colação que não exis· 
te, da parte di.tS autoridadc:s responsáveis maiores pelo Governo, esse 
entendimento. Não sabemos se com isso respondemos bem ao que 
V, Ex• desejava 5aber. Em casos de õnanciamentos de projetos em 
que for julgado conveniente assim proceder, utilizar-sc·â 11 fórmula, 
1/3. I /3, 1/3: mas esta não seapliea para a economia, no seu total. 

Sr. Presidente, o sctor público tein sido fértil- e isso os criticas 
de soluções contrúrias ftqucla, esposadas no momento pelo eminente 
representante do Estado do Rio de Janeiro, não podem negar-, tem 
sido fí:rtil, repetiu-os na criação de mecanismos para proporcionar 
ns fatores que, agora, se fazem indispensáveis à iniciativa privada: 
tecnologia, capital, crédito delongo prazo, capacidade gerencial. 

Esta é a posiÇão do Governo Geisel quanto ao papel destinado à 
inir.:it\tivu privuda no modelo de desenvolvimento brasileiro. Uma 
vc1 ela hem nxadu- c pensamos niio ter deixado a menor dúvida a 
respJiw - convidamos a nobre Oposição a uma profunda 
dis~us:--üo, i! itÍ sim, sobre o seu ucc:rto, a nosso ver, irrefutável. 

Er:.t c"sa, u missão, que hoje, línhumos a nas mesmos cometido. 
(Muito bem! P~lmns.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilaon Gonçalves) - Concedo a pula· 
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres, 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Estudo do Rio)- Sr. Pre· 
sidcntc, Srs. Senadores: 

O MunicipiL1 fluminense de Si\o Joi\o du ~urra tem utruvessado 
séria; diõculdadcs. Quero rcluciunur alguns dos seus problemas c 
puru eles ch:unar u atcn~ào das nossns uuloridudes fedcruis e· cstu
duuis, veiculados pela imprcnsu, q1tc passo 'u transcrever: 

MAR I'OPEARRASAR ATAFONA 

O Distrito de Atul'nnn, cm SUo Joito du Burru, que cstú 
sofrcn.do o nH~smq fenómeno . que amcm;a Olindu, cm 

Situação 

O problema de Atufona, bem como o de outros cinco dis· 
trilas c du própria secle do município será relatado ao Minis .. 
tro do Interior. Rangei Reis, e ao Governador do Estado, 
Faria Lima. 

Explicou que São João da Burra, que há mais de oito 
unos não recebe a visita de um Governador, necessita de uma 
série de benefícios governamentais. 

Informou ainda que vai pedir ao Ministro do Interior e 
ao Governador prioridades para, pelos menos, sete obras, 
consideradas ••de vital importâncin para o desenvolvimento 
do terceiro municíPio, em extensão territorial, do Estado". 
As obras são u construção de uma ponte sobre o rio Paraiba, 
" õm de possibilitar o acesso dos moradores da zona do 
sertão n São João da Barra; asfaltamento' da estrada RJ-92, 
ligando São João' da Barra a Campos, passando por !larra de 
itahapoana e Travessão de Campos; construção de dois coié· 
gios estuduuis: dragagem do canal de Gargaú; construção de 
um porto; remodelação do ·Forum; melhor assistência hospi· 
tu lar. 

As obras que mais o preocupam no momento são a 
dragagem do canal de Garguú, pois, quando a marí: baixa, 
mais de 300 pescadores õcam sem condições de chegar até 
São João da Bnrra, perdendo, assim, toda· a produção; a 
construçuo de dois c~li':gios, já que o !l'unicipio se ressente da 
falta de ensino de segundo grau; e a construção da barragem. 
pois o bairro do Pontal, em virtude do avanço do mar e do 
rio Paraíba, está desaparecendo, o que já obrigou o BNH a 
construir 50 casas pura pescadores que perderam suas resi· 
dências nu invasão das âguas. 

Finalmente, São João da Barra, que possui grande flt. 
brica de conhaque de alcatrão, enorme pecuária, fábricas de 
farinha de mandioca, usina de açúcar e exporta peixe, jú estã 
em condições de abrigar novu usiqa. 

A maior população urbana de São João da Burra durun· 
te três meses por uno é constituída de campistas. Correspon· 
de, esse período, u temporada de verão, quando us residên· 
cius praianas de Alnl'onu, Grussui e adjacências por eles 
construidus siio ocupadas, dando u essas localidades us 
características de . verdadeiras cidades, quer pela mo· 
vimentação quer pclu qualidade de vida, De modo. mais 
freqUente, porém, u participação campista riu estruturu 
sanjounensc se faz nos sc:torcs económicos, abrnngcndo prin .. 
cipalment!! u ugriculturu e pecuária. A recíproca tumbém é 
verdadeira c muitos cidudilos sunjouncnses passaram a dom i· 
ciliar-sc cm Campos, notadamcnte os governantes e políticos. 

Desse modo, os dois Municipios, que dividem umu õsio· 
gruliu homogêncn, se confundem económicn e socialmente, 
confundindo nestes carnpos também os seus próprios 
interesses, a ponto de existir, de fulo, umu quase integração. 
Esta tem sido conduzida dentro de um processo que segue 
uma tendência nuturui despontudu nos primórdios da colo· 
ni,.tç1\o uu Cupituniu de São Tomé e, particularmente, dos 
Campos dos Goiutales, 

O de>tlohramealo do centro dos principais interesses 
sunjouncnsl·~ purn Campos niio tem propriamente raizes 
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scntimcntuis, muito embora estas sejam suficientes para 
utuar, cm certos casos, acima do bairrismo de umu e outra 
part~. Ele foi determinado por uma contingência gcogrilficu. 
O rio Pnrniha·do Sul que une os dois Municlpios separa Silo 
João da Burra de si mesmo pelo fato de nunca ter existido 
uma ponte através dele cm seu território. Em conseqUência, 
os moradores de uma c outra margem para manter contato e 
intercâmbio, face ao perecimento do transporte nuvial c ao 
forte e rápido incremento das comunicações rodoviilrins, ti· 
verum esse recuar até aqui para vencer o rio. 

Tal situação, como seria de se esperar que aconto:cessc, 
favoreceu a instituição da sede campista de con'vergênciu 
pura os sunjoanenscs da Baixada e do Sertão e a inelutâvcl ra
dicuçito aqui de vllrias das suas mais destacadas famílias. 
Isto p:!Ssou a confundir também a genealogia, tornando 
insubsistentes fora do âmbito estritamente ·legal as suas 
linhas de fronteiras, a ponto de não fazer sentido pura o povo 
u aparente disputa havida ·recentemente em torno de alguns 
trechos de terra. Na verdàde, nenhuma questão técnica nas 
úrcas politica e administrativa irá destruir ou arrefecer uma 
irm11ndade de quatro séculos. 

No próximo dia 17, São João da Barra comemora mais 
um aniversário d~ suu emancipação polftico-adininistrativa e 
o drJma de seu seccionamento em duas metades que, dis· 
tantes, se foram tornando distintas volta à evidência e com 
ele a necessidade da construção de uma ponte ao Governo du 
União reclamada cm nome da identidade Municipal. 

Ao contrário do que possam pensar, os campistas estão 
ao ludo dos sanjoanenses nessa busca que fazem de si mes· 
mos, assistindo-os com sua simJ')atia c com seu apoio. O rio 'C 

o mar deram à terra de Narcisa Amália uma época de fausto 
que u ruína de seu porto e a falta de uma ponte a impedirum 
de recuperar. f: justo que tenha esta chance agora dentro das 
per;pectivas do novo Estudo do Rio. (Muito bem:) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional estâ convocado para uma 
sesssiío a realizar-'se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, no pie· · 
nário da Câmara dus Deputados, destinada à leitura da Proposta de 
Emenda à Constituição no 19, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha· 
vtndo qui!. trUta r, vou encc:~rur a presente sessão, designando para a 
sessão ordinária de amanlül, n seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento no 328, de 1975, do 
Si:nhor Senudor João Calmon, solicitando tenham tramitação con· 

juntu o Projeto de Lei do Senado no 104, de 1975 do Senhor Senador 
Benjamim Farah, que proíbe a vivissecção de animais cm estabeleci· 
mentes de ensino de l• e 2o graus e o Projeto de Lei da Câmara no 12, 
de 1975 (no 1.507-B/73, nu Casa de origem), que estabelece normas 
para u prútica didrltlco-científ'ica da ''vivissecção de unimnis", c 
determina outras providancias, 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cámura no 113, 
de 1974 (no 1.490-D/73, na Casa de origem), que dâ a denominação' 
de "Rennuriu Presidente Getúlio Vargas" i. refinaria de petróleo a 
ser instalada pela I'ETROBRÃS S.A., no Município de Araucária, 
Estado do Paraná, tendo 

PARECER, sob n• 61, tle 1975, da Comi~siio: 
-:-de Mina• e Energia, favorável, com voto vencido do Senhor 

Senador Domicio Gondim c voto vencido, cm separado, do Senhor 
Senador Luiz Cavalcante. 

-3-

Discussão, cm turno único, da emenda da Câmara dos Depu· 
tados uo Projeto de Lei do Senado noiJ2, de 1971 (n• 1.090.8/72, na· 
quelu Casa), de autoria do Senhor Senador José Lindoso, que deter· 
mina providências pura cumprimento da obrigatoriedade do alista· 

· men.to eleitoral, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos, !21 el22, de 1975, das 

Comissões: 
-de Constituição e Justiça; c 
- de Educaçio e Cultura. 

-4-

Discussiio, cim primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

26, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dos· 
ti nu à Fundação Nacional do Bem· Estar do Menor a parte recebida 
pelo Departamento de Imposto de Renda na arrecadação da Loteria 
Esportiva Federal, c dú outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos, 107 a 109, de 1974, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade nos termos do substitutivo que oferece, com voto vencido, em 
separado, do Senhór Senador José Augusto; . 

-de Leglslaçio Social, favorilvcl ao projeto, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça; e 

- deFinanças, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
sessão. 

( Levanta·sea sessão às 18 horas e JS minutos.) 



' d'l' 'I ' I t' t - 293 us quu1s 1 1c1 mente construm:mos, c:m prnzo rc a IVamen e curto, 
uma potênciu industrial modcrnn. Aqui se coloca, obviamente, o 
problema de ujustar as mu1tinucionais à estratégica nacional". 

Em pronunciamento recente, o Presidente Ernesto Geiscl acaba 
de rcanrmar tal posição geral: "Por outro lado, sujeitas às regras e 
critérios precstubclcddos c enquanto compatlvcis com os superiores 
interesses nuciomais, us c::mprcsas cstrungciras, mesmo as de cnrâtcr 
trnnsnucional, encontram seu lugar no mlldelo indu.~triul ndotndo, 
rccollhcccndo·lhes o Governo papel de realce como veículos de 
cupt:tçiio de poupanças e incorponu;Uo de capacidade gerencial no 
moi o empresarial do Pais, bem como de nmpliação c diversificação 
de sua puutu de cxport:u.;ões". 

O Sr. Roberto Soturnlno (Rio de 'Janeiro)- V. Ex• dá licença 
para um aparte'/ (Assentimento do orodor.) - Nobre Senador, o 
pmnuncium1:uto da Prcsidt•.nte Geisel, a que V. Ex• estlt ~ referin
do, deu ensejo uo nnscimcnto de umu teoria que cstâ sendo veicula
d~t. cm ulguns meios oliciuis, sern bem qu~ ainda nào tenha sido 
formulada oliciulmcnte pelo Governo. 8 a teoria chamada "da busca 
uo equilíbrio do tripé"; isto é, que a estrutura produtiva brasileira 
dt:veria se upoiar num tripé e4uilibrado cuja~ tri":s estacas seriam, de 
um ludo, u inicintivu privada nacional, de outro lado, as multina
cionais, o capit:.Ú cslrungeiro, e de um terceiro lado, a iniciativa esta· 
Htl, u~ li.Tilpresas governamentais. Essa teoria me parece, nobre Sena
dor, esdrúxulu e inaceitável, porque corresponderia a conceder, 
dcsdo: logo, um papel que a empresa estrangeira não pode ter na nos· 
sa cconomiu, isto é, um papel de representar cerca de um terço da 
caracidadc produtiva nacional. Isso corresponderia a abrir mão de 
uma pnrcelu substancial que não pode ser entregue ao domínio de 
decisões que não têm nenhuma vinculação com o interesse nacional. 
Gostaria de ouvir de V, F.x• uma desconfirmação, uma desautoriza· 
çf1o dessa vciculaçào, dc.:ssa teoria chamada do ••tripé". 

O Sr. Virgfllc Távora (Ceará) - Eminente Senador, faltam· 
cinco minutos para terminar o tempo da sessão. Já abusamos da 
bonductc do Sr. Presidente, dos Srs. Senadores, Não iríamos discutir 
o assunto que, como ·dissemos aqui, apenas era apresentado em ter .. 
mos du lixaçào da posição do Governo, deixando os.debates, quanto 
ta :;ua justclu, ou não, para outra ocasião. Nilo nos furtamos ao pre
gi•o c diremos a V. Ex•, chamados que fomos à colação que não exis
te, da parte das autoridades rcsp~nsúvcis maiores pelo Governo, esse 
entendimento. Não sabemos se com isso rcspondcm,)s bem ao que 
V. Ex• desejava :mbcr, Em casos de nnanciamentos de projetas em 
que for julgado conveniente assim proceder, utilizar-sc-á a fórmula, 
1/3. I /3, I /3; mas cstu nào se aplica pura a economia, no seu total. 

Sr. Presidente, o sctor público tcin sido fí:rtil- c isso os críticos 
de soluçàt:s contrúrias itqucla, esposadas no momento pelo eminente 
representante do Estudo do Rio de Janeiro, não podem negar-, tem 
sido fértil. repetiu-os nu criação de mecanismos para proporcionar 
LlS fatores que, agora, se fazem imlispensãveis à iniciativa privada: 
tecnologia, capitu), cr(,dito de longo prazo, capacidade gerencial. 

Esta é a posição do Governo Geiscl quanto ao papel destinado à 
iniciativu privudu no modelo de desenvolvimento brasileiro. Uma 
vc1 ela hcm íhudu- e pensamos não ter deixadà a mr;:nor dúvida a 
rcsp~ito - convidamos a nobre Oposiçüo a uma profunda 
discus~Uo, l! <tÍ sim, sobre o seu uccrto, a nosso ver, irrefutável. 

Eru essa, u missüo, qut: hoje, línhumos u nos mesmos cometido, 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pala· 
vntuo nobre Scnudor Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Estado do Rio)- Sr. Pre
sidente, Srs. Sl!nudores: 

O Municirin numincnse de Suo Joüo da Barra tem utruvcssado 
s~ria!! diliculdadcs. Quero rclm:iunur alguns dos seus problemns c 
paru eles chamar a utcnçào das nossns nutoridudes federais c' estu~ 
duuis, veiculados pclu imprcnsn, qttc passo 'u trans~.:rcvcr: 

MI\ R PODE I\ R R A SI\ R i\ TAFONA 

O Distrito de Atafomt, cm São .loiao du Barru, que cstil 
sofrendo o nwsmq fenómeno que amcuça Olinda, cm 

- Pernmn buco, poderá desaparecer do mapa cuso os governos 
fÓderal c estadual nüo construam com urgênciu uma 
barragem pum evit:lr que o Oceano Atlântico c o rio Paraíba 
invudum a rcgitto, 

1\tafonu, uma das praias mais importantes do País 
devido às suns areias medicinais, vem sofrendo com a invasão 
das úguw1 sem que as autoridades competentes se preocupem 
com o problema. Disse que no bairro do Pontlll, onde o mar 
se encontru com o rio Puruíha, t\s úguns já t:stão tomando 
toda u rm~a. 

Situação 

O problema de Atufonu, bem como o de outros cin~o dis· 
tritos c da própria sede do município será relatnd<> ao Minis .. 
tro do Interior. Rangel Reis, c 110 Govcrnudor do Estado, 
Faria Lima. 

Explicou que São João da Burra, que há ri1ais de oito 
anos não recebe a visita de um Governador, necessita de uma 
série de benefícios governamentais. 

Informou ainda que vai pedir ao Ministro do Interior c 
ao Governador prioridades para, pelos menos, sete obras, 
consideradas ''de vita: importância para o desenvolvimento 
do terceiro município, cm extensão territorial, do Estado". 
1\s obras são u construção de uma ponte sobre o rio Paraíba, 
a nm de. possibilitar o acosso dos moradores da zona do 
scrtUo a Sào João da Barra; asfaltamento'da estrada RJ-92, 
ligando São João' da Barra a Campos, passando por Barra de 
ltabupo:ma c Travessão de Campos; construção de dois colé· 
gios estaduais; dragagem do canal de Gargaú; construção de 
um porto; remodelação do Foru:n; melhor assistência hospi· 
talar. 

As obras que mais o preocupam no momento são a 
dragagem do canal de Gargaú, pois, quando a maré: baixa, 
mais de 300 pescadores ficam sem condiçõ~s de chegar até 
Sào João da Barru,_perdcndo, assim, toda a produção; a 
construção de dois colégios, já que o fTlUnicípio se ressente d~ 
falta de ensino de segundo grau; e a construção da barragem, 
pois o bairro do Pontal, em virtude do avanço do mar e do 
rio Paraíba, está desaparecendo, o que já obrigou o BNH a 
construir 50 casas para pescadores que perderam suas resi· 
déncias nu invasão das águas. 

Finalmente, São João da Barra, que possui grande flt· 
brica de conhaque de alcatrão, enorme pecuária, fábricas de 
farinha de mandioca, usiaa de açúcar e exporta peixe, já está 
cm condições de abrigar nova ush1a. 

A maior popu!açii!l urbana de São João da Barra duran· 
te três meses por ano é constituída de campistas. Correspon· 
de, esse período, a temporada de verão, quando as rcsidên· 
cius praianas de Atal'ona, Grussai c adjacências por eles 
construídas siio ocupadas, dando a essas localidades as 
características de . verdadeiras cidades, quer pela mo· 
vimentuçi1o quer pela qualidade de vida. De modo. mais 
freqUente, porém, a participação campista na estruturn 
sanjoanc:nsc se ruz nos setorcs económicos, abrangendo prin· 
cipulmcntc n agricultura e pecuária. A recíproca também é 
verdadeira c muitos cidudilos sanjoanenscs pussurum u domi· 
ciliar-sc cm Campos, notadamcnte os governantes c politicas. 

Desse modo, os dois Municípios, que dividem uma fisio· 
gruliu homogêncu, se conrundcm ecouômicn e sociulmcntc, 
confundindo nestes campos também os seus próprios 
interesses, a ponto de existir, de rato, uma quase integração. 
Esta tem sido conduzida dentro de um processo que segue 
uma tendência natural despontada nos primórdios da colo· 
ni1açào Ja Cupitania de São Tomé e, particularmente, dos 
Cumros dos Goiutazes. 

O dcsdohrumcnto do centro dos principais interesses 
~nnjouncnsl'S parn Cam1los nfio tem propriamente raízes 
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sentimentais, muito embora estas sejam suficientes pura 
utuar, cm certos casos, acima do bairrismo de urnn c outra 
parte. Ele foi determinado por uma contingência geogrãfica. 
O rio Puruiba·do Sul que une os dois Municlpios separa Silo 
Joiio da Burra de si mesmo pelo fato de nunca ter existido 
uma ponte através dele em seu território. Em conseqUência, 
os moradores de uma c outra margem pura manter contato e 
intercâmbio, l'acc ao perecimento do transporte Ouvia! e ao 
forte e rápido incremento das comunicações rodoviárias, ti· 
veram ~.:sse recuar até aqui para vencer o rio. · 

Tui situução, como seria de se esperar que uconto:cesse, 
fuvoreccu a instituição du sede campista de convorgõnciu 
paru os sanjoanenses da Baixada c do Sertão e a inclutãvel ra· 
dicaçüo aqui de vúrias das suas mais destacadas famllias. 
Isto passou a confundir também a genealogia, tornando 
insubsistentes fora do âmbito estritamente ·legal as suas 
linhas de fronteiras, a ponto de não fazer sentido pnra o povo 
a aparente disputa havida ·recentemente em torno de alguns 
trechos de terra. Na verdade, nenhuma questão técnica 'nas 

·áreas politica e administrativa irá destruir ou arrefecer uma 
irmttndadc de quatro séculos. 

No próximo dia 17, São João da Barra comemora mais 
um aniversário de sua emancipação politico-administrativa e 
o drama de seu seccionamento cm duas metades que, dis· 
tantos, se foram tornando distintas volta à evidência c com 
ele a necessidade da construção de uma ponte ao Governo du 
União reclamada em nome da identidade Municipal. 

Ao contrário do que possam pensar, os campistas estão 
ao ludo dos sunjoanenses nessa busca que fazem de si mes
mos, ussistindo·os com sua simpatia e com seu apoio, O rio e 
o mar deram à terra de Narcisa Amália uma êpoca de fausto 
que a ruína de seu porto c a falta de uma ponte a impediram 
de recuperar. !::justo que tenha esta chance agora dentro das 
per>pectivus do novo Estado do Rio. (Muito bem:) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional estã convocado (llra uma 
sesssão a reulizar:se hoje, às dezoito horas c trinta minutos, no pie· , 
nário da Cámuru dos Deputados, destinada à leitura da Proposta de 
Emenda it Constituição n• 19, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha· 
vendo que. tratar, vou encerrar a presente scssilo, designando para a 
stssão ordínária de amnnhu; n seguinte 

ORDtMDODIA 
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 328, de 1975, do 
Si:nhor Senador João Culmon, solicitando tenham tramitação con· . 

junta o Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1975, do Senhor Senador 
Benjamhn Faruh, que proíbe a vivissecção de animais cm estabeleci· 
mentes de ensino de I' e 2• graus e o Projeto de Lei da Câmara n• 12, 
de 1975 (n• 1.507-B/73, na Casa de origem), que estabelece normas 
para a prútica didático-cientíl'ica da "vivissecção de unimuis", c 
determina outras providências. 

-z-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 113, 

de t974 (n• 1.490-D/13, na Casa de origem), que dá a denominação' 
de "Relinariu Presidente Getúlio Vargas" :. refinaria de petróleo a 
ser instalada pela PETROBRÁS S.A., no Mnnicipio de Araucária, 
Estado do Paraná, tendo 

PARECER, sob n' 61, 6e 1975, da Comi~süo: 
-de Minas e Energia, favorável, com voto vencido do Senhor 

Senador Domicio Gondim c voto vencido, cm separad,o, do Senhor 
Senador Luiz Cavalcante. 

-3-

Discussão, cm turno único, da emenda da Câmara dos Depu· 
tudos ao Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1971 (n• 1.090-B/72, na· 
quelu Casa), de autoria do Senhor Senador José Lindoso, que deter· 
mina providências pura cumprimento da obrigatoriedade do alista· 
mento eleitoral, tendo 

PARECERES FAVORÃVEiS, sob nPs. 121 e 122, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura. 

-4-

Discussão, óm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
26, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, quedes· 
tina it Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor a parte recebida 
pelo Departamento de Imposto de Renda na arrecadação da Loteria 
Esportiva Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s. 107 a 109, de 1974, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dude nos tc:rm·os do substitutivo que oferece, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador José Augusto; . 

- de Legislação Social, favorãvel ao projeto, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
SI!S:\àO, 

( Levanta·s• a sessão às/8 horau 25 minutos.) 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4S, DE 197S PARECER N•317, DE 1975 

Da Comissilo de Leglsiaçilo Social 

Relator: Senador Acciol)' Filho 

I. De iniciativa do Sr. Scn~dor Nelson Carneiro, o Projeto de 
Lei do Senado 17/75, dispõe sobre a realizoç"~• pelos empregados 
optuntcs, nos casos previstos na lei, de saques contra os depósitos d,, 
Fundi> de G~mntia do Tempo de Serviço, ainda que o empregador 
tenha dcix~do de efctuar ~ recolhimento das importâncias devidas, 
cabendo ao B~nco Nacional d~ Habitação substituir na obrigação o 
rcsponsf1vcl faltoso. 

2. De acordo cum a legislaçüo vigente, o Banco Nacional c.ht 
Habitação i: o gestor do Fundo de Garqntia, competindo ii 
Previdência Social, representando o Banco, fazer o levantamento dos 
débitos dos empregadores e promover a rçspcctiva cobrança 
administrativa ou judicial (art. 19, da Lei n• S.I07, de !3 de setcm· 
bro de 1966). 

3. Assim, não é o empregado que fi<ealiza o recolhimento das 
import1incias devidas, pelo empregador, ao Fundo de Garantia, 
embora seja ele o beneficiário desses depósitos. 

4. Justo não é, pois, que, faltoso o empregador no seu. dever de 
recolhimento das quantias do Fundo, deste se veja privado o 
empregado, quando o responsável pela cobrança e pela fiscalização é 
o Banco Nacional da Habitação, por intermédio• da Previdência So· 
cial. 

S. 1!, dessa forma, salutar o Projeto, que está em condições de 
set apro,vado. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 197S.- Domiclo Gond!n, 
Presidcntc.em exercício- Accloly Filho, Relator- Franco Montoro 
- Jarbas Passarinho- Nelson Carneiro- Jessó Freire- Ruy Car· 
neíro. 

PARECER N• 318, DE 1975 

Da Comlosio de Constltulçiu e Justiça, sobre o Oficio 
"S" n• 25, de 1975 (n• 14-P/MC, de 19-6.75, '"'origem) do 
Senhor Presidente d, Supremo Tribunal Federal, eucamlnhan· 
do ao Senado Federal, eópl~s das notas taqulgrâDcas e do acór· 
diio proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 78.957, do Estado de Sio Paulo, o 
qual declarou. a inconstltucionnlidade do artigo 1• da Lei 
n• 408, de 18 de dezembro de 1967, e artigo 1• da Lei n• 506, 
de31 de dezemb'ro de 1969, do Município de Bocalna. 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

Com o Oficio "S" r.• 25, de 197S (Of. n• 14/75-P/MC, de 19·6· 
7S, na ooigcm), o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal 
comunica ao $onado, para os fins do art. 42, item VIl, da Constitui
ção do ll, ·•ôl, que aquela Alta Corte, apreciando o Recurso 
Extraordinflrio n• 78.9S7, do Estado de São Paulo, declarou a 
inconstitucionalidade do art. I• da Lei n• 408, de 18·12·1967, c do 
art. I• da Lei n• 506, de 31-12-1969, do Município de Bocaina. 

A mcncionuda comunicação se fuz acompanhar das notas 
taquigrúficas e do ncórdi\o proferido nos auu:>s a que se refere. 

Examinando u matéria, verifica-se que a decisão da Egrégia 
Corte de Justii;a considerou que os dispositivos legais declarados. 
inconstitucionais, ao instituircm no Municlpio de Bocaina (SP) uma 
Taxa de Conscrvaçi\o de Estrada de Rodagem, fundada cm fato gera· 
dor e base de cúleulo idênticos aos do ITR (Imposto Territorial 
R'lral), contrnriou nilo apenas o art. 77 e § único do Código 

butário Nacional, como ii própria Constituição Federal, no seu 
t 18, item I e§ 2•. que vedam, expressamente, tal procedimento. 

Os autos obedecem uos aspectos formais estabelecidos no 
a ri, 116 da nossa Lei Mai.,r, tendo 11 dccisilo transitado em julgado. 

Assim sendo, c c::m cumprimento ao que determina o art. 42, 
VIl, da Constituiçi\o, combinado com o urt. 100, 11, do Regimento 
Interno do Scnudo, apresentamos o seguinte: 

Suspende a execuçiio do art. 1• da Lei n• 408, de, 18 de 
dezembro de 1967, e do art. 1• da Lei n• 506, de 31 de dezem· 
bro de 1969, do. Munlcfplo de Bocalna (SP), declarados 
Inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. I? suspensa a execução do art. I Y da L•; n• 408, 
de 18 de dezembro de 1967, c do art. I• da Lei n• S06, de 31 de 
dezembro de !969, do Municipio de Bocaina, Estado de Silo Paulo, .. 
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, publicada no Diúrio da Justiçr. o" 15 de maio de 
1975. 

Sala das Comissões, cm 6 de agosto de 19'/S.- Accloly Filho, 
Presidente - Nel<on Carneiro, Relator - Heitor Dia~ - Leite 
Chaves- Helvídlo Nuoes- Renato Franco -José Sarney. 

PARECER N• 319, DE 1975 

Da Comissilo de Constltulçilo e Justiça, oobre o Oficio 
"S" n• 24, de 1975 (n• 13/P/MC, de 19-6.75 na origem) do 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, enca· 
mlnhando uo Senado Federal, cópias das nota.• taqulgr,Oras e 
do acórdio proferido p<!io Supremo Tribunal Federal nos •utos 
do Recur'iO Extraordln,rlo n• 79.687, do Estado de Mato 
Grosso, o qu•l declarou a Inconstitucionalidade do artigo 2•, do 
Decreto n• 1.381, de 24 de janeiro de 1973. 

Relator: Senador Nel110n Carneiro 

Com o Ofício "S" n• 24, de 197S (Of. n• 13/7S/P/MC, de 19 de 
junho de 1975, na "rigem), o Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal comunica no Senado, parà os 'fins do art. 42, item VIl, da 
Constituição que aquela Alta Corte, apteciando o Rccu:so Extraor· 
<linário n• 79.687, do Estado de Mato Grosso,.declarou a inconstitu· 
cionalidade do art. 2• do Docreto n• t.381, de 24·1·1'973, daquele 
Estado da Federação. 

A mencionada comunicação se faz acompanhar das notas ta· 
quigráficas e do acórdào proferido nos autos a que se refere. 

Examinando a matéria, vcrilica-sc que a decisão da Egrégia 
Corte de Justiça atentou para o fato de que o dispositivo declarado 
inconstitucional contraria texto expresso da Carta Magna, qual seja 
o inciso li do seu artigo 23. 

Os autos obedecem aos aspectos formuis cslabc!ccidos no art. 
116 da nossa Lei Maior, tendo a decisão transitado em julgado. 

As<im sendo, c cm cumprimento ao que determina o art. 42, 
Vil, da Constituição, combinado com o art. 100, II, do Regimento 
I ntcrno do Senudo, apresentamos o seguinte: 

PROJETO DERESOLUÇÃON•46, DE 197S 

Suspende a execuçio do art. 2•, do Decreto n•1.381, de 24 
de janeiro de 1973, do E•lado de Mato Grosoo, declarado 
Inconstitucional por declsio deOnltlva do Supremo Tribunal 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 1! suspensa a execução do nrt. 2• do Decreto n• 
1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de Mato Grosso, declu
radn inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Fcdornl, publicudu nn Diário da .Justiça de li de abril de 197S. 

Sulu das Comissões, cm 6 'de agosto de 197S. - Accloly Filho, 
Prosidcntc - Nelson Carneiro, Relator - Heitor Dias - Leite 
Chaves- Heivldlo Nunes- Renato Franco- José Sarney, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)-· O Expediente lido 
vai ii pub!icuçilo. (Pausa.) 

Tendo em vista u uprovuçilo do Requérimento n• 319, de 197S, 
do Sr. Scnudor Mauro Bencvides e outros Srs. Senadores, a Prc· 
sidênciu convocu scssno cspeciul do Scnudo u rculizur-se no di.l27 do 
corrente, ils IS horas, destinuda u homenugeur u memória do ex·Con· 
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lgrcssita c ex-Ministro de Estado, Marechal Juurez do Nascimento 
Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhi., Pinto) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rczcndc, para 
ralar como Líder. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo- ARENA (Como 
Lider, pronuncia o seguinte dlsc•rso, Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Em pronunciamentos recentes os ilustres Senadores Augusto 
Franco c Lourival Baptista, com a intervenção do eminente Senador 
Gilvan Rocha. teceram considerações - de quando cm vez de 
earátcr rcclamutório c quase sempre solicitando esclarecimentos...:. a 
respeito de medida adotada pelo Governo Federal, no circulo da 
PETROBRÃS, declarando de utilidade pública vasta área do terri
tório de Sergipe. 

A minha presença nesta tribuna tem por finalidade, de permeio 
com orcrta de esclarecimentos, indicar a justificativa da providência 
governamental. 

Sem dúvida alguma, o que causou certo impacto no espírito 
daqueles prclúcidos colegas roi o rato de ter a declaração governa
mental de utilidade pública alcançado, segundo afirmaram, 1/3 do 
território scrgipano. . 

Sr. Presidente, a lei da PETROBRÃS decorreu não apenas de 
estudo aprorundado de gabinetes, não só pela eficácia da opinião de 
nossos técnicos mas, tambêm, e talvezt principalmente, pelo clamor 
nacional que durante muitos anos sacudiu u alma brasileira, sus· 
tentando a bandeira reivindicatória da estatização do petróleo. 

Aceita por unanimidade, alóm do mais com o calor dos 
aplausos, o povo brasileiro c, sobretudo, os nossos homens públicos 
assumiram tacitamente o compromisso de suportar os efeitos da esta· 
tizução. 

Quando se rala cm estatização pctrolírera, tem-se uma idóia de 
pesquisa e de lavra, obviamente. E essa pesquisa e essa lavra vivem 
permanentemente no dorso insondável das aventuras, na procura 
aqui, ali c acolá, neste País de dimensões continentais, de um lençol 
petrolífero como unidade, nu seqUência de outras unidades, a 
construir uma das mais importantes riq uczas do mundo contemporâ
neo. 

Entiio, Sr. Presidente, não deve causar surpresa a quem quer 
que seja a extensão jurisdicional das atividades da PETROBRÃS. E 
hoje, mais do que nunca, em virtude da desafiante crise de energia 
que assola, e até: mesmo que' revolta o mundo, que vem sendo 
considerada como um crime contra a Humanidade, o Governo 
brasileiro faltaria a um dever indcclinãvel para com este Pals se não 
procurasse, sem v~:r hora e sem ver distância, sem ver alqueires e sem 
ver quilómetros, na tarera ciclópica travudn, de alguns anos a esta 
parte, u busca da nossa emancipação económica no setor, 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe- MDB)- Permite V. Ex• um 
upartc_ nobre Lídc:r? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo - ARENA) -
Ouço o Senador Gilvan Rocha. , 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe- M DB)- V. Ex•, com o rulgor 
da sua inteligência, está torcendo um pouco os fatos, Evidentemente, 
Sergipe jamais se levantou - Estudo que tem a maior autoridade 
para isto, porque é u maior área de petróleo do Pais, aproximando-se 
u ser tumbêm a maior provincia pctrolircra - Sergipe, dizia eu, ja
mais se levantou ou insinuou qualquer coisa contra o monopólio 
cstntul do petróleo. As coisas têm que ser situadas no lugar devido. 
Nós somos, talvez, os brasileiros que mais vibraram com a dcs· 
coberta de petróleo cm nossa região. Ocorre, entretanto, que nüo 
podemos concordar com a solução simplista adotudu pelo Governo, 
de retirar du jurisdição estuduul essa área, nu prática um terço do 
território do Estado. Inclusive, o próprio monopôlio estatal do petró· 
leo foi estabelecido paru enriquecer u Fedcrnção, mas não tirando 
dos muis pobres purn truzcr nos mais ricos. 

Se tuuo o que se rez, rossc rcito no sentido uo enriquecimento do 
Estado, ainda se poderia entender. Mus, para informuçi\o de V. Ex•, 

Sergipe recebe apenas 6% de royaltics de cada barril de petróleo qu9 
tira do seu território, petróleo esse insolitamente cotado a três 
dólares, quando sabemos que no mercado mundial um barril custa 
de dez a doze dólares. Temos toda a razão de estranhar a medida to· 
mada pelo Governo Federal- c o termo é esse, estranhar- inclusi· 
ve porque nem o Governador do Estado subia dessa desapropriação. 
Soube pela Imprensa, o que é:, de alguma maneira, uma burla do 
Governo Central que não se dignou sequer a dizer à opinião pública 
do meu Estado por que fazia, c está dando explicações sub-rcpticias, 
depois do rato consumado. Aliás, convido V. Ex• para me ouvir- o 
que me dará muita honra- pois pretendo, nesta tarde, fazer um le
vantamento sociológico do meu Estado, inclusive para que possamos 
concluir, de uma vez por todas, por que o Nordeste continua tão 
atrasado, ainda, 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo - ARENA) -
Agradeço a intervenção de V. Ex• Mas, tendo o ilustre colega dito 
que no meu pronunciamento cu praticava a técnica da distorção, isto 
me leva, por direito compensatório, a entender que o seu aparte, 
embora honroso, roi desnecessário porque ainda não ingressei na 
área do caso concreto. Estava tecendo considerações cm torno da 
luta pela estatização do petróleo. 

O Sr. GU .. n Rocha (Sergipe - MDB) - Para justificar a 
desapropriação. 

(J SR. EURICO REZENDE (Espírito SantQ- ARENA)- Sr. 
Presidente, dizia cu que hoje, mais do que nunca, ó Governo 
Federal, diante do desafio internacional que coloca povos c nações 
em regime de nnição c de revolta, deveria, como cstâ realmente 
operando a toda carga, desdobrar os seus csrorços, em direção à 
pesquisa c à lavra do nosso óleo. 

Para se ter noção das nossas carências nesse setor, basta que se 
reproduzam dados reccntíssimos, isto ó, colhidos na manhã de hoje, 
na PETROBRÃS. 

A produção de petróleo, atualmente, no Brasil, é de 66 milhões 
de barris por ano e a necessidade brasileira de consumo é de 332 mi· 
lhões de barris por ano. Nota-se aqui, de logo, um descompasso de 
proporções espaciais. 

As importações brasileiras totalizam 266 milhões de barris por 
ano. O preço atual de cada barril é de 12 dólares e o dispêndio brasi
leiro com as importações ascende a 3 bilhões c 200 milhões de 
dólares por ano. 

Este rato, por si só, serve para estimular a nossa vitoriosa 
autarquia petrolífera a multiplicar as suas preocupações c as suas 
ocupações, cm busca desta riqueza que vive na ociosidade do misté-
rio da nossa vasta geografia. · 

Então, a PETROBRÁS, baseada em razões de ordem puramen
te técnica, baixou o Decreto n• 76.068: 

"Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou de instituição de servidão de passagem, 
em favor dn Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS -
imóveis situados na Bacia Sedimentar, no Estado de Sergipe, 
necessários 1t pesquisa e lavra de petróleo." 

Tenho ~qui em mãos um croquis, em que se vê a abrangência 
dessa declaração. Passa pela região a BR-IOl; à direita do croquis, 
temos u Bacia de Carmópolis,j;\ cm rranca exploração; à esquerda, n 
Bacia de Rosário do Catete, identificada e descoberta recentemente; 
e ucima, vários outros municípios, inclusive, parccc .. mc, o Município 
de Rinchuclo. 

Não se truta então, Sr. Presidente, de uma dcsapropriação;trata· 
se de uma medida preliminar, vale dizer, a declaração, repito, de uti· 
!idade púbhca pura os fins de desapropriação ou instituição de servi
dão de uso 

Por que o Governo bnixou o decreto de declaração? Porque fi. 
cou, desde logo, uutorizudo a ali exercitar todas us turcfas pcrtinen· 
tcs à pesquisu e 1t luvra, de ncordo com o art. 7• do Decreto-lei 
n• 3.365, que é o diplomn especifico das desapropriações: 

"Decluradas de utilidade pública, ficnm us autoridades ad
ministrntivns autoriwdas u pcnetrur nos prédios compreendi· 
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dos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, 
ao auxílio de força policial." 

Antes da existência deste decreto-lei, o governo, sob pena de 
impossibilidade total de fazê-lo, teria que obter a aquiscência prêvia 
do proprietário do solo para realizar a pesquisa, isto é, a sondagem. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe - MDB) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo:..._ ARENA)- Eu 
pediria a V. Ex• que aguardasse. O decreto fala em auxílio de força 
policial, e isso - parece-me - deve ter sensibilizado um pouco 
V, Ex• Mas é a coação legal do Estado. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe - MDB) - A conclusão é de 
V. Ex•, não minha. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo- ARENA)- En
tão, Sr. Presidente, o Governo baixou esse decreto para impedir a 
natural e imperativa oposição do proprietário. Declarada a utilidade 
pública, o Poder declarante passa a realizar os trabalhos de pesquisa 
e de lavra. 

Por sua vez, a Lei n• 2.004, de 3-10-53, que criou a 
PETROBRÃS, reza ln verbis: 

"Não ocorrendo a desapropriação, a PETROBRÃS 
indenizará, pelo justo valor, aos proprietários do solo pelos 
p'ejuízos causados com a pesquisa ou lavra." 

Em conseqUência, o proprietário é indenizado .nas duas hipó
teses. Se a PETROBRÁS, efetivadas a pesquisa o a lavra, chega à 
conclusão de que há conveniência de exploração econômicu, 
realiza, aí sim, u desapropriação com a justa indenização pelos pre
juízos causados ao proprietário. Também ocorrendo a frustração da 
pesquisa e da lavra, ainda assim o proprietário é igualmente inde
nizado. E, numa terceira área, porque nem sempre o Poder 
declarante opera cm termos de desapropriação do domínio pleno, há 
tumbi:m, como diz a própria lei específica, a servidão de uso, 
decorrente da implantação, por exemplo, de rede de energia eli:trica, 
de oleodutos, etc. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio do Janeiro- ARENA)- Permi
te V. Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo - ARENA) -
V. Ex• vai-me permitir dar prioridade ao Sr. Senador Gilvan Rocha, 
que solicitou a intervenção cm primeiro lugar, e, em seguida, conce
derei o aparte a V, Ex•, com muito prazer, 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe- MDB)- Muito agradeço ao 
ilustre Líder. Pedi este aparte apenas pura não me furtar- apesar de 
que falarei sobre este assunto ainda nesta tarde- pura não me furtar 
da oportunidade de lixar, perfeitamente, o pensamento de parte da 
opinião pública de meu Estudo. Não discutiremos o mérito das 
desapropriações, mas chamaremos u atenção de V. Ext, c do País, 
para dois fatos: primeiro, o raciocínio di: que a desapropriação é boa 
para u PETROBRÁS é extremamente simplista, porque nem tudo 
que i: bom para a PETROBRÃS é bom para o Estado de Sergipe; se
gundo, o petróleo não trouxe a prosperidade desejada no meu· Esta
do. No discurso que furei hoje à turde vou apresentar indicadores 
sociais, não aqueles que só servem para os iniciados em Economia, 
mas os indicudores de fato, os indicadores tipo fila do INPS, tipo 
assistência hospitalar, tipo custo de vida, que se mantiveram nos ní
veis mais baixos deste País. Uma outra observação que tem que ser 
fcitu, em nome do meu Estado, é do insólito da desapropriação. Vou 
demonstrar que com u área desapropriada, que efetivamente tem que 
ser somudn ils anteriormente desapropriadas, nos açudes, às estradas 
federais, Us estrndus estaduais, às zonas urbanas, às zonas subur· 
banas, às áreas uluglivc:is, nos terrenos de marinha, nada mais sobra 
no Estudo de Sergipe. 10 uma invusilo brunca pela Fcderuçilo, e 
ninguém pode tirar isso. Estú escrito, no texto do decreto de 
desupropriuçilo. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo - AREJ:IA) -
V. Ex• sustenta u tese no sentido de que estou udotundo umn versão 

simplista. 10 uma questão subjetiva e, por via de conseqUência, de 
difícil interpretaçilo. V, Ex• dú a medida exala da nossa divergência, 
quu~do diz: "o que é bom para a PETROBRÁS nem sempre é bom 
puru Sergipe". Direi, então, que a nossu divergência é uma questão 
de mapa: V. Ex• faz a sua sustentação olhando pura o mapa de Sergi
pe, e faço a minha olhando para o mapa do Brasil. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe-MDB)- A Federação nilo foi fei
ta pura empobrecer os seus membros. Muito pelo contrário. 

O SR, EURICO REZENDE (Espirita Santo-ARENA) 
Mais do que u presunção, nobre Senador, temos a certeza de que, na 
medida em que enriquecermos a PETROBRÃS, estaremos enrique
cendo o Brasil inteiro. A Federação está em festa. V. Ex•, que deve 
ter sido também, membro daquelas comunidades que se açularam na 
praça pública, como eu, na defesa da estatização do petróleo, deve 
reclamar de Deus, porque Deus concedeu ao Estado de Sergipe uma 
riqueza que não lhe pertence apenas, porque tem que ser descoberta, 
para ser colocada a serviço do Brasil. 

O Sr. Gihan Rocha (Sergipe-MDB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA) -
Permita que eu ceda o aparte ao nobre Senador Vasconcelos Torres, 
que me havia solicitado antes da intervenção de V. Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Agrade
ço a gentileza e a ordenação disciplinadora que V. Ex• estâ dando ao 
debate. Fico um pouco receoso de apartear os "cobras" do Senado, 
como V. Ex•, que fala sempre com segurança, bem informado, bem 
alicerçado e bem documentado. Há um aspecto a salientar. Doutrina
riamente, esse é um sentimento nilo só do Brasil, mas dos próprios 
países mais desenvolvidos do mundo- o subsolo pertence à Nação. 
Não há petróleo na superfície. Somente na profundidade. Não hã 
injustiça social na desapropriação, porque esta será feita baseada no 
valor venal. No caso de Sergipe, comungo com o ponto de vista de 
V. Ex• Deveríamos colocar bandeiras em arco, porque Sergipe pode
rá enriquecer-se. Pequeno Estado em área superlicial, - evidente
mente, não há Estados grandes nem pequenos perante a Constitui
ção, - Sergipe só poderia lucrar com o ato emanado do Poder 
Executivo, calcado numa habilidade muito grande. Inclusive, na 
contingência que estamos atravessando, haveria outros recursos, a 
medida poderia ter sido tomada de maneira talvez um pouco drâsti
ca, mas o foi da maneira mais legal constitucional passivei. Nobre 
Senador Eurico Rezende, está havendo - parece-me - um pouco 
de emocionnlismo. Devemo-nos adentrar nos aspectos da 
desapropriação, praticamente teórica no momento. Duvido haja um 
sergipano que tenha um pouco de petróleo no seu quintal e nilo o 
queira oferecer ao Brasil, porque Sergipe 1: dessas terras onde o verde
amarelismo funciona com exatidilo. Em todos os momentos em que 
a Pátria precisou, Sergipe nunca lhe faltou. Nilo quero, - e jã estou 
vendo o sinal vermelho' da Mesa, alertando sobre o tempo - nilo 
quero prolongar o meu aparte. Dou a minha solidariedade nos pon
tos de vista ex pendidos por V. Ex• Ao nobre Senador Gilvnn Rocha, 
homem digno, sincero e correto que é, pediria que atentasse para a 
questão. Niio se vai desapropriar Sergipe. Nilo se desapropria ne
nhum Estudo. Apenas trata-se de medida em benefício do Brasil. 
Aqui, a frase muito feliz de V. Ext, nobre Senador Eurico Rezende, 
e que desejo repetir: "Não se deve olhar o mapa de Sergipe, e, sim, o 
mapa do Brasil". 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA)- De
vo dizer que olho os dois, mus, num orgão federativo como o Sena
do, deve-se olhar, tão-somente, o mnpn do Brasil. 

'O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Comunico a 
V. Ex• que o seu tempo estú esgotado. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA)- Os 
apurtes terminurum desupropriando o meu discurso. (Risos.) Encer
rnrci imediutamente, Sr. Presidente. 
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O Sr. Gllvnn Rochn (Sergipe-MDB)- V. Ex• me permite um 

aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Sunto-ARENA) - O 
Sr. Presidente jú está exercendo a coação regimental sobre mim, pura 
que cu termine meu pronunciumento. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe-MDB)- Tenho a impressão de 
que o Sr. Presidente será benevolente. 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo-ARENA) -
V, Ex• já anunciou no seu aparte que irá cuidar, em discurso autôno
mo, do problema de Sergipe. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe-MDB)- Não necessariamente 
sobre o petróleo. Por isso entendo que caberia uma explicação final, 
caso V. Ex• me permita, apenas por poucos segundos. 

O SR. EURICO. REZENDE (Espírito Santo-ARENA) 
Espero que, implicitamente, o Sr. Presidente desconte o tempo do 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Glhan Rocha (Sergipe-MDB)- Torno bem claro que 
ninguém est:í desejando o monopólio estatal do petróleo, estatal no 
termo sergipano. Não se truta de monopólio sergipano do petróleo. 
Temos o nosso verde-umarelismo e pretendo, inclusive com certa 
ousadia, provar hoje, n'esta Casa, que, por direito étnico, o nordest'i
no é talvez mais b'rnsileiro do que o resto deste Pais- mas não se 
trata disso. e apenas o ponto de vista de estranheza de um fato que 
desapropria, verdadeira e praticamente, todo o Estado. Segundo -
insisto, é uma solução simplista, no sentido do desenvolvimentismo 
regional. No momento em que Sergipe vê grande área do Estudo 
desaproprhrda, é justo que reclame, na maior altura de suas vozes, 
que é chegada a hora em que ele tenha uma compensação pelo muito 
que est:í dando e continuará a dar ao Pais. 

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA) -
Agradeço o aparte de V. Ex• nobre Senador Gilvan Rocha. 

Sr. Presidente, encerrarei, dizendo que, realmente, foi alvo da 
declaração de utilidade pública cerca de 1/3 do território sergipano. 
A PETROBRÃS- e esta i: uma palavra oficial- irá apressar o cra
vejamento, em termos de pesquisa, simultaneamente em vários muni
cípios da área atingida. Na medida em que se frustrarem a pesquisa 
e a lavra, essas terras serão liberadas do decreto de declaração de 
utilidade pública. 

Sr. Presidente, Sergipe já convive com o órgão da 
PETROBRÃS. Nu Bahiu, inicialmente, houve esse mesmo impacto, 
mas, tanto em Sergipe como nu Bahiu, hoje a PETROBRÃS é um 
instrumento vigoroso e vitorioso do progresso regional, de permeio 
e, principalmente, com o progresso deste Pais, que Deus- repito
fez tão grande, pura que os seus filhos não possam cometer nem a 
injustiça, nem a imprudência de torná-lo pequeno. (Muito bem! Pai· 
mas. O orador ê cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomurd- José Esteves- Cattetc Pinheiro- Petrônio 
Portelhr - Jessé Freire - Luiz Cuvnlcante - Joilo CUimon -
Amurai Peixoto- Nelson Carneiro- Oriundo Zancuner - Osires 
Teixeirn- Accioly Filho- Leite Chaves- Lenoir Vurgus- Otair 
Becker- Tarso Dutrn. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico à Casa 
que se encontrn em visitn no Senado Federal umu delegnçuo du Es
cola Superior de Guerra. 

A Presidência ir{a suspender u sessão por alguns minutos, u fim 
de que os Srs. Senudores possam cumprimentar os estagiários, no 
Sali\o Nobre desta Cusu. 

Suspt•n.m à,\' 15 horas e 10 minutos, tl sessão ,; reaberta às 
I 5 horas t' 35 mimao.\': · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está reaberta a 
sessüo. 

Sobre a mesa, requerimento que serlllidc pelo Sr. !•-Secretário. 

t'i lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 346, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Justiça, Armando Falcão, pronunciado na abertura do III 
Congresso Brasileiro de Magistrados realizado na cidade de For
taleza, e publicado no Jornal do Brasil em 9 de agosto de 1975. 

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1975. - Vasconcelos 
Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
urt. 233, § I• do Regimento Interno, o requerimento serâ submetido 
ao exume da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está findo o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes nu Casa 56 Srs. Senadores, Hã número regimental 
para votação, Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 328, de 
1975, do Senhor Senador João Calmon, solicitando tenham 
tramitação conjunta o Projeto de Lei do Senado n• 104, de 
1975, do Senhor Senador Benjamim Farah, que proíbe a 
vivissecção de animais em estabelecimentos de ensino de I o e 
2• graus e o Projeto de Lei da Câmara n• 12, de 1975 (n• 1.507-
B/73, na Casa de origem), que estabelece normas para a prá
tica didático-cientifica da .. vivissecção de animais", c deter
mina outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (l"ausa.) 
Aprovado. 
A Presidência furá cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)-' Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 113, de 1974 (n' 1.490-D/73, na Casa de origem), que dá' a 
denominação de "Refinaria Presidente Getúlio Varga•" à 
refinaria de petróleo a ser instalada pela PETROBRÃS S.A., 
no Município de Araucária, Estado do Paraná, tendo: 

PARECER, sob n•61, de 1975, da Comissilo: 
• - de Minas e Enerala, favorável, com voto vencido do 

Senhor Senador Domicio Gondim e voto vencido, cm se
purudo, do Senhor Senador Luiz Cavalcante. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessilo de 19 de junho 
último, tendo a discussão ficado adiada, a requerimento do nobre Se
nador José Lindoso, pura a presente sessilo. 

Em discussilo o projeto. 
Nua havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussilo. 

(Pausa.) 
Encerrudu. 
Em votnçilo. 

O Sr. Ruy Santos (Buhin -ARENA)- Sr. Presidente, peço a 
pnlnvrn puru encaminhar u votuçilo, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
'.lo nobre Senudor Ruy Santos, pura encaminhar a votuçilo. 
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O SR. RUY SANTOS (Bahia- ARENA)- (Para encaminhar 

a •otaçõo. Sem re•lsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto n• 113/74, da Câmara dos Deputados, mereceu pare· 
cer favorável da Comissão de Minas c Energia, no Scna'do, com VO· 

tos contrários dos nobres Senadores Domfcio Gondim c Luiz 
Cavalcante. 

O nobre representante de Alagoas apresentou .voto vencido, cm 
que diz: 

Reputamos justas as homenagens conferidas ao cmi· 
ncnte estadista que foi o Presidente Getúlio Vargas. 

Queremos, entretanto, salientar que, com a mesma 
denominação, já está em funclon•mento a Unidade Ope
racional daquela empr .. a - "Conjunto Petroquimlco Pre
sidente Vargas", cm Campos Ellseos, Municfpio de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 

Como vemos, a PETROBRÁS já presta homenagem à 
memória do ex-Presidente da República, parecendo, inconvc· 
nientc, portanto, a repetiçuo de nomes. 

Além de.Getúlio Vargas, a PETROBRÁS tem dcmons· 
trado a sua gratidão a insignes brasileiros que se destacaram 
na causa do petróleo, como Landulfo Alves, Alberto 
Pasqualini, Presidente Bernardes e Gabriel Passos, dando os 
seus nomes a importantes Unidades Operacionais. 

Vaie salientar que, no consenso popular e no âmbito da 
própria empresa, as refinarias são mais conhecidas pelos lu· 
gares onde se situam. Assim, Cubatão, Capuava, Porto Ale· 
gre c Betim constituem exemplos marcantes. 

Sr. Presidente, procede a argumentação do nobre Senador Luiz 
Cavalcante, homem estudioso dos nossos problemas, principalmente 
do petróleo, e que apresenta razão de todo procedente para a não 
aceitação desta segunda designação de Getúlio Vargas à Unidade 
Operacional da PETROBRÁS. 

Por esse motivo, a Maioria vota contra o projeto, sem que nisso 
haja nenhuma restrição à figura do eminente Presidente Getúlio 
Vurgas. (Multo bem!) 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro - ARENA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Para encaminhar a 
votação, concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro -
ARENA) (Par• encaminhar a votação. Sem revlsilo do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A argumentação cspcndida pelo Llder Ruy Santos é relati· 
vamcnte válida; realmente, c S. Ex• citou o município do Estado que 
represento nesta Casa, o Distrito de Campos Elfscos, no Municipio 
de Ouquc de Caxias. 

Acontece que a homenagem e as homenagens que se prestaram c 
se pretendem prestar, não tí:m, cunho do objctividade. 

Eu, por exemplo, pretendi que a Usina de Volta Redonda se 
denominasse "Presidente Vurgas". Esse projeto- também encami
nhado pelo meu eminente colega c amigo - foi derrotado aqui no 
Plenário, porque a Dircção da Companhia Siderúrgica Nacional dis· 
se que jú havia sido dado o nome de Presidente Vargas. Entretanto, o 
nome: não upurecc. 

~r -.Presidente, os anos vão passando, mas ninguí:m pode 
. desconhecer que sem Getúlio Vargas não haveria o aço brasileiro. 

m:"rTI O•pelróh:o. 
Agora, surge esse projeto. O nobre Senador R uy Santos faluu 

cm nome da Maioria e estou "cncabrcstudo" - no bom sentido dn 
palavra - na fidelidade partidária. S. Ex• falou pela Maioria, sou 
da Maioria, tenho que acatar. Contudo, quero fazer meu pronuncia· 
mente, porque considero esse projeto, que visn a denominar 11 Rc:fi~ 
nuria Presidente Getúlio Vurgas" u refinaria de petróleo a ser ins· 
tulmla pela PETROilRÂS nu Município de Aruucária, no Estado do 
Purunt'1, tot~llm!!ntejusto. 

Seria a oportunidade, talvez, de o nome ser fixado. Em Volta 
Redonda, apesar da declaração do ex-Presidente da Companhia Si· 
derúrgicu Nacional, não existe nada, Quanto a Duque de Caxias, o 
meu prezado amigo, mestre intelectual de grande mérito, Senador 
Ruy Santos, falou baseado apenas numa informação, mas não cons· 
ta o nome de Presidente Getúlio Vargas cm Campos Elfseos. Nin· 
guém mais pode ter ódio do Presidente Getúlio Vargas. O tempo já 
passou e a sua imagem se projetou, perante a História do Brasil c 
perante a História da América do Sul, como. um grande lfder. Seria 
oportuno, ucredito, que o nome ficasse definitivamente lixado, numa 
homenagem, como pretendeu o autor do projeto. 

Sr. Presidente, a Maioria falou, estA falado. Não sei se a questão 
é fechada. Se não for fechada, gostaria de ser, talvez, o único voto, 
isolado, favorável a esse projeto, relembrando aquele de minha auto· 
riu, relativamente a Volta Redonda que, sob a mesma argumentação 
expandida pelo brilhante Senador Ruy Santos, não pode ser upro· 
vado. Aliás, quero insistir mais tarde sobre isso, dando o depoimento 
de que, cm Campos Elfscos, não existe, oficialmente- apenas senti
mentalmente- o nome de Getúlio Vargas. 

~ uma declaração sincera que cu queria fazer, ao encaminhar a 
votação: se, realmente, não for fechada a questão, assinala,rci o voto 
escoteiro, isolado, favorável ao projeto; se for fechada, a questão, Sr .. 
Presidente, aqui é na base do "senta-levanta, levanta·scnta", fico 
quieto, mas as minhas palavras ficam registradas, para assinalar bem 
a situação de comprometimento morai que a Nação brasileira tem 
para com o seu grande Lfder, que iniciou o nosso desenvolvimento 
econômico. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico a 
v. Ex• que o Regimento permlte que conste cm Ata a sua declaração 
de voto. 

O Sr. José Samey (Maranhão - ARENA) - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra, 
para encaminhar a votação, o nobre Senudor José Sarncy. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão - ARENA) (Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Desejo também manifestar minha declaração de voto cm favor 
do projeto. 

Engajei-me, na juventude, cm combate ao Presidente Getúlio 
Vargas, mas acho que não podemos negar uma pequena homo· 
nagcm, como esta que o povo do Paraná deseja prestai, a um brasi· 
ieiro excepcional, que viveu neste século e governou o Pais, O argu
mento de que já temos outra unidade com esse nome, mercê da admi· 
raçüo que tenho pelo Senador Luiz Cavalcante, pela sua inteligência, 
pela sua bravura, pelo seu talento e pela sua correçào, contudo, pare· 
ce-me, não justifica essa negativa, Segundo diz o P.rojeto, essa iniciuti· 
va foi da Assembléia Legislativa do Parunll c da Câmara dos Vc· 
roadores de Curitiba ao ex-Presidente Getúlio Vargas. 

Ora, temos inúmeras praças, neste Pais, num c noutro Estado, 
com u nome não só do Presidente Vargas, como de outros Presi
dentes e de outras grandes figuras da Nação. Cada Estado deseja 
prestar homenagem a figura de grandes brasileiros. Pois bem! ~ o 
povo do Paraná que deseja prcstur essa pequena homenttgem e não 
seriam os nós, no Senado da República, que irfumos negar uma h o me· 
nugem que, posso dizer, nadu acrescenta à glória do Presidente 
Vurgus, mus di7. muito duleaidade e da bondade de determinada par· 
ceia do povo brasileiro. 

Estarlamos fazendo discriminaçi\o se ni\o consentfssimos fosse 
dudo o nome do Presidente Vargas a duas unidades do setor do pc· 
tr,\ieo, yuundo permitimos que outros brasileiros tenham, cm vários 
E<itlldl.ls du Federação, os seus nomes cm escolas, cm universidades, 
cm f{tbricus, cm edifícios, cm pruçus, em ruas, 

Na reuliditde, esse grande homem deve ser homenugeado por 
todo o Brusil, n:vercnciudu sua mc~'J)Óriu, fixando-se seu nome cm ,. 
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vf1rios lugares, principalmcnle;: neste momento, cm que se quer ucu
bar com a Fedcraçiío, 

Devo repetir aquilo que dizia Herbert Head: "Quanto mais rc
gionul, mais .. univcrsul". O que faz sermos brasileiros, o infcio de 
cada um de nós é aquilo que vem da terra cm que se na;cc, do seu 
solo, du culturu que formamos, dos ideais que trazemos. 

Assim sendo, acho que a homenagem que se pretende é do povo 
do Paraná e o Senado nüo pode recusá-la, Muito obrigado, (Muilo 
bem! Palmas.) 

O Sr. Gustavo Capanema (Minas Gerais-ARENA) - Peço a 
paluvra, Sr. Presid~nte, para encaminhar a votução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gustavo Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Minas Gerais-ARENA) 
(Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

J; a segunda vez que o Senado vai recusar o nome de Getúlio 
Vargns, como patrono de uma instituição cconômica do nosso Pais. 
Isso, diante dos meus olhos. Nüo sei que terá acontecido em outras 
oportunidades. 

Assisti à queda do nome de Getúlio Vargas, apresentado, por 
proposiçüo do Senador Vasconcelos Torres, para patrono da ' 
Companhia. Siderúrgica de Volta Redonda, justamente a grande 
companhia que Getúlio Vargas, com grande sacri!icio do seu esplri
to, arrancou de Minas Gerais para levar para o Estado do Rio, 
(Muito bem!) como uma homenagem a esse Estado, considerando 
ainda que aquela grande instituição siderúrgica foi por ele fundada. 

Quando acabou a Revolução de !930, Getúlio Vargas fez uma 
pl'imoira visita ao Estado de Minas Gorais. Disse ele, cm praça públi
ca, das arcadas do Palácio da Liberdade - cu lã estava, rapazinho 
quase: 

"Começo por fazer minha visita a Minas Gerais porque 
o meu grande problema é o da siderurgia, é o problema do 
ferro, c o ferro i: Minas Gc:rais." 

Essas palavras repercutem, até hoje, no meu espírito. Não seria 
justo, portanto, Sr. Presidente, que o nome de Getúlio Vargas, 
através de tantas e lanlas vicissitudes, viesse a recair sobre aquela 
companhia de Volta Redonda, que ele fundou com tanto sacrificio? 
Bem, isso com relação à siderurgia. 

Com relaçilo ao petróleo, Sr, Presidente, quem fundou a 
l'ETROI!RÃS'! Gctúlio Vargas, Eu cru o lldcr de Getúlio Vargas no 
Congresso Nacional, nu Câmara dos Deputados, Foi ele, corno 
Presidente da República, pela segunda vez, em 1951, trazido pelo vo
to popular, que propôs a criação da PETROBRÃS. Nilo seria justo 
que uma refinaria da PETROBRÃS tivesse também o nome de 
Getúlio Vtu·gas'! Que mistério há a!, Sr. Presidente? 

Que coisa esquisita í: essa que paira no Senado, que o impede de 
se pronunciar a favor de uma homenagem tilo simples, tilo sem 
importância'! Getúlio Vargus não vai perder nada com isto. A rcl!usa 
nü~ cmpobrecerú a glória do ex-Presidente. Talvez o Senado 1: que 
fique prejudicado. (Muito bem!) 

O Sr, Arnon de Mcllo (Aiagoas-ARENA) - Sr. Presidente, 
peço a puluvra, pura encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhile• Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador t\rnon de Mello, 

O SR. ARNON DE MELLO (Aiugons-ARENA) (Para 
cncarnlnhar n votaçilo. Sern revl•ilo do orador,)- Sr. Presidente, Srs, 
Scnudorcs: 

A propósito do assunto, t•:nho alguns esclarecimentos u dar à 
Cusa. Como membro da Comissão de Minas c Energia, ouvi o pare~ 
~~r do Sc:nndor Luiz Cavalcanlc, meu nobre companheiro du 
haucuda de Alagoas, contru o quul imcdiulumcntc me manifestei. 

Submetido meu ponto de vJSt" à consideração da Comissilo, foi ele 
vitorioso. Considerava cu que n1lo ficaria bem ao Senado contrariar 
uma dccisilo da Cümaru dos Deputados, tomada por proposta da 
Assembléia Legislativa do Paraná c da Cümara de Vereadores de 
Curitiba, pura dar o nome de Getúlio Vargas à Refinaria de 
Araucúriu. O nobre Senador Luiz Cavalcante achava que o nome de 
Araucúria para a refinaria seria mais trrico aiC:m de uma homenagem 
ao pinheiro do Paranú. Mas assim nilo entendiam a Assembléia 
Legislativa daquele Estado nem a Cámara de Vereadores de Curiti
ba, Fui, então, encarregado pelo Presidente da Comissão de Minas c 
Energia, o nobre Senador João Calmon, de redigir o ponto de vista 
vitorioso. 

Vale recordar que o projeto foi submetido às Comissões de 
Constituiçüo c Justiça e de Minas c Energia da Câmara dos 
Deputados, antes de ser levado à consideração do seu Plenário, c 
teve o volo favorável dos respectivos relatores, o primeiro dos quais, 
o nobre Deputado Laerte Vieira, declarou: "'\ homenagem é de intei
ra justiça, sendo desnecessária maior justificação". 

Diga-se que o Deputado Laerte Vieira, hoje llder do MDB na 
Câmara dos Deputados, é um antigo militante da Uniilo Democráti
ca Nacional. 

Cumpre lembrar ainda que, como V. Ex• e como o nobre Sena
dor José Sarney- que acaba de manifestar-se a favor do projeto
pertenci ü UDN, fui seu fundador c combati o ex-Presidente Getúlio 
Vargas. Mas considero que não devemos de modo algum negar-lhe 
homenagem tüo modes~a. qual a de dar o seu nome a uma refinaria, 
como quer o povo paranaense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) 
palavm ao nobre Senador Leite Chaves. 

Concedo a 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB) (Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que o Paraná 
pede parece que se trata de algo muito simples, muito singela. Esse 
projeto de lei resulta de um pedido unânime da Câmara de 
Vcrcadot·es de Curitiba c da Assembléia Legislativa do Estado do 
Paraná. O projeto foi apresentado pelo Deputado Fernando Gama 
e, cm todus as Comissões da Câmara, recebeu parecer favorável. 

Agradeço as palavras, em nome do meu Estado e do meu povo, 
dos Senadores Gustavo Capanema, José Sarney, Vasconcelos Torres 
e Arnon de Mello, ao assegurarem ao Paraná o direito de prestar esta 
homenagem. A PETROBRÃS cstú ligada de forma inseparável, à 
Getúlio Vargas, tanto que, na sua última curta, em que se despediu 
do Pais e da vida, no último documento que assinou, a ela se refere. 

A h,>menagem é justa: é um Estado que a pleiteia. d argumento 
d1.1 que já existe outra unidade no Brasil não constitui, a meu ver, um 
impedimento paru que.o Paraná se frustre nessa sua pretensão. 

Quanti:ts ruas nUo existem em diversas cidades do País com os 
nomes de João Pessou c de Getúlio Vurgus? Existe, no centro do Rio 
de Janeiro, a Avenida Presidente Vargus; existe, em João Pessoa, u 
Avenida Presidente Vurgus; existe, no Rio Grande do Sul, n 
Presidente Vargas. Homenagens desta nutureza e>lào muito pró
ximas ao próprio povo, que cultua uma determinada memória, 

De munciru que a existência de um conjunto, que por sinal. é 
Conjunto Petroquímica e nüo Relinnria Presidente Vargas, mostra 
que niio hlt uma aproximação ou repetição de nomes, 

Apelo. portanlo, em nome do meu Estudo, paru que esta 
homenugcm possa ser prcstnda, pois nUo constitui arrontu a 
ninguém, O estadista dosupareceu há muito tempo. Não se 
reproduziu ln persona nc:m mesmo nos Partidos que exislem nesta 
Casu. Ni\o há inimigos rancorosos que aqui estejam ~~ se desfazer de 
afrontas passadas. Estou com o Senador Gustavo Capanemu: "Em 
que épocu est~1mos, quando o Senado nega umu homenagem dcstu1" 
O parecer do iluslre Senudor Luiz Cuvulcante, por si só, tem a sua 
l'undamentaçlio. Entrctunto, ~ nHitériu vencida, volo diverg~.·ntc. A 
tlcspt:ito de scr~.·m valiosn.o; us nrgumcntuçõcs uqui argUidas, clus não 
l'or:1m nccilas pelas outras Cumissõcs. 



-306-
De maneira que apelamos para o ilustre Lfdcr da Bahia e da 

ARENA, no sentido de que retire a dctcrminaçüo de questão 
fechada, a fim de que esta Casa possa dar um voto de consciência, 

·em homenagem àquele que deu n sua próprio vida cm favor do Pais 
pnrn que nele existisse a PETROBRÁS. 

Muito oprigado, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

O Sr. Ruy Carneiro (Paraíba- MDB)- Sr.· Presidente, peço a 
palavra, pum encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senado~ Ruy Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY'·c:;ARNEIRO (Paraíba- MDB) (Para encaminhar 
a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tratando-se de Getúlio Vargas, todo o Senado sabe qual é 
minha conduta. Encaminhando esta votação, sem apreciar, sem 
fazer referência aos votos dos dois ilustres colegas que pensam de 
maneira diferente - o ilustre Senador Domício Gondim, da 
Bancada da Paraíba e o ilustre Senador do Estado de Alagoas, Luiz 
Cavalcante- que têm seus votos em separado, c sem fazer outras 
considerações, quero dizer apenas que o Senado jamais poderá 
deixar de prestar essa homenagem, Sr. Presidente, porque Getúlio 
Vargas já passou pura a história, Portanto, não vamos mais discutir 
aquda imensa figura de estadista que foi Getúlio Vargas, pois seu 
nom~ não está somen!e nesta homenagem, mas, também e principal· 
mente, no coração do povo brasileiro. 

Voto a favor do projeto. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo- MDB) - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB) (Para enca· 
mlnhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo, 
cm nome da Liderança do MDB, declarar que votaremos favora· 
velmente ao projeto, E as razões são objetivas. Essa proposição 
iniciou-se na Câmara Municipal de Curitiba e na Assembléia Legisla· 
tiva do Estudo do Paranâ que, por unanimidade, solicitaram essa 
homenagem. Transformada a indicação dessas duas câmaras em 
projeto de lei, de iniciativa do nobre Deputado Fernando Gama, a 
matêri:t tramitou pela Câmara dos Deputados- c tive oportunidade 
de consultar o projeto, com as suas peças, que estão nu mesa. Veri
fica-se, ali, que, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados, a matéria foi aprovada, por unanimidade. Na 
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, a home· 
nagcm foi aprovada por unanimidade. Levada ao Plcnãrio da Câ· 
mura, a homenagem foi aprovada, também, por unanimidade. Vai à 
Comissão de Minas c Energia do Senado, e a matéria, também, é 
aprovada, não por unanimidade, porque houve, então, dois votos em 
separado, mas todas as demais manifestações silo favoráveis a essa 
homenagem. 

No mérito, depois do que acaba de ser dito pelos nobres Srs. 
Senadores do MDB c da ARENA, que se pronunciaram sobre u 
matéria, torna-so evidente a justiça dessa homenagem. Alegar-se que 
jio hú outm homenagem prestada uo Presidente Getúlio Vargus, cons
titui razão muito fraca pura se denegar esta homenagem que o Pu· 
runâ e a Ciomara dos Deputndos, por unanimidade, querem prestar a 
este homem que presidiu os destinos do Brnsil, e que, hoje, pertence 
à nossa História. 

A posição nacionalista de Getúlio Vargus, a sua luta nu dercsu 
du PETROBRÁS, o fazem merecedor desta homenagem. O Movi
mento Democrático Brasileiro votará ruvoravclmcnte li aprovação 
desse projeto. 

I'; a declamçilo que devo fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.). 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Henrique de Lu Rocque, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (Maranhão- ARENA) 
(Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, desejo, também, que 
o meu voto seja consignado favorável ao projeto. Os nobres Sena· 
dores Vasconcelos Torres, seu autor, José Sarney, Gustavo Capane· 
ma, Arnon de Mcllo, Leite Chaves, Ruy Carneiro e Franco Mon· 
toro, já mostraram ajustiça da referida proposição. 

A um brasileiro, cm meu entender, a quem a Pátria tanto deve, 
nunca é demais uma homenagem a acrescer, cm sua memória, sobre
tudo quando ela tem a rcvcsti·ln parcela significativa e espontânea 
do povo paranaense. 

A memória de Getúlio Vargas jamais será olvidada pela gente 
brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Luiz Viana. 

\O SR. LUIZ VIANA (Bahia - AREN:-\) (Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, pedi a palavra, porque, talvez, aqui nesta 
Casa, 'poucos como eu, tenham, durante tantos anos, combatido o 
Presidente Getúlio Vargus, Entretanto, sentir-me-ia profundamente 
constrangido se devesse, para acompanhar a minha Liderança, votar 
contra a homenagem que, agora, se vai prestar. estou certo, ao ex· 
Presidente da República. 

Realmente, passados vinte anos sobre a morte daquele homem 
público, que, evidentemente, serviu ao Brasil, a sua maneira, com o 
seu patriotismo, acredito que nada mais impede que nos associemos 
àquele der.cjo de uma Câmara de Vereadores do Paraná, para que se 
di: o nome de Getúlio Vargas.a uma das refinarias de petróleo, da· 
quelc Estado. 

Este o meu voto, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (BaiÍia- ARENA) (Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Getúlio Vargas, r ora de dúvida, já entrou para a História. Pelas 
medidas que tomou, pelas iniciativas que adotou, pelo governo que 
realizou, Getúlio Vargas merece, com certeza, o apreço e a admira· 
ção de todos os brasileiros. Se há um setor cm que o nome de Getúlio 
Vargas deve ser enfatizado, é exatamcntc naquele cm que se afirmou 
o nacionalismo brasileiro. E a PETROBRÁS, inegavelmente, é uma 
dessas criações que dignificam um governo e engrandece uma nação. 

Sou pela origem politica, de um partido que também combateu 
o governo do Sr. Getúlio Vargas, isso, entretanto, não me impede de 
reconhecer os seus grandes a tos e, portanto, de lhe fazer justiça. 

Assim, Sr. Presidente, neste caso, a minha posição é, também, 
favorável à aprovaçiio do projeto, (Multo bem! Palmas.) 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás - ARENA) - Sr. Presidente, 
peç.o a palavra para encaminhar n votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiâs - ARENA) (Para 
encaminhar a votação. Sem revi•ilo do orador.)- Sr. Presidente, ouvi 
as palavras candentes do nobre Senador Gustavo Capancma, que me 
impressionaram sobremaneira. "Em que Casa estamos nós - diz 
S. Ex• - em que se nega a um hon.em público, como Getúlio 
Vargus, uma homenagem?" 

De imediato, Sr. Presidente, passei à leitura dos pareceres. Li, 
no voto vencido do eminente Senador Luiz Cavulcuntc, o seguinte 
trecho: 

"Refutumos justas us homcnngens confcridus ao 
eminente estndistn que foi o Presidente Getúlio Vargns." 

Reconhecem-se, Sr, Presidente, como de resto reconhecem todo 
este Plenltrio c 'toda n Nuçilo, ns quulidudes de estadista do eminente 
Presidente Gct(ilio Vurgus. 
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Ele, como bem afiançou há poucos instantes o eminente repre

sentante da Bahia, jú entrou para a História. E não seria mais uma 
ou menos uma homenagem, que se prestasse a ele, dando-se-lhe o 
nome a essa ou àquela refinaria, a essa ou àquela praça, a essa ou 
àquela rua, que iria aumentar ou diminuir os seus valores perante u 
História. 

O que se pretendeu, através da negativa da homenagem, não foi 
ferir, e tampouco avaliar as qualidades de estadista do eminente 
Presidente Getúlio Vargas. O que se pretendeu, através do eminente 
parecer do Senador Luiz Cavalcante e do conhecimento de voto da 
Liderança do Governo, foi ordenar os processos de prestar essa 
homenagem. 

Se é verdade - e é verdade mesmo - que o "pai da 
PETROBRÁS" foi Getúlio Vargas, se é verdade que foi graças no 
seu esforço e às suas qualidades de estadista que se implantou, nesse 
País, uma polrtica estatal do petróleo, e fomos daqueles, Sr. Pre· 
sidente, que, no passado, saímos às ruas para gritar que o petróleo 
era' nosso, fomos daqueles que, no passado, pertencemos ao Partido 
Trabalhista Brasileiro, também haveríamos de admitir que, amanhã, 
alguém quisesse_ transformar o nome de PETROBRÁS em 
Petrovargas, isso teríamos de admitir como verdade, que era só mais 
uma homenagem a Vargas. 

Tantas e quantas homenagens, tantas e quantas refinarias se ins
talassem nesse Pais, algum Senador dar-lhe-ia o nome de Vargas, e o 
Senado estaria impedido de rejeitar essa proposta, porque seria 
negar o valor de estadista ao ex-Presidente, quando na verdade, Sr. 
Presidente, o que objetiva a Liderança do Governo, e o que obje
tivou o voto vencido do nobre Senador Luiz Cavalcante, foi apenas 
ordenar o processo de homenagens. 

Está escrito, com todas as letras, que a PETROBRÁS já prestou 
inúmeras home·nagens ao Presidente Vargas, inclusive, dando a uma 
obra, até de porte maior do que a refinaria em Araucária, dando ao 
complexo Petroquímica de Campos Elíseos, o nome de "Presidente 
Vargus". 

Encaminho a votação com a Liderança do Governo. Portanto, 
contrária a este processo, mas, na certeza de que o Presidente 
Vargas, nem por isso, ficará diminuído em sua condição de estadista. 
E muito menos o Senado diminuir-se-ii quando tenta ordenar o pro· 
cesso de prestar essa homenagem. (Muito bem!) 

O S1·. Luiz Cavalcante (Aiagoas-ARENA) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a v?tação. 

O SR. PRESIDENTE (MagalhiH Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) (Para 
encaminhar a votação, Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Tenho absoluta convicção de que vou "chover no molhado", 
porque não havia inspiração que me nz~:sse mais dizer e'm defesa da 
meu ponto de vista do que acaba de fazer o meu dileto companheiro 
por Goiás. Nem de leve passou no meu bestunto o propósito de 
diminuir a figura do Presidente Getúlio Vargas. Absolutamente não! 
Agi apenas, como salientou o Senador Osires Teixeira, por espírito 
de pura ordenação. Não se esqueçam de que sou oriundo da famllia 
militar. Fui soldado muito tempo, e peguei alguns bons cacoetes com 
os quais espero morrer. Na minha vida militar nunca vi duas uni
dades com o mesmo número e com a mesm11 denominaçilo: 3• Regi
mento de Infantaria, era um só na Pruiu Vermelh11; 2• Batalhão de 
Caçadores, era só um cm Si\o Gonçalo, onde Luiz Cavalcante sentou 
pr"ça. 

~ por isso então, por formação, por coerência, que achei por 
bem dar meu voto contrilrio ao projeto, por jú haver uma grande 
homen11gcm 110 Presidente Vargas, com n denominação de 
"Conjunto Petroquímica Presidente Vargas", em C11mpos Elíseos. 
Perdoe-me o nobre Senador Vusconcclos Torres mas me parece que 
S. Ex• cometcn um pequeno equívoco. t, que na verd11de o Conjunto 

Petroquímica Presidente Vurgas é denominação absolutamente oh· 
cial. fi a maior fábrica de borracha sintética do País. Seu fatu· 
ramento no ano passado sobrepassou de setecentos e cinqUenta 
milhões de cruzeiros. 

Então me pareceu que à figura do Presidente Vurgasjú se presta· 
ra grunde homenagem, assim como a outros vultos que também 
muito se empenharam pela instituição do monopólio estatal do 
petróleo. 

Esta é: a explicaçuo que eu desejava dar. Niio me oponho, 
absolutamente, nem poderia mesmo me opor, a que companheiros 
divirjam do meu ponto de vista. Apenas eu, por uma questão de 
ordenamento, permanecerei como anteriormente, achando que, no 
campo da petroquímica, já se prestou uma relevante homenagem ao 
Presidente V11rgas. (Muito bem!) 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA) - Peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará-ARENA) (Para 
encaminhar a votação. Sem re•isão do orador.)- Sr. Presidente, ao 
tempo em que o Presidente Getúlio Vargas teve o seu nome intima
mente ligado aos destinos deste País, eu não era político; eu vivia na 
caserna. fi evidente que muitas vezes agi innuenciado por opiniões de 
políticos, de jornalistas, e não roram raras as vezes cm que posterior
mente tive que fazer uma revisão dos conceitos segundo os quais cu 
via a personalidade do Presidente Vargas. 

Falo, portanto, Sr. Presidente sem nenhum partl·pris. Se o 
Paraná não prestou até: agora nenhuma homenagem ao Presidente 
Vargas, está em débito com um vulto indiscutivelmente marcante da 
História brasileira. Mas se o Paraná já prestou esta homenagem, a 
mim me parece que se começa a fazer precisamente aquilo que o no
bre Vice-Líder Osires Teixeira acabou de salientar neste Senado: 
uma desordem do tipo de homenagens, que muitas vezes, e não é este 
o caso, não são sinccraS. 

Por exemplo, Sr. Presidente, hoje, a minha cidade, Capital do 
meu Estado, é uma cidade sem características próprias, porque per
deu a sua vinculação com a independéncia do meu País: suas duas' 
ruas principais são "Getúlio Vargas" e "Magalhães Barata". 
Ninguém se lembrou de colocar em qualquer outra artéria "Quinze 
de Agosto" e ulndependência". 

O culto à personalidade, Sr. Presidente, está-se sobrepondo ao 
culto da própria Nação! · 

Esta Nação quantas vezes já prestou homénagem ao Sr. Getúlio 
Vargas? Hoje muito me agrada verificar nesta Casa cultores do 
Direito, que rccl11mam 11 todo instante o estabelecimento do Estado 
de Direito em seu País, fazendo a sua viagem a Canossa, esquecendo· 
se da marcante figura do dilador Getúlio Vargas no período em que 
ele o foi - ao mesmo tempo que reconheço, com extraordinário 
carinho, a sinceridade com que seus auxiliares como Ruy Carneiro e 
Gustnvo Capnnema fazem a sua defesa de uma maneira absoluta· 
mente louv(lvcl e decente. 

Não ~:ru meu intuito, Sr. Presidente, ser veemente neste 
encaminhamento. Creio que inúmeras homenagens já foram 
prestadas c devidas ao Presidente Getúlio Vargas. Foi um homem 
que ficou marcado por um período ditatorial neste País, homem que 
depois aceitou n regra do jogo democrático e morreu dando uma 
lição i1 Nação, qualquer que seja a intcrpretaçilo que seus inimigos 
ou seus seguidores possam dur. l! um fato histórico dn muior relcvün .. 
ciu nu vidu do Brusil. 

Eu me negarei n fazer qualquer ato que atinja n memória do 
Presidente Getúlio Vnrgus. Mns antecipo que neste caso o voto que 
durei, acompanhando n posiçi\o da Liderunça, ni\o significa, de 
mnndru ulgumu, ntingir u memória c.lo Presidente Getúlio Vurgus! 
(Multo bem!) 
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O Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Sr. Presidente, peço a 

pnlavru para uma questão de ordem, ou para umu declaração pela 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Concedo u pulavru 
ao Senador Ruy Santos, pela Liderança. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia - ARENA) (Pela Liderança, sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Já declarei, ao encaminhar a votaçUo, que eu não tinha 
ncnhumu restrição ao Sr. Getúlio Vargas. Faço ao Sr. Getúlio Var
gas os mniores elogios; rt:conheço a sua obra c admito, até, o que"já 
foi dito aqui, que ele entrou para a História. 

Sr. Presidente, quando iniciei n minha vida pública, tão longe, 
nos idos de 1930, o primeiro voto que dei foi ao Sr. Get(ilio Vargas, 
na "Aliança". Depois, fui advcrsúrio do Sr. Getúlio Vargas cm toda 
a minha carreira política. 

Não estou aqui, porém, Sr. Presidente, para atuar cm função de 
ressentimentos ou divergências que cu tenha tido com o Sr. Gct(llio 
Vargas. (;apenas uma questão de princípios. 

Sabemos, Sr. Presidente, que há uma lei que faz de Aleijadinho 
- o grande Aleijadinho - o Patrono das Artes no Brasil. E "das 
artes" quer dizer de todas as artes, Pois bem, há projetas tirando a 
música clússica pnra um, u música popular para outro, a poesia mo
derou p:w1 um, a poesia clás~ica para outro c, então, Aleijadinho vai 
acabar como patrono do Aleijadinh• ! ... 

O que eu quis lembrar, Sr. Presidente, no meu voto, apoiando o 
ponto de vista do eminente Senador Luiz Cavalcante, é que a home
nagem da PETROBRÁS já foi prestada ao Presidente Getúlio 
Vargas que tem também o seu nome num dos navios da empresa esta
tal. Não hú nenhuma restrição ao Sr. Getúlio Vurgas, repito, pois 
respeito o pensamento dos companheiros que aqui se pronunciaram. 
Mas dever, Sr. Presidente, i: dever. E no cumprimento do dever -
dever conscit:nte- cu niio recuo. 

Assim, Sr. Prosidentc, com pesar pelo pronunciamento de vúrios 
companheiros, mantenho o meu voto pela rejeição do projeto! (Mui-
to bem!) ' 

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

Os Srs. Senadores que o uprovam, queiram permanecer sen
tados:(Pausa.) 

Estú rejeitado. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA!-- Sr. Pre
sidente, peço verificação de votação. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo - M DB) - Peço verilicação 
de votação, Sr. Presidente. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA) - Pedi 
primeiro c faço questão, por ser urn membro da Aliança Renovadora 
Nacional e, principalmente, pelo fato de entender que u questão ni1o 
foi fechada. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo - MDD) - Serão dois os 
reqliCI'iml!ntos. Sr. Presidente. não hli problema. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Pt'rdoc
me V. Ex•, apenas fui mais ligeiro e faço questão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Defiro o pedido de 
verificuçào, que scrú feito pelu processo nominal. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A votação deve ser l'citu pelo processo clctrônico. 
Os líderes votarão em primeiro lugur. · 
Em volução. (Pausa,) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. 
SENADORES: 

Franco M onluro- Lfdcr do M DB 
A.lt!xundrc Costa 

Arnon de Mello 
Cuttete Pipheiro 
Daniel Kricgcr 
Gustavo Capuncma 
Heitor Dias 
Henrique de La Rocquc 
ltallvio Coelho 
José Sarncy 
Lcnoir Vargas 
Luiz Viana 
Mendes Cunalc 
Teotônio Vilela 
Vusconcclos Torres 
Adalberto Sena 
Agcnor Maria 
Evandro Carreira 
Evelúsio Vieira 
Gilvun Rocha 
Lázaro Barboza 
Leite Chaves 
M:1rcos Freire 
Orestes Quércia 
Roberto Saturnino 
Ruy Carneiro 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. 
SENADORES: 

Ruv Santos- Líder da ARENA 
Augusto Franco 
Dinarte Mariz 
Fausto Castelo-Branco 
Helvídio Nunes 
Jarbas Passarinho 
José Lindoso 
Luiz Cavalcante 
Manos Leão 
Osires Teixeira 
Saldanha Dcni 
Virgílio Túvorn 

O SR. PRESIDENT" (Magulhães Pinto)·- Votaram "SIM" 
26 Srs. Senadores, votaram "NÃO" 12. 

Está aprovado. (Palmas.) 
O projeto vai i1 sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PiWJ"!O DE LEI DA CÂMARA N• 113, DE 1974 
(N' 1.49ii-D/73, na Ciimara dos Deputados) 

Oá • dennminuçüo de "Reflnariu Pre•ldentc Getúlio V ar
~·•" à refinaria de petróleo a ser Instalada pela 
PETROBRÃS S.A., no município de Araucárla, Estado do 
Purunâ. 

O Congresso Nncion~J ~,i,.!cr·.~l~t: 

Arl. to A rennarb C·' nctrólco a ser instalada pela 
PETROBRAS S.A., no munkir;o de Araucúrin, no Estudo do 
Purunl1, denomin:1r-se-á .. Relinnria P: ... .,i~:!.!nte Getúlio Vurgus". 

Art. 2• Estu ld entrar:\ cm vigor nn dnta de sua publicação, 
revogndus us disposiçõ~s em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhaes Pinto; --ll<m 3: 

Discussilo, cm turno único, da Emcndu du Ctimura d~1s 
Deputados 110 Projeto de Lei do Se1.ado n' 112, de 1971 
(n' 1.090-B/72, naquela Cusu), de uutoriu do Senhor Sena
dor José. Lindoso, que dcterminn providências pura 
cumprimento da obrigutoriedudc do ulistumcnto clcitorul, 
tendo 
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PARECERES FAVORÃ"EIS, sob n•s 121 e 122, de 

1975, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura 

A Presidência comunica ao Plenário que u Comissão de· Redu· 
çuo da Cümara úos Deputados elaborou a Redução Final do Proje· 
to, oru cm exame, cm termos de substitutivo imcgrul; A alteração fci· 
ta, entretanto, por aquela Casa do Congresso resume-se uo acrí:sci· 
mo de um urtigo, que versa sobre a situação dos eleitores do Distrito 
Federal, trutundo·sc. portanto, de uma emenda. 

Assim sendo, a Presidência irá submeter à deliberação apenas a 
citada emenda, consubstanciada no art. 2• do Substitutivo daquela 
Casa, encaminhado ao Senado. 

Em discussão a emenda. 

O Sr. José Llndoso (Amazonas-ARENA)- Peço a pal•vra, 
Sr. Prosidcntc. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra o 
Sr. Senador José: Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (Amazonas-ARENA) (Sem revlsilo 
do orador,)- Sr. Presidente, o projeto de minha autoria, que deter· 
mina as providência> pura o cumprimento du obrigatoriedade do ulis· 
t<~mcnto eleitoral, foi acolhido na Casa congénere com a modificação 
que importa cm isentar das responsabilidades do 'voto os eleitores do 
Distrito Federal. Verdade i: que a legislação brasileira está fazendo 
um progresso, no sentido de conferir aos eleitores de outros Estados, 
rosidcntes no Distrito Federal, em Brasília, o direito de votar, e na 
liltimu ch:içi:ioj{ltivc:mos esta experiência. 

Acresce, Sr. Presidente, que essa experiência referida se carac
tcrilm como uma experiência de voto cm trânsito, não propriamente 
Jo voto do eleitor do Distrito Federal. E a propósito da votação des· 
se projeto, com o aditivo da Câmara dos Srs. Deputados, ao apreciá· 
lo desejo fazer, de novo, a colocação da necessidade de se dar o direi· 
to Je voto ao cidudão do Distrito Federal. · 

Jit ocupei a tribuna do Senado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
para propor que considerada fosse a formulação de um esquema pre· 
vendo o direito de manifestação politica dos setecentos mil eleitores 
Jo Distrito Federal, que se constituiriam numu unidade sem voz e 
•sem vez no Plenúrio brasileiro, se não pensássemos e se não fosse 
recorrível, Jogo mais, a decisão de se dar possibilidade aos eleitores 
do Distrito Federal de manifestarem os seus pontos de vista e de se 
fazerem presentes, portanto, pelos seus representantes nos órgãos 
politico-administrativos do Pais, 

Defendo, Sr. Presidente, a idéia de que teríamos, reformulando 
a Constituição no tempo oportuno, de oferecer a possibilidade de o 
Distrito Federal eleger três Senadores para que, mais nitidamente, ti· 
v esse expressividade a Comissão do Distrito Federal. A solução pare· 
cc, sob o ponto de vista doutrinário, de certo modo fugir aos cânones 
clílSsicos, porque o Distrito Federal seria aquilo que se chumara, 
yunndn se <'onstituiu a República, de um Município neutro e não de 
um Estndo. E nós teríamos, por esse mecanismo singular mas 
eminentemente interessante, não só u economia, mas u possibilidade 
tlc se l'nzc:rcm convergir pura o Senndo, dundo-sc uma densidade nes
"' participação, os interesses dus responsabilidades aluais no debate 
c nu orientação da alta administrnçüo do Distrito Federal. 

P<H iguul, tumbóm, defendíumos que se constituíssem, nas 
ndministruçõc:s regionais, conselhos administrativos, com u 
participnçilo mista Je elementos técnicos, promotores de Comunidu· 
di! c ussistcntcs sociuis, uo ludo daqueles que :-eprescnturinm essas 
comunidades regionuis. 

Ao votut·, portanto, pelo projeto, c acatando a emenda da 
Ciunaru dos I>eputudos, ussinulumos u importância, nu alta esfera 
politica <leste J>uís, de nâo se poder ignorar u necessidade imperativa 
de <lar voz e vez à populaçilo <lo Dir.trito Fcderul, no problema du 
participaçilo politica nos destinos du Nuçilo. (Multo beml Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Encerrada a discus· 
sUo, passamos à votação, 

Os Srs. Senadores que aprovam ~ emenda du Câmara dos 
Deputados ao projeto queiram permanecer sentados (Pausa,) 

Aprovado. 
A matéria vai ii Comissão de Redução. 

I! a seguinte u matéria aprovada, com a ressalva feita pela 
Presidência: 

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• lll, DE 1971 

(N• 1.090-B/72. na Câmara dos Deputados) 

Determina providências para cumprimento da obriga· 
torlcdade do alistamento eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A matrícula, cm qualquer estabelecimento de ensino, 
pdblico ou privado, de maior de dezoito unos alfabetizado só será 
concedida ou renovada mediante a apresentação do t!tulo de eleitor 
do interessado. 

§ J• O diretor, professor ou responsável por curso de alfa· 
bctização de adolescentes e adultos encaminhará o aluno que o 
concluir ao competente juiz eleitoral, para obtenção do tftulo de 
eleitor. 

§ 2• A inobservância do disposto no parAgrafo anterior 
sujeitará os responsâveis às penas previstas no art. 9• do Código 
Eleitoral. 

Art. 2• Os eleitores do Distrito Federal, enquanto nã~ se esta• 
belecer o seu direito de voto, ficam dispensados de todas as exigên· 
cias legais a que se sujeitam os portadores de títulos eleitorais. 

Art, 3• Os serviços de rádio, televisão e cinema educativos, 
participantes do Plano de Alfabetização Funcional e Educação Con· 
tinuada de Adolescentes e Adultos, encarecerão em seus programas 
as vantagens atribuídas ao cidadão eleitor, no pleno gozo de seus 
direitos civis c políticos, e informarão da obrigatoriedade do alista· 
mente e do voto para os brasileiros de ambos os sexos. 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições cm contrádo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n•26, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que de.1tina à Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor a parte recebida pelo Departamento de Imposto de 
Renda nu arrecadação da Loteria Esportiva Federal, e dâ ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 107 a 109, de 1974, das Comissões 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade nos termos do substitutivo que oferece, com 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador José Augusto; 

-de Legislação Social, favorável ao Projeto, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça; c 

-de Finanças, favorável ao Projeto, nos termos do subs· 
titutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

A matrria constou da Ordem do Dia da sessão de 20 .de maio 
deste uno, tendo sido udiudu a sua discussão, u requerimento do Sr. 
Senador Ruy Santos, pura a sessão de 19 de junho último. Nessa da· 
ta, a requerimento do Sr. Senador José: I,indoso, a discussão da 
mutériu foi udii.idu pan1 u presente sessão. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso du palavra, encerrarei 

u discussilo. (Puusa,) 
Estú c-nccrrudu. 
Sohrc u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secrctt\rio. 
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~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 347, DE 1975 

Nos termos do art. 350 combinado com n alínea "C" do art. 310 
do Regi!nento Interno, requeiro adiamento dn votacão do Projeto de 
Lei do Senado n• 26, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que destina à Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 
a parte recebida pelo Departamento de Imposto de Renda nn 
arrecaáacilo da Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências, 
a nm de ser feita na sessão de 16 de setembro de 1975. 

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1975.- Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matí:rin figurará na Ordem do Din dn ses· 
são do dia 16 de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Está esgotada a ma
téria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agcnor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte - MDB) 
(Pronuncia o seguinte discursn. Sem re,lsào do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Antes de iniciar o meu discurso devo tecer algumas considera
ções a respeito de um pronunciamento que aqui fiz, no dia 8 próximo 
passado. 

Nesse pronunciamento, eu tecia considerações a respeito da pro
blemática do assalariado brasileiro de baixa renda, a que o Governo 
Federal, . reconhecidamente, achou por bem patrocinar remédios 
gratuitos, 

A minha tese, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fez com que 
S. Ex• ·O Sr. Ministro Nascimento e Silva, embora discordando, 
ocupasse a televisão por alguns minutos para analisá-la, Mas, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, cu reconhecia, naquele pronunciamento, 
o esforço do Governo em buscar meios para socorrer o assalariado 
de baixa renda do. País. Não critiquei o Governo. Apenas o adverti 
porque, na realidade, o que motiva, o que promove o homem que tra
balha é, trabalhando, poder viver às próprias custas. 

Confesso que na hora em que este homem, trabalhando, niio ti· 
ver condições, através do seu labor, de conseguir os meios para viver 
às suas custas e precisar implorar à caridade pública, poderá muito 
bem perder essa motivação, perdendo o amor pelo trabalho, per· 
dendo o amor pelo labor. 

Essa foi a indagação que fiz. Niio critiquei o Governo nem, 
tampouco, o Sr. Ministro Nascimento e Silva. Apenas adverti-os 
quanto it medida porque ela, no realidade- se cada um de nós anal i· 
sá·la com profundidade - no fundo da análise traz uma realidade 
maior. Foi dentro desses princípios que abordei o problema. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grunde do Norte- MDB)
Com o maior prazer, nobre Senador. 

O Sr. Eurico .Rezende (Espirita Santo - ARENA) - V. Ex• 
coloca muito bem o problema. E quero, também, congratular-me 
com o fulo auspicioso, se não mesmo curricular para V. Ex•, de 
haver o Sr. Ministro Nascimento e Silvu ocupado a imagem da televi
são brasileira para responder a um pronunciamento de V, Ex• Isso 
deve dar certos ciúmes em outros frades maiores da Bancada do seu 
Purtido, 

O SR. AGENOR MARIA (Rio ·Grande do Norte- MDB) -
Tenho a impressilo que nilo cuusu ciúme. Antes engrundece o Senado 
Federnl.: 

Mus, Sr. Presidente, cu, que sempre faço pronunciamentos de 
improviso, achei por bem escrever o de hoje, para que niio apareça, 
no improviso, u cmoçiio; para que se busque dentro do pronuncia· 
monto que devo fa>.er agora, uma conscientização que -tenho cer
teza- é necessária na hora de transição que o Pais vive, 

Conciliar é o termo mais oportuno para ser adotado nos dias 
aluais. Com este critério solidário, encontraremos os caminhos do 
entendimento reciproco tão necessário ao Pais c à comunidade na· 
cional. Precisamos tirar as vestes do egoísmo, e encarar a realidade 
dos fatos, com patriotismo, estribados na lei maior da verdade, n 
única capaz de impor-se ao egocentrismo e triunfar sobre a ambição 
que i:, niio restu a menor dúvida, o maior obstáculo nos caminhos <lo 
porvir. No meu entender, o que prejudica a distensão de modo geral, 
e em particular o sistema político, i: todo e qualquer interesse 
subalterno, pois o interesse só é válido, em termos institucionais, 
quando é de ordem coletiva. A posição social difere da posição poli· 
tica em termos de ética; aquela se apóia no dinheiro e esta, no cnrãter 
c na correção, 

O Governo deve ser honesto, deve aplicar as leis tanto aos 
fracos como aos fortes; deve ele mesmo respeitar as leis. O poder do 
Governo não pode ser usado para combater os inimigos, para se vin· 
gar deles, e muito menos para permitir os abusos dos amigos e o cn· 
riquecimcnto illcito dos corrcligionãrios. O poder não deve corram· 
per, e sim, enobrecer. Acredito firmemente na mais livre expressão 
das opiniões, na consulta da vontade popular. Mas, depois de todo 
mundo dizer o que tem a dizer, alguém deve tomar a decisão. A opu· 
lêncin é um privilégio dos deslumbrados, e nunca deve ser uma osten· 
taçào do Governo. A humildade e a probidade devem ser o escudo 
do bom exemplo, que tem ótimo efeito quando de cima para baixo. 
O momento na vida nacional requer de cada brasileiro responsável 
pela Pátria o máximo de patriotismo na solução de nossos pro· 
hlemas. A multiplicidade de distorções em tela nos obriga a racio· 
cinar com responsabilidade em termos coletivos, niio havendo lugar 
para egoísmo ou paixões, com dogmas ou seitas. O radicalismo, em 
qualquer estágio, é altamente prejudicial c quiçá perigoso para 
solução dos nossos problemas. Ninguém pense que teremos soluções 
válidas fora desta assertiva; quaisquer que sejam os resultados fora 
desta realidade são altamente prejudiciais à Nação e ao próprio indi· 
viduo. Estamos embarcados no mesmo navio; se ele sossobrar não 
haverá possibilidade de sobreviventes; todos desaparecerão na fúria 
das tempestades que eclodirão com a hecatombe. Se não tivermos ca· 
pacidade para resolver o problema de quem trabalha, assalariados c 
produtores rurais, como poderemos resolver os problemas nacionais? 

Por incrível que possa parecer, a maioria do povo do Nordeste 
está representada justamente entre os assalariados e pequenos produ· 
tores rurais, uma grande parte sem ocupação definida, e a maioria 
com renda de um salário mínimo ou menos, que- todos sabemos
não representa nem de longe a renda ideal para quem trabalha. As 
grandes correntes migratórias, oriúndas de quase todas as regiões 
agrícolas do Nordeste, abandonando fazendas, roçados, vilas, po· 
voados e até cidades, em outras épocas promissoras c progressistas, 
vêm esvaziando a periferia e criando no interior da região uma deso· 
laçiio construngedora e altamente danosa em todos os aspectos no de· 
senvolvimento nacional. 

Os campos do Nordeste estão resumidos a inúmeras fazendas 
semi-abandonadas, com casas fechadas ou em ruínas, e a população 
resumindo-se, na sua maioria, a velhos, mulheres c crianças. O fe· 
nômeno {-sem precedente na História e altamente comprometedor, 
pois o excesso de trabalhadores nas cidades faz com que os empregos 
se tornem extremamente elásticos; com n tendência de se reduzirem 
os salários. Aqui pode-se ver como o empobrecimento do traba· 
lhador rural contribui pura o empobrecimento do seu companheiro, 
o trabalhador da cidade, através d1a criação de uma tremenda compe· 
tiçioo por empregos e assim diminuindo o nlvel dos salários em geral. 
O crescimento precoce dos sctori:s terciários, que ocorre à medida 
que os migrantes rurais chegam, foi apropriadamente descrito com<1 
uma espécie de 11rbanizaçilo uparcnte ou disfarçada. Essas cidades ex· 
tensas ou disfarçadas, St:Bundo a evocativa de Gilberto Freyre, foram 
o palco para discussão dos problemas de emprego. O quadro reflete 
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o interior desocupando-se, e us capitais inchando. Para corroborar 
esta afirmaçuo passarei u ler o trubalho do economista inglês David 
Goodmnn, ex-integrante do quadro técnico do Instituto de Pesquisas 
Econômicus c Sociais (IPEA), da Secretaria do Plunejamcnto du 
Presidência du República, utualmentc nu Universidade de Londrés, e 
publicado no dia lO de agosto do corrente ano, no jornal O Estado de 
S. Paulo. 

Acentuada incidência de doença, desnutriçilo e mortalidade in· 
fantil. Estes os custos sociais do crescimento urbano do Nordeste. 

Em seu trabalho "0 modelo econômico brasileiro e os mercados 
de trabalho: umu perspectiva regional", David Goodmun acentua 
que "o largo ímpeto de urbanização do Nordeste continua u ser sus· 
tentado pelu emigração rural, Aproximadamente metade du popu· 
laçlio total da rcgilio residirã em zonas urbanas por volta de 19801 cm 
compuraçilo com 25 por cento cm 1950. Cerca de 42 por cento da po· 
pulaçuo urbana da região ( 12 milhões), cm 1970, residiam cm cidades 
de 100 mil habitantes ou mais". 

O rápido crescimento urbano ocasionado pelos grandes movi· 
mentos dcmográncos, ufírmu o economista, "superou de longe os li· 
mitados recursos das cidades em termos de habitação, saúde, sanea
mento, educação c outros serviços públicos, deixando o emigrante 
rural à margem da economia urbana. As precárias condições de vida· 
nus favelas c povoados, dentro e em volta dos centros urbanos nor· 
destinos, põem cm destaque altos custos sociais envolvidos nesse pro· 
cesso de urbanização desconcertantemente rãpido e não planejado, e 
o tributo que resultou desse processo é evidente na acentuada inci· 
dência de doença, desnutrição c mortalidade infantil nas cidades do 
Nordeste". 

No Brasil, para cada 1.000 (mil) crianças que nascem vivas, 
morrem 110. Na Holanda, que apresenta o mais baixo indice de mor
talidade infantil do mundo, ele é de li para 1.000. 

Essas condições, segundo o economista inglês, refletem também 
os ganhos inadequados da força de trabalho urbana~ combinados 
com o lento crescimento das oportunidades de empregos modernos 
da economia urbana. "Ocorrendo limitada absorção de mão-de-obra 
ila indústria manuratureira c nos serviços modernos, o excesso de 
mão-de-obra filtra-se para ocupa~ões de baixa produtividade e opor· 
!unidades casuais de empregos", . 

Analisando os problemas de desemprego e subemprego nos ccn· 
tros urbanos do Nordeste, o economista Goodman diz que o ponto 
central é que podemos caracterizar apropriadamente o grande vo
lume da força de trabalho urbana como "o pobre que trabalha". Silo 
trabalhadores com empregos, amiúde trabalhando longas c exausti· 
vas horas e cujos ganhos se acentuam abaixo do nivel que o Governo 
considera o miníma para manter um padrão de vida accitâvel. Esta 
expressão é inteiramente apropriada pura descrever os 69 por cento 
de população urbana empregada no Nordeste, que recebe um salário 
mínimo ou menos". 

Duas categorias dü Pesquisa Nacional por Amostragem de Do· 
rnicilios (PNAD) podem ser usadas para estimar o desemprego 
"visivel" ou trabalho involúntúrio em tempo parcial. Elas incluem 
indivíduos que trubalham normalmente 40 horas por semana c que 
prefeririam trabalhar cm tempo integral c aqueles que se encontram 
tcrnporuriurnentc sem emprego em tempo parcial, por razão 
econôrnica. Segundo o levnntumcnto, em média, 384 mil trabalhado· 
res, ou 12 por cento du força de trabalho urbana, encontravam-se em 
tal situuçilo de meados de 1968 u principias de 1970. 

A incidência desse tipo de subutilização de trabalho é mais 
pronunciada nu prestação de serviços do que em outros selares ur· 
hunos, alcançando IS por cento da força de trabalho setorial, cm 
compuruçi\o com 7 por cento em utividudes secundârias. O "cmprc· 
go involuntário" em tempo parcial é também mais sério no caso das 
mulheres, envolvendo 14,9 por cento da força de trabalho feminina 
total, mas apenas 6,5 por cento dn populuçi\o masculina empregada 
em fins de 1972, Finalmente, 51,4 por cento dos subempregados 
"visivcis" silo trabalhadores por conta própriu, enquanto que esta 

categoria ocupacional responde por apenas um terço da força de 
trabalho urbana. 

Pura David Goodman, um segundo aspecto que ilustra de 
maneira impressionante a natureza endémica da pobreza urbana do 
Nordesie é o tamanho das duas camadas inferiores da categoria dos 
"pobres que trabalham", O primeiro contingente inclui 754 mil 
trabalhadores, ou 18 por cento da força de trabalho urbana, que ga· 
nharn de um quarto ati: metade do salârio minirno. O grupo mais po
bre, com ganhos extraordinariamente mais baixos, de menos de um 
quarto do nivel oficial do salário mínimo, abrange um 
impressionante total de 902 mil trabalhadores ou 22 por cento da for· 
ça de trabalho urbana, cifras que revelam a dimensão dos problemas 
do emprego urbano do Nordeste". 

O tamanho da categoria dos "pobres que trabalham" empenha· 
dos cm ocupações de baixo nivcl salarial, diz Goodman, c a grande 
parcela de 1,6 milhão de trabalhadores que auferem ganhos extre· 
ma mente baixos sugerem o ténue impacto do crescimento recente 'so· 
brc os mercados de trabalho urbanos, As duas camadas inferiores 
acima, abrangendo 40 por cento da força de trabalho, situam-se ao 
nível de subsistência ou abaixo, c participam, apenas esporadicamen· 
te, da economia monetizada, \ 

Na verdade, a magnitude da categoria dos "pobres qui: 
trabalham': -cerca de 3 milhões- "refuta" as alegações de que o. 
proletariado urbano pode serincluido corno grande beneficiário do\ 
crescimento da renda nos últimos anos. · 

Estes dados, para David Goodrnan, colocam em realce o fato de 
que o emprego da baixa renda não constitui urna situação especial 
n:strita a um componente minoritário selecionado. Pelo contrário, 
diz o economista inglês, é a situação comum, diária do trabalhador 
típico nas zonas urbanas. A natureza generalizada da pobreza ur· 
bana c dos ganhos inadequados, exemplificados pelo fato de que o 
salário mínimo provavelmente excede por margem substancial os 
ganhos medianos, identifica a economia urbana como portadora de 
um excedente crônico de mão-de-obra. 

"Alem disso", finaliza, .. essa pressão deprimiu os níveis de 
ganhos em todos os setorcs, incluindo o manufatureiro, onde 26 por 
cento dos empregados assalariados ganham menos da metade do 
salário mini mo e 69 por cento do que o mesmo". Goodrnan se refere 
somente aos mais óbvios custos sociais: doenças, rnâ nutrição e mar· 
talidadc infantil, mas há certamente outros custos mais danosos que 
são: o trauma psicológico para o camponês; crimes e atas anti· 
sociais: criação de urna classe lumpem. 

Aqui, Sr. Presidente c Srs. Senadores, baseado neste levantarncn· 
to, com dados sociais elaborados sem emoção, indo buscar o eco· 
nornista, dentro do drama que vivemos hoje, nesta Pátria, peço a 
Deus que nos dê serenidade para poder analisar este quadro, até 
chegar u urna nova classe que se forma nas grandes urbes deste Pais: 
a dos lumpens. 

Esta, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é uma nova classe que se 
está criando, advinda do submundo do desemprego- o homem do 
sertão chega à cidade; nilo encontra emprego, rnarginaliza·se: e, na 
frieza do asfalto, encontra hostilidade. Buscando dentro de si mesmo 
meios pura sobreviver, ele fica vivendo um trauma psicológico e 
passa a ter ódio da cidade, passa a ter ódio do seu próprio serne· 
lhuntc. Esta, a nova classe que surge hoje em cidades corno o Rio de 
Janeiro, Siío Paulo, Recife, Salvador. 

Lendo estas estatistioas tristes dos dias atuais, reconheço o 
problema do Governo: a corrente irnigratória aumentando, os altos 
sertões da Pátria esvaziando, u lavoura perdendo o braço diariarncn· 
te, u corrida do homem do campo para as grandes urbes. E o que 
acontece'/ A densidade demográfica explodindo: os meios e as condi· 
ções das redes hospitalares jâ não atendem a 60% das solicitações: o 
saneurnento já não atende a 50% da populuçilo das cidades: as salas 
de aula jú ni\o correspondem a 60% das necessidades dos meninos 
que precisum, querem e devem estudar. Tudo suturndo? O campo se 
csvaziu: o operariado do curnpo foge, abandonando seus roçados: o 
proprietilrio de terra foge, abandonando a sua propriedade, u sua 
casu. Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se silo eles que vão 
buscar nu terra o ulento destu Pátria, se silo eles que vi\o buscar nu 
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terru us rnutérius-primns, condicionumcnto maior do dcscnvolvimen· 
to industrial do País?! Por que eles abandonam os campos onde 
nusccrum, onde viveram, onde têm enterrados os seus nntcpussndos?! 
Por quê? Porque a estrutura comercial conti11ua danosa aos 
interesses de quem trabalhu e de quem produz neste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que o Governo 
acorde para esta realidade! Quem trabalha não pode perder dinhei
ro, não pode perder o esforço, seu labor. À medida que seu poder 
aquisitivo vai diminuindo, o trabalhador vai perdendo o amor pela 
produçi\o. Quem vai então produzir? Quem vui trubalhur? Como 
resolver os problemas das grandes urbes, como aqueles que hoje se 
verificam em Si\o Paulo, no Rio de Janeiro? Que poderá acontecer 
duqui u dois ou três nnos, se continuar cssn corrente migratória, cada 
diu muis intensiva? Ninguém poderá prever. Então, vamos acordar 
para a realidade, vamos fazer com que o homem do campo fique no 
interior, vamos fazer com que o produtor rural permaneça na sua 
gleba, entregue a seus afazeres. 

Se a matéria-prima é deficitária, que o Governo a subsidie; se a 
matóriu-prima é danosa, que o prejudic"do não seja o agricultor, 
porque ele não pode perder dinheiro com seu trabalho. 

Na verd~dc, Sr. Presidente, Srs, Senadores, ou se dá, de fato, 
uma estrutura comercial à altura do interesse de quem produz ou os 
lumpens vão crescer. 

Os lumpensjá existiam na Alemanha, nos idos de 30, formando 
a corrente: maior dos hitleristus: os lumpensjá surgiam na Inglaterra, 
com a Revolução Industrial. Vamor evitar que se criem no Brasil 
novos lumpens, 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas-MOS)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AGENOR 'MARIA (Rio Grande do Nortc-MDB) - ~ 
com muito prazer que dou o aparte ao Senador Evandro Carreira, 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas-MDB)- Nobre Senador 
Agcnor Ma ria, me intrometo no seu discurso para, com humildade, 
trazer uma contribuição, contribuição essa que tem, inicialmente, o 
intuito de ressaltar, de dar ênfase ao seu pronunciamento, que traz 
aquela obstinação do homem público à procura de um caminho, do 
homem público autêntico representante do povo, das massas sofri
das do Nordeste. V. Ex•, mais do que qualquer outro Senador. 
interpreta, nesta oportunidade, aquele sofrimento do nordestino, cm 
busca de um salário condigno, cm busca de uma contrapartida para 
a satisfação das necessidad.cs mais elementares. Nobre Senador 
Agenor Maria, ressalto esta sua obstinação. Em segundo lugar, 
V. Ex• traz a debate que- tema, não sei por que- o Plenário desta 
Casa dele ainda não se apercebeu. ~ tema da maior relevúncia, que 
implica na grunde procura da Sociologia, da Antropologia, da 
Economia c da Ciência Política. ~ o mais valioso tema que 
poderíamos discutir nesta oportunidade. Como diz V. Ex•, muito 
bem, no seu exórdio, é problema do egoísmo, da ego latria. Aí cstil a 
questão. O homem, está provado hoje, é resultado de uma luta 
ultrabilenar. Desde que apareceu o primeiro germe de vida, ele se 
afirmou através da luta. Foi esse entrcdevorar que fez essa primeira 
cêlulu, essu primeira ameba se diversificar, a ponto de atingir o 
metazoúrio sublime que é o homo saplens. O homem se afirmou nu 
face da Terra quundo empunhou o primeiro machado de sílex. Mas é 
chegada a hora, nobre Senador - V. Ex• se apercebeu dis~o e estú 
enfocundo o problema - é chegada a hora de ultrapassarmos esta 
fase. J(t não podemos entredevorar-nos, não podemos condicionar
nos a uma lulu antropofágicu. Temos que procurar um caminho, J(l 
que V. Ex• enfoca este assunto, peço que se debruce sobre ele, 
porque é um problema seriíssimo, implicundo no destina du Sociolo· 
gia, no destino dos conglomerados humunos, no destino da socie
dade humunu. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grunde do Norte-MDB) -
Scnado,r Evnndro Currciru, V, Ex•, com o seu npurte, truz um colori
do e umu ilustrução que muito honru o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, reconheço o esforço do Gover
no em querer ajudar o empresário nacional. 

O Sr, ltalivlo Coelho (Mato Grosso-ARENA)- V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB)- Só 
um momento, nobre Senador, 

Mas que essa ajuda ao empresário nacional nilo represente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, mais tristeza, mais fome, no lar do 
assalariado brasileiro. 

Temos, no Rio Grande do Norte uma firma que fabrica 
camisas. Conheço várias operárias c operário$ dessa firma que, para 
perceberem o salário de 376 cruzeiros por mês de trabalho, precisam 
trabalha•· 8 horas consecutivas e apresentar uma produção, exigida 
pela firma, dentro daquelas 8 horas. Se aquela produção for alcança
da, a operária, o operário fará jus a esse sulário de 376 cruzeirOs; se 
não nlcançá-h1, ganhará menos por mês, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quantos desses operários, depois 
de dois, três, quatro anos, ficam tuberculosos, enfraquecidos os 
pulmões, pois não têm condições, com este salário miserável de 376 
cruzeiros, de almoçar e juntar. 

Para surpresa minha, O Globo, do dia 13 corrente, traz o lucro 
dessa firma, que paga 376 cruzeiros, porque é o salário que o Gover
no exige seja pago ao operariado. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, enquanto as operúrias, algumas delas tuberculosas, recebiam 
apenas Cr$ 376,00, u firma neste primeiro semestre do ano, ganhava 
um lucro, de Cr$ 57.000.000,00 (cinqUenta e sete milhões de cru
zeiros) brutos. CrS 57.000.000,00 é o lucro da firma, no primeiro 
semestre fabricando camisas. O lucro líquido é de Cr$ 22.160.000,00 
(vinte c dois milhões, cento c sessenta mil cruzeiros). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma firma que ganha, num 
semestre, CrS 57.000.000,00 brutos pode pagar um salário humano, 
um salário para que pelo menos o operário possa almoçar c jantar. 

Sr. Presidente, meu pronunciamento é estribado em documen
tos, numa pesquisa que demonstra que quem deu o valor real ao 
Produto Nacional Bruto foi o excesso de doença do operariado 
brasileiro. Está aqui a prova. E há outra prova de. que há lucros 
suficientes para se pagar um salário melhor, mais condizente, àqueles 
que trabalham e àqueles que produzem. 

Como disse no começo do meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
trouxe um discurso escrito, para que a emoção nilo tomasse conta do 
meu cu. 

Está provado que o desnível c as destorções sociais, no campo 
econômico, süo brutais e concorrerão para descaracterizar o Gover
no. 

Permito-me, ngora, conceder o aparte ao ~::mincnte Senador por 
Muto Grosso, ltalivio Coelho. 

O Sr. Italivlo Coelho (Mato Grosso-ARENA)- Estou ouvin
do com muita atenção seu discurso, c animei-me a intcrrompê·lo, 
quando V. Ex• reconheceu os esforços do Governo, no sentido da 
integ'rução social, sobretudo no Nordeste, O problema é antigo -
não é deste Governo - untes da criação da SUDENE, desde u 
construção dos primeiros açudes. Há poucos meses, estive no Nor· 
deste, e vi a situação não tilo negra como V. Ex• a descreve. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte- MDB) - O 
sul(• rio está dizendo. 

O SR. ITALIVIO COELHO (Muto Grosso- ARENA)- A 
sociedade é ampla c permeável, V. Ex• enfoca, no corpo do seu dis
curso, o problema do trabalhador rural c traz o exemplo, emocional, 
de uma fábrica, cuja contabilidade é bem organizada. V. Ex• sabe 
que os pobres trabalhadores do campo nuo conhecem contabilidade. 
O exemplo de V. Ex• é muito urbano. Recebo as palavras de V, Ex• 
mais como coluboruçilo no Governo. Quando estive no Nordeste, 
presenciei esforço fenomenal nu construçilo de açudes de irrigação; 
encontrei até vestígios e ;inai5 de uma delcguçilo de Israel, 
coluborundo,·numu grundc cxpcrilmcia nSrrcolu bem brusilciru, pura 

' 
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a irrigação de terras pouco fí:rtcis existentes em algumas áreas, lotea· 
mentos de milhares e milhares de lotes rurais para os trabalhadores 
rurais bem brasileiros. O esforço do Governo é muito grande. V. Ex• 
se referiu aos defeitos de eomcrcialização, mas nilo estamos vendo 
crises insuperáveis do algodão, porque a politica nesse setor é sadia e 
obedece -e a ele não podemos fugir- à contingência internacio· 
na I. Verificamos o esforço da boa comercialização c da industrializa· 
çiio do sisai no Nordeste. Conhecemos aquela semente de caju do 
Ccaril não só saboreada cm todo o Brasil, mas em grande parte do 
mundo. O Nordeste está progredindo, como, de resto, todo a· Brasil. 
Existem ainda, evidentemente, determinadas necessidades, c o 
Senhor Presidente da República, ao assumir a Chefia da Nação, 
disse que a alma do seu Governo seria procurar a integração social. 
Proteger o pobre é a finalidade do Governo. Por estas razões, recebo 
us palavras de V. Ex• muito muis como informativas, muito mais co· 
mo colaboração ao grande esforço do Governo do Presidente Ernes
to Geiscl. 

O SR. AGENOR MARIÀ (Rio Grande do Norte- MDB)
Muito obrigado, Sr. Senador ltalivio Coelho, pelo seu aparte. 

O salário de CrS 376,00, por si só, diz tudo. Um salário mensal 
de 376 cruzeiros para um operário do Nordeste, do meu pequenino 
Estado do Rio Grande do Norte, por si só diz tudo. 

O que não aceito é que uma fitbrica de camisa possa ganhar 22 
milhões e 600 mil cruzeiros, num semestre, e não possa pagar ao 
assalariado, lã do Rio Grande do Norte, o que paga a mesma fá· 
brica, cm São Paulo. Porque não tem sentido o assalariado de lá 
ganhar 30% a menos que o assalariado de São Paulo, quando ali exis
tem os lucros fabulosos na fabricação das manufaturas. 

O que quero afirmar é que não me .conformo com essa dis· 
paridade de salários - uns com mais, outros com menos - porque 
está aqui a prova: há o lucro do empresário. E se há o lucro do 
empresário, é justo que se dê ao assalariado do Nordeste, onde estão 
auferindo tamanho lucro, pelo menos o equivalente ao salário de São 
Paulo. Posso informar ao nobre Senador ltalívio Coelho que lã, no 
Rio Grande do Norte, o poder aquisitivo do povo é mais baixo, cm 
funçilo de um salário 30% menor. No entanto, a vida é mais cara do 
que em São Paulo c não pode ser diferente, porque 70% do que 
importamos provém de São Paulo. Se importamos de São Paulo, é 
claro, lógico, evidente e meridiano que vamos comprar mais caro. E, 
se compramos mais caro, não tem sentido que o nosso operârio per
ceba um salário 30% a menos, pórque, na realidade, não corresponde 
aos anseios de um poder aquisitivo, justo e humano, para esse 
operariado. Não quero desfazer do Presidente Geisel. 

O Ministro Nascimento e Silva afirmou, nesta Casa, em um 
debate, em um diálogo com os Senadores, que é contra o aumento do 
Produto Nacional Bruto, desde que o povo não participe desse desen· 
volvimento. Sua Excelência, o Presidente Gcisel e os seus Ministros 
estão imbuídos dos melhores propósitos: mas o que desejo, neste 
meu pronunciamento, é advertir o Governo para que não vá na 
conversa de empresfirios desse tipo não poderem pagar salários me· 
lhores, ou niio quererem dar melhores condições salariais nos operá· 
rios do Nordeste, a fim de que se levem mais fábricas para essa 
Região. 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco - MDB) - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)
Um momento nobre Senador! Porque industrializar o Nordeste sem 
fortalecer o sctor primário, é, como se diz, "chover no molhado''. 
industrializar, sem ter mercado consumidor: industrializar, sem ter a 
quem vender, porque o povo da zona rural nilo tem poder aquisitivo. 

I! com o maior prazer ~uc concedo o aparte ao Senador Marcos 
Freire, 

O Sr. Marcos Freire (Pernambuco- MDD)- Senador Agcnor 
Marin, V, Ex• truz, uma vez mais, u cstu Cusa problcmu du mnior 
atuulidude c du maior gravidade, especificamente cm relnçilo ii rc· 

muncração do trabalhador nordestino; apresenta realmente, as 
conotações dram4ticas de que ele se reveste, nilo só em relação ao 
salário mínimo, propriamente dito - porque, como jfi tem sido 
reiteradamente demonstrado, c as esta\isticas oficiais o comprovam, 
no Nordeste temos o mais alto custo de vida do Pais c, no entanto, o 
menor salário mínimo vigente, em termos nacionais. Dir-sc-á talvez 
que isso se· refere tão-somente ao salário mfnimo, mas tcr-sc-ia que 
contra-argumentar, primeiro que ele constitui a base de toda a 
pirâmide salarial c, logicamente, o seu valor menor repercute sobre 
todos os de~ais níveis salariais; cm segundo lugar, o próprio .IBGE, 
através do Censo Industrial de 1970, comprova que hã Ul1111 

disparidade enorme nos salários médios industriais. E assim, cm r~la· 
çiio a uma série de indústrias, apresenta dados realmente estarrece· 
dores, no que diz respeito à indústria têxtil, vestuãrio, produtos 
_alimentares, bebidas, fumos etc., de tal forma que, no somatórjo de 
todos os grupos de salários médios industriais da lista feita pelo 
IBGE, no final das contas, comprova que o saltlrio médio industrial 
do Nordeste, em relação ao Brasil, representa apenas 0,55%, e que es
sa situação se agrava, se compararmos com São Paulo, qcando esse 
percentual chega a 0,45%. Portanto, o que V, Ex• está dizendo, nesta 
tarde, encontra, realmente, todo o respaldo, inclusive o das estatís
ticas do próprio Governo. E é bom que V, Ex• c todos nós voltemos, 
reiteradas vezes, como temos f~ito, a essa problemática da remunera
ção do trabalhador nordestino, porque ela se configura como 
flagrante justiça. Parabéns, pois, a V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB) -
Senador Marcos Freire, muito obrigado pelo brilho que o aparte de 
V. Ex• traz ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, também estou grato a V. Ex•, que estã pre· 
sidindo a Mesa do Senado Federal, ouvindo este humilde homem do 
povo, trazendo por meio de sua palavra, a voz do povo que o 
mandou para esta Casa. 

Como se vê, está provado que o desnível e as distorções sociais 
no campo econômico e social são brutais e concorrerão para dcs· 
caracterizar o Governo, caso nilo tome medidas rigorosas c inteligcn· 
tcs pura modincar este cruciantc problema. 

Precisamos de uma Filosofia aplicada, cm que prevaleça o ho
mem no seu labor e possa dele poder viver. A melhor maneira de har· 
monizar o trabalho é valorizá-lo. 

O que motiva o homem para o trabalho é dele poder viver às 
suas custas: as metas da tese trazem em si 11 idéia do cidadão de qual
quer nível social, cm qualquer categoria de trabalho, poder viver 
honestamente do seu labor: assim sendo, o trabalho. passa a ser o 
meio de vida de cada um, e só dele dependerá o homem para viver, 
na proporção em que o trabalho possa assegurar estas condições, o 
homem terá motivação suficiente para continuar amando o labor. 

O Governo procura colocar cm prática os programas de 
Centros Sociais Urbanos, com recursos de 2 bilhões de cruzeiros 
para 11plicação em 4 ou S anos. O Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
mento Social- 3 bilhões, para serem repassados a particulares que 
apresentarem projetas de cunho social. Os remédios populares, c o 
ainda niio divulgado programa de alimcntaçiio c nutrição, silo, ao 
lado do PIS, do PASEP e de outros instrumentos oficiais, eficientes 
armas para combater e minorar os efeitos dns distorções apresenta· 
das pela sociedade brasileira. Com esta distribuição indireta, acrc
ditu que resolverá o problema sem aumentar os salãrios, evitando, as· 
sim, a decantada inflaçiio. 

Sr. Presidente, nilo acredito que pagar o justo, a elementar, a 
quem trubalha, seja inflacionar. O que inflaciona, Sr. Presidente, 1: o 
crediúrio desordenado que temos neste País: crcdiário monstruoso, 
que tem tudo pura encenar, colorir, blefar, enganar o consumidor 
desprevenido, dcspreparado e sem sensibilidade fil1jjnccira. Esse, 
sim, esll\ corroendo este P11ís, inflacionando a Nação, porque dá opor
tunidade de as pessoas terem aquilo que, na realidade, seu poder 
uquisitivo niio permite. E o problema maior, Sr. Presidente, niio cstfi 
na aquisição: o problem11 muis grave está na munutençiio. Conheço 
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funcionúrios públicos que ganham 4 mil cruzeiros por mês, c pagam 
prestação de uma Veraneio de luxo, no valor de dois mil c duzentos 
cruzeirçs mensais. 

O Governo nilo tem culpa, e, ao mesmo tempo tem, porque 
pode haver uma disçiplina nesse crcditirio, entre o fútil c o útil, entre 
o necessário c o desnecessário. O homem não tem condições para 
comprar uma bicicleta, ou tem condições para comprar só uma bici· 
clcta, e compra um Dodgc de luxo, ele não tem condições para 
comprar um rádio de pilha, pela falta de poder aquisitivo, mas 
compra televisão a cores. O nosso homem é dcsprcparado, nilo tem 
sensibilidade financeira. ~ preciso que o Governo, que facilita esse 
crediário desordenad~. pelo menos discipline o problema dos juros. 
O investimento para bens de consumo, cm termos de lazer, deve ter 
um juro diferente daquele do investimento de bens de capital para 
desenvolver c produzir. Um exemplo: um cidadão compra um 
automóvel de luxo pura o seu lazer c vai sofrer o mesmo juro do oU" 
tro cidadão que compra um caminhão para, trabalhando nele, viver, 
manter sua famflia c produzir. Isto é que acho o cúmulo! ~ incrlvcl o 
que está acontecendo! ~não se disciplinar o crediário, cm termos de 
aquisiçilo e em termos dejurosl O Governo pode fazê-lo. O Governo 
quer ajudar a indústria manufatureira c sabe que se não favorecer o 
crediário, através das financeiras, o povo não terá poder aquisitivo. 
O poder aquisitivo de 80% do povo brasileiro é artificial, é um poder 
aquisitivo artificial, i: o endividamento a curto prazo. Ninguém se 
iluda! 

Então vamos, pelo menos, já que precisamos fazer o produto da 
manufatura encontrar consumidor- e este consumidor só é passivei 
através de um crediário, para dar o poder aquisitivo artificial que o 
povo está precisando para comprar - vamos, pelo menos, dis· 
ciplinar esse crediário c esses juros. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo - MDB)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB) -
Com o maior prazer, nobre Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo-MDB)- Acabo de receber 
uma carta cm que me é relatado um episódio que se encaixa, com 
exatidilo, ao quadro descrito por V. Ex•: um agricultor foi 'à cidade 
principal da região para comprar uma mâquina ncccssãria ao seu tra
balho profissional, um implemento agricola - c diz, com a famfiia, 
que se possível cuidaria também de ver as possibilidades de comprar 
um automóvel. A mãquina agrlcola de que ele necessitava tinha a sua 
aquisição tão complicada e difícil que só dali a três meses teria uma 
res~osta. Mas voltou conduzindo o seu automóvel, pela facilidade 
de crediârio!.,. 

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Nortc-MDB) -
Muito obrigado a V, Ex•, Senador-Franco Montoro. O seu aparte 
vem confirmar este pror.uuciamcnto. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, esperamos que o Presidente Gci· 
sei resolva esta situação. Sabemos que é preciso que cada um de nós 
traga uma parcela de sacrilicio c de colaboração, porque ele sozinho 
não poderá resolver este problema: terã de resolvê-lo com a colabora· 
ção de todos nós, Tenho certeza de que é preciso que todos acordem 
para a realidade. Quem não sabe que o povo não tem poder aquisiti· 
vo? Quem não sabe que grande parte do povo não tem poder de com· 
pra nem para alimentos? O crediârio ê uma necessidade, mas os juros 
exorbitantes das financeiras ... ?! Ora, se o homem empobreceu sem 
pagar juros, aonde chegará pagando os juros exorbitantes que está 
pagando? 

Sr, Presidente c Srs. Senadores: 
No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) dedica 

longes trechos a uma avaliação das falhas mais comuns apresentadas 
pelos que trabalham com indicadores "sociais", Em primeiro lugar, 
(: preciso Jembrur, diz o documento, "que grupos separados de da· 
dos, não formam um sistema, porque não silo compilados tendo cm 
v,istu as diferentes formas de conexão entre as diferentes partes. Em 

outras palavras, a Organização das Nações Unidas (ONU), quer di· 
zcr que não adianta reunir arbitrariamente dados cstatfsticos rclati· 
vos a dezenas ou centenas de aspectos sociais diferentes para dcpÕis 
transformá-los em indicadores, No entanto, bem utilizados, os indi
cadores podem definir com preciosa antecedência os rumos de um 
governo, Por exemplo: depois de considerar resumos das taxas de 
sobrevivência cm todas as idades, tem-se uma visão geral da situa
ção da saúde de um pais, com a conseqUente expectativa de vida. 
Relacionada com a renda per caplta, esta esperança de sobrevivência 
dobrará, figuradamente, na medida cm que a renda anual aumente 
de I para 10 por habitante. A partir desse ponto, não se verificará ne
nhuma ou quase nenhuma melhora", 

Aqui, o ponto de minha tese que quero fortalecer. "Essa vcrifi· 
cação", diz a Organização das Nações Unidas (ONU), "sugere que, 
em países pobres, pode ser mais importante dirigir o capital para 
aumentar o emprego, a produtividade c os salários do que para 
subsidiar, por exemplo, as estruturas de assisti:ncia médica". 

1: aqui, Sr. Presidente, que encontro, cm documento da ONU, 
um levantamento feito através da ONU, de que minha tese i: certa. 

Pode-se admitir, portanto, que, a partir da efctiva constituição 
do sistema de indicadores sociais do Governo, o brasileiro terá justos 
motivos para se sentir menos vulnerável aos efeitos de eventuais 
cataclismos, como os que acabam de ocorrer. Além disso, na medida 
em que a realidade social cstar1t quantificada c seus mais diversos 
ângulos dissecados devidamente, seria legitimo se aguardar a 
concrotização de uma politica social capaz de restringir, minorar e, 
quem sabe, extinguir alguns males jâ crõnicos da sociedade brasileira. 

'. O que me traz à tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, i: fazer 
Ulf!a descrição do passaco para retratando nele chegar ao presente, e 
tirarmos conclusões que possam• servir de normas para o futuro tão 
inc~rto, e por isto mesmo, angustiante cm que vivemos. O aumento 
cada vez maior do homem do campo nas capitais, duas culturas 
vivendo lado a lado sem nada em comum c com a tendência de cho· 
car-se entre si. O trabalhador nilo quer caridade mas sim trabalho. 
Qu~ntos homens e mulheres capazes com o desejo de trabalhar estão 
presentemente cxcluldos do mercado de trabalho. A única solução é 
a fiXação do homem à terra o que só será posslvcl com a valorização 
rural de modo geral., 

Sr. Presidente, cito a Reforma Agrária, o fornecimento de terras 
pelo Governo - c quantas terras temos para fornecer: no Acre, 
Roraima, Rondônia - quantos espaços vazios temos por este País, 
à espera do braço! ... 

O Governo fornece terras cm pequenos lotes c sítios modelo 
clãssico que, em tantos casos, não funcionava, Não funcio~ava por· 
que os poderosos sempre conseguiram ficar com a terra dos peque· 
nos produtores. E••.: México, depois da rcvolucão. Isto significa que 
qualquer reforma agrária tipo (A) precisa mais do que uma distribui· 
ção de terra. Precisa de meios para ajudar o pequeno produtor, 
inclusive proteção contra a intervenção dos grandes c poderosos 
produtores, 

a) Reforma Agrária - Cooperativas baseadas cconomicamen· 
te na idéia do "Kibutz", mas adaptadas à realidade brasileira. O 

. Kibutz é mais que uma entidade económica, é uma comunidade no 
sentido mais profundo. Toma conta de todas as necessidades do po· 
vo, desde as necessidades econõmicas até as necessidades educacio· 
na is e culturais. Em Israel, O· Kibutz inclui vãrios tipos de pessoas e 
representa a mais completa integração do povo. O Governo brasilci· 
ro deve oferecer vãrios tipos de incentivos, inclusive terras, assistên· 
cia econõmica etc., para encorajar o desenvolvimento de Kibutz. De· 
vemos lembrar que foi o Kibutz que pioneirou o desenvolvimento de 
Israel, que transformou um deserto cm um pals moderno e econo· 
micamentc muito progressivo, 

b) Um aumento substantivo no saldrio mlnimo dos operários 
com isenções no Imposto de Renda c outras isenções para us emprc· 
sus. 

c) Centros especiais nus cidades para utendcr os agricultores 
que vi:m em busca de trabalho. O propósito desse centro deve ser 'o 
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de ajudar o agricultor cm todas as mnncir)ls posslvcls, mas especial· 
mente cm termos de opções no campo. 

Sr. Presidente, agradeço a deferência de V. Ex• e deixo, nestas 
palavras, niio o protesto ao Governo, mas apenas o apelo para, ntrn· 
vés do bom senso, da conciliação c da humildade, encontrar mclho· 
rcs dias para nossa querida Pátria. Muito obrigado. (Multo bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR 
MARIA EM SEU DISCURSO: 

"NO RIO, 28 POJ,l. CENTO DA POPULAÇÃO 
TBM DESEQUILIBRIO PSIQUICO 

Vinte e oito por cento da população da cidade do Rio de Ja· 
nciro, o que corresponde a cerca de 1.440.000 pessoas, necessitam de 
algum tipo de ajuda psiquiátrica. O dcscquilrbrio pslquico lidera, no 
Rio, as estatlsticas de renovação de licenças (vinte c oito virgula um 
por cento) c figura em segundo lugar (15,6 por cento) na concessão 
de benefícios por afastamento de serviço pelo INPS. O tempo médio 
dessa dispensa, por neuroses, é de dez meses. 

Com esse diagnóstico, Alberto Manocl Magalhães - dirctor da 
Divisão de Saúde Mental do Rio de Janeiro -apresentou durante o 
Seminário de Saúde nas Áreas Metropolitanas, realizado cm São 
Paulo, o que considera "senão o principal, pelo menos um dos piores 
problemas brasileiros: a neurose colctiva a que estA sujeita a 
população". 

A elevação continua da-densidade populacional nas Arcas metro· 
poli tanas brasileiras, aliada a acelerado processo de desenvolvimento 
industrial, c nos meios de comunicação de massa, origina a substitui· 
ção rápida dos valores sociais, que criam novas aspirações c um 
clima de competição e tensão. 
· Esse clima é o rcsponsAvcl, de acordo com Alberto Magalhães,, 

pelos lndiccs de neuroses nas áreas metropolitanas c, principalmente, 
pelo seu aumento constante. 

- Multiplicarnm·sc os cdificios de apartamentos, verdadeiras 
"Oorestas de cimento armado", muitos com área útil de 40 metros 
quadrados, numa média de 2,7 pessoas por unidade. Expandiram-se 
as favelas e, como resultante da industrialização, observa-se o fcnô· 
meno da poluição sob múltiplos e inquietantes aspectos. 

Da! o envolvimento, nessa problcmAtica, "dos 'comportamentos 
· desviantes c das altas taxas de criminalidade verificadas nas áreas 
metropolitanas. Esses comportamentos desviantes silo 2 por cento de 
psicoses, 5 por cento de alcoolismo, 3 por cento de deficiências 
mentais c um valor variâvcl de psiconcuroscs: segundo dados do 
INPS do Rio de Janeiro", disse Roberto Magalhães. 

O fntor religioso também apresenta influência na precipitação 
das doenças mentais, embora cm menor escala. Segundo Alberto 
Magalhães, a religião é objeto de projcçõcs do doente, podendo 
haver uma vida religiosa, regressiva, patológica ou integradora do 
ego. Nas estatlsticns apresentadas durante o Seminário,.vcrificou-sc 
que numa pequena mostra de internados, cm 10,3 por cento dos 
casos, o doente procurou, na religião, solução para seus problemas. 

O Erro do Internamento 

Ao contrArio do que acontece na maioria dos pulses, c da re· 
comcndaçilo da Organização Mundial de Saadc, o sistema ussis· 
tcncial existente no Brasil cstâ concentrado no hospital psiquiâtrico, 
o que é considerado pouco eficaz por Alberto Magalhães. 

- O hospital psiquiâtrico que funciona cm regime asilar ou 
scmi-usilar é pouco eficaz, apresentando um lndicc de cronificnção 
de 70 por cento. Esses hospitais estilo ainda concentrados nas 
cupitais, sendo que 71,4 por cento situam-se no Sudeste do Pals. 

Por outro lado, explicou o diretor da Divisilo de Saúde Mental 
do Rio de Juneiro, a oferta de serviços extra-hospitalares é insu
ficiente. 

-Nossos ambulatórios são 225, sendo que cinqUenta por cento 
deles estão na 'Região Sudeste. Essa aberração cm termos de polltica 
assistencial tem trazido como fruto o nunicnto de 113 por cento no 
número de novas admissões anuais .. 

AsSoluçiles 

Como soluções para esses problemas, sugeriu-se durante o 
seminário uma diversificação nos métodos de tratamento, sendo o 
leito psiquiátrico considerado apenas como alternativa a curto prazo 
para atendimento da crise. 

A população infantil também deverá ser atendida, através de 
métodos preventivos, em centros comunitários de saúde mental que, 
integrados a unidades sanitárias, atenderão ainda às áreas c grupos 
de maior riscO." 

PLANO DE SAÚDE SÓ DEPENDE 
DE APROVAÇÃO DO MINISTRO 

Brasllia, (O Globo) - O Plano Nacional de Alimentação c 
Nutrição (PLANAN), que tem por objetivo ordenar, sistematizar c 
compatibilizar a ação do Governo no equacionamento do problema 
da desnutrição no Pals, prevendo o atendimento de 22 milhões c 987 
,mil pessoas. no quadriénio 1976/79, com recursos de Cr$ 30.7 
bilhões, já foi entregue ao Ministro da Saúde, Almeida Machado, 
para sua aprovação e posterior encaminhamento ao Conselho de 
Desenvolvimento Social. 

Elaborado pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, 
de acordo com o que dispõe o Sistema Nacional de Saúde, o 
PLANAN foi estruturado cm linhas de ação, essencialmente 
dirigidas aos grupos mais carentes, tanto urbanos como rurais. 

CONFECÇÕES GUARARAPES TEVE LUCRO 
SEMESTRAL ACIMA DE CrS 22 MILHÕES 

Um lucro líquido de Cr$ 22 milhões 160 mil, depois do Imposto 
de Renda, foi obtido pela Confecções Guararapcs S/ A durante o 
primeiro semestre do atual cxerclcio, segundo demonstrativo 
provisório de resultados encaminhado pela empresa - que tem sede 
em Natal (RN) - à Bolsa do Rio, Somando ao saldo anterior cxis· 
tente, o total a distribuir se Óleva a CrS 34 milhões 430 mil. 

Comparado ao capital social de Cr$ i 72 milhões 125 mil, o 
resultado semes,tral corresponde a um lucro por ação da ordem de 
Cr$ O, 13. A renda operacional bruta foi de Cr$ I 57 milhões 680 mil. 
Deduzindo-se o imposto futurado c o custo dos produtos vendidos, o 
lucro bruto soma Cr$ 56 milhões 85 I mil, sendo de CrS I 5 milhões 
604 mil o resultado operacional. 

Publicado nojornai"O Globo", dcl8·8·75 

O SR. PRESIDENTE (M111lhies Pinto)- Concedo a palavra 
no nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão-ARENA) (Pronuncia o 
seplnte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O momento dramático em que vive o homem contemporâneo 
impõe uma tomada de posição a todos os que, cm qualquer parte do 
mundo, detêm alguma parcela de responsabilidade pelo destino da 
colctividndc. A hora critica que atravessamos é oportuna para uma 
participação cfetiva nas cogitações sobre o. futuro da Humanidade. 

Sem o pessimismo das cassandrns, que preconizam a iminência 
do Apocalipse irrccorrlvcl; sem os erros de avaliação de futurólogos, 
que se prendem ·no tecnicismo das previsões unilaterais; c mesmo 
sem o otimismo de profetas modernos, de formação cientifica, como 
René Dubos, que acredita na salvação do Homem pela superestima· 
ção do instinto de sobrevivência, acreditamos que só um esforço de 
toda espécie permitiria alcançar a conscicntização imprcscindlvcl à 
neutralização dcssu ameaça. Essa ameaça envolve aspectos ps mais 
alarmantes para a Humanidade, sobresspindo-se o da fome, como 
conseqUência primeira da explosão dcmogrâficn, cm Ongrnntc 
contraste com a gradativo extinção dos estoques de alimentos. 

Nilo podemos permanecer estáticos quando também sentimos 
nn curnc o problema que jâ se evidencia, cm cores mais nltidas, nas 
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regiões onde mais acentuado é esse contraste. Cabe a nós, legisla
dores, com base nas pesquisas, a adoçüo urgente de uma politica 
interdependente que possa preservar o Homem, em sua integridade, 
por meio da preservação do seu habitat. O sistema mundial emer
gente impõe-nos, a partir de agora, uma reformulação complctn de 
estruturas c plnnejamento. 

Além da alimentação, que se situa obviamente em primeiro pla
no no âmbito das cogitações dos povos, afloram; como problemas 
criticas do momento, o próprio meio-ambiente mutilado ou já 
completamente descaracterizado pela poluição; a precariedade ener
gética, agravada pela crise mundial do petróleo; as· disparidades 
decorrentes do desenvolvimento econômico, essa guerra diária trava
se em dois fronts, com visível desvantagem para o Homem, em qual
quer uma das modalidades: é a luta do Homem contra a Natureza e a 
luta do Homem contra o próprio Homem. Se impedir o crescimento 
deixou de ser uma atitude arbitrária do conservadorismo mais 
reacionário, porque o determinismo histórico tornou-se pratica
mente impossível, nem por isso deixamos de resvalar em outro 
equívoco grave: o de confundir meios com fins. O crescimento, como 
um processo, é um meio c não um objeto, ou seja, um Jim. 

É chegado o momento Je meditarmos, seriamente, na adoção de 
um modelo de sistema mundial, de modo a que os projetas d;ts na
ções convirjam para um objetivo comum, o objetivo maior que deve 
unir-nos, por cima das ideologias c das idiossincrasias, e que é o da 
salvação do Homem. 

Da advertência pioneira de Malthus, em !805, à evidência 
trágica dos dias presentes, de que só estamos vivos graças às cat~stro
fes periódicas, às epidemias, guerras e desastres, que ironicamente 
têm servido para assegurar o equilíbrio populacional, todos os fa
tores confluem para uma só dedução: a de que í: hora de começarmos 
a urrumar a casa. 

Se já dispomos dos dados que configuram o síndrome, não há 
porque adiar a solução terapêutica. Quando a constatação ganha 
relevo de obviedade, 'apenas fornecemos recursos ao inimigo, se 
insistimos no comodismo niilista .. Fala-se por exemplo, com 
insistência já no limiar da saturação, em promover o equilíbrio ecoló
gico. t: muito saudável que, à força de catequese, de proselitismo, de 
persuasão subliminar, todos se dêem conta da verdade que, no 
fundo. se esconde por trás do charme dos sol-dlsant, os conferen- , 
cistas da moda, os apologistas do dernier-crl. 

Mas não basta saber que o primeiro passo para a fixação do 
modelo mundial ê a conquista da estabilidade ecológica. Estamos 
fartos de ser informados de que, entre as espí:cies da fauna e da nora, 
de cuja falta já nos ressentimos ou nos ressentiremos em futuro pró
ximo, hú as que siio eliminadas intencionalmente e há as que vivem 
sob permanente mncnçn de extinção pelas pedradores impunes. A 
interrerência da quimk;.:. não somente através do uso criminoso na 
guerra, como na paz, ~~s campos agrícolas, criou um impasse que 
permanece insolúvel. Usamos pesticidas, inseticidas c detergentes 
pura combater doenças e parasitas, mas com isso vamos poluindo a 
lavoura c intoxicando os rebanhos. Os próprios aparelhos criados 
para combater os efeitos da poluição, conforme já detectado pelos es
pecialistas, apresentam índices perigosos de ·contaminação 
poluidora. Ora, isto parece bastante eloqUente pura nos advertir que 
vivemos uma época dinf1micn, em que u obsoh:scência aponta, de 
maneira prematura, a ponto de expcrts em marketlng terem criado o 
slogan de que se uma coisa funciona a contento í: sinal de que cstâ 
obsoleta. 

Isto quer dizer que não podemos nos contentar, hoje, com as 
soluções encontradas ontem, porque o problema terá outras conota
ções no amanhã. A velocidade da Era Espacial fez caducarem va
lores acadêmicos dos planejamentos a longo prazo, porque as muta
ções que se registram em todo O mundo, com reflexos diretos ou 
indiretos eni todu parte, exigem um novo conceito de planejar. E esse 
conceito nüo exclui, untes impõe, uma crctivu inter-nssimiluçi\o de in
teresses. 

Ainda h{t pouco, como assinalam Peste! e Mesarovic, no famoso 
relatório do Clube de Roma, no segundo relntório, que foi o 
documento que me fez meditar mais profundamente sobre a neces
sidade desses discursos no Parlamento brasileiro, dizia: 

"Em primeiro lugar, o sistema mundial era tão fracamente es
truturado que soluções locais, nacionais ou regionais eram factíveis. 
Segundo, quando um problema era identificado, havia tempo 
suficiente para encontrar uma solução, porque o 1itmo de mudança 
era lento. Mesmo que a plena execução de uma solução devesse levar 
dez, vinte ou trinta unos, o problema seria essencialmente o mesmo, 
em qualidade e magnitude, que era ao tempo em que a solução foi 
proposta. Hoje, porém, é mais rãpida a murcha dos relógios. O 
conhecimento adquirido na escola e nu Universidade e a experiência 
ganha nu prática logo se tornam obsoletas. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte- MDB)- Permite 
V. Ex• um aparte? · 

O SR. JOSt SARNE\' (Maranhão - ARENA) Com muita 
honra. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte - MDB) 
Apartcio V. Ex• pdindo permissão para registrar, no seu discurso, 
um problema que vem acontecendo jâ há alguns anos no Nordeste, 
em termos de inseticida. A cada ano que passa desaparecem mais os 
peixes düs açudes. os urubus e os animais carnívoros, e aparecem 
mais as pragas. O uso desordenado de inseticida, em termos de 
Endrex c Aldrin vem criando, realmente- c V. Ex• tem toda razão 
-uma situação muito dolicada na lavoura deste País, Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão - ARENA) - Muito 
obrigado, Senador Agenor Maria, pela contribuição valiosa que dá 
ao meu discurso, V. Ex• que hoje, nesta Casa é um nome firmado pc
lo seu espírito público e pela clareza com que debate os problemas 
nacionais. 

Hlt três anos, tive oportunidade, de fazer aqui um pro
nunciamento sobre os problemas ecológicos vividos pela Humani
dade e chegados ao nosso País, ao tempo cm que se fazia a Conferên
cia Mundial em Estocolmo. E, naquela ocasião, disse que tínhamos, 
no Brasil, condições que os outros países não dispuseram porque 
aderíramos ao processo de desenvolvimento um pouco mais retar
dadamente e assim teríamos oportunidade de corrigir os erros que a 
civilização industrial não pôde fazê-lo nas nações mais avançados. 
Acres~entamos que, se a nossa geração de hoje, acima dos problemas 
políticos e das contingências do momento, não tivesse capacidade de 
prever os problemas do futuro, evidentemente, a qualidade da vida 
no nosso País nilo seria, dentro de um prazo razoável, aquela que nós 
devíamos doar aos brasileiros que virão depois de nós. Muito obriga
do pelo aparte de V. Ex• 

As estatísticas, como os cálculos de probabilidades, apesar de 
sua funcionalidade, já não acompanham, com tanta presteza, o 
ritmo das exigências contemporâneas. O desenvolvimento, se quiser
mos evitar as atrofias que sempre resultam nefastas para o Homem, 
porque sua meta primordial só pode ser o Homem, tem que cami
nhur pura um novo rumo. E esse rumo ê o do crescimento orgânico. 
A fórmulu será viável se soubermos regular a dialéticu econômica 
com o aproveitamento racionul dos recursos naturais. 

.. Vivemos de fato" - diz Peste! Mc:t:arovic - .. num mundo 
extremamente dinâmico, onde precisamos olhar várias décadas 
udiunte quando tomamos decisões que envolvem questões vitais. 
Uma necessidade desse tipo nilo pode senão exigir certos ulternçõcs 
num sistema baseudo cm um ciclo eleitoral de quatro anos", 

Penetramos, aqui, num ponto muito importante. (; que o siste
ma mundial proposto nilo pode tller-se à vigência dos mundatos dos 
governantes c muito menos às limitações impostas pelas respectivas 
facções políticas. Projeto dessu dimensão estaria condenado ao fra
casso, ainda no gênese, se visasse à. promocilo de lideranças regionais 
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ou u exaltação de programas partidários, quando niio de ideologias 
{!Vidas por penetrar no mercado ex~crno. 

Pelo ~ontr{ario; quando no:t avocamos o direito de sugerir uma 
cooperação de tamanha envergadura, estamos atentos uo problema 
das diversidades regionais, precisamente para assegurar a intc· 
gridadc cultural dos povos, nos moldes propostos pelo Papa Paulo 
VI. 

I. Estrato'. Ull]biental, enfocando o meio ambiente do Homem 
-clima, terra, úgua, ur. recursos naturais etc. 

2, Estrato tecnológico, abrangendo desde: u agricultura 
rudimentar às comunicações por satélite. 

3. Estrato dcmo-cconômico, um somatório dos registras 
dernográlicos c econõmicos. 

4. Estrato grupule 
5. Estrato individual. Nem seria concebível, de resto, que a pretexto de aplicar me· 

didas cm defesa do todo, fosse menosprezado o sentimento nacional 
e desdenhado o conceito de pátria. O modelo de um novo sistema Apesar de toda a profundidade deste estudo, Sr. Presidente c 
mundial visa, isto sim, à intcgração de povos cm benefícios do indi· Srs. Senadores, é possível que, aqui ou ali, a aplicação de sua teoria 
víduo. Na medida cm que esse ideal for sendo atingido, quando for venha a incidir cm equívocos oriundos de falhas de avaliação. Afinal 
praticamente nula a tuxu de mortalidade infantil, reduzidos os efeitos de contas, seus autores tiveram que lidar, na elaboração do famoso 
da poluição ambiental, aproveitadas na plenitude as reservas na· Relatório, não somente com matéria palpável, fatos concretos, 
tu ruis e contornados os desníveis económicos, com a valorizaÇão dados rigorosamente exatos. 
integral do Homem, os povos, em conseqUência, estarão mais aptos e A par da ciência dos computadores, tiveram que correr os ris· 
fortalecidos para fazer prevalecer os seus valores culturais e a sua vo· cos, de que estão conscientes, das súbitas mudanças que marcam 
caçüo natural de liberdade, através da autodeterminação. nossa Era. Seu modelo de sistema mundial conforme vimos, baseia· 

Como diz o chefe de Roma: "Toda a experiéncia.contemporâ· se em aspectosobjetivosesubjetivos. 
nea aponta, portanto, para a emergência de um sistema mundial no Se os aspectos objctivos, que delineiam o funcionamento do 
sentido mais nmplo, o que exige que toda a nçào. relativa às questões sistema, com base em pesquisas científicas, chegam a exibir uma ver-
fundamentais em todas as partes do mundo seja empreendida num dnde irretorquívcl, de duração suficiente, pelo menos, para nos dar· 
contexto global e com plena consciência de se"' aspectos intcrdisci·. mos conta de sua autenticidade, os aspectos subjctivos, por sua natu· 
plinares. Mais ainda: por cUusa da dinâmica envolvente do sistema reza intrínseca, não nos dão senão uma vaga certeza ante o futuro, 
mundial e da magnitude das mudanças aluais e futuras, esta ação por mais forte que seja o instrumental da anàlisc, por mais ponderá· 
tem de ser antecipatória, de modo que as soluções se tornem operató· vel que se revele o fato r bom senso e mais preciso que seja o emprego 
rias antes que a crise atinja seu objctivo pleno e a sua força total", do fator lógica. 
Para claboraçiio do documento, os técnicos classificam as regiões 1: que as pessoas, estudadas em conjunto ou principalmente de 
que compõem o sistema mundial como subsistemas interdepcnden· forma individual, niio garantem à ciência, nem mesmo às vezes cm 
tcs, c representam os sistemas de desenvolvimento regional por meio prazo fugaz, a fria conviCção numérica que se pode obter das 
dos processos físicos, ecológicos, tecnológicos, econômicos, sociais máquinas. Isso: entretanto, não deverá influir como fator de desâni· 
etc. · mo para acatarmos a advertência que nos é feita por Peste! e 

Para auscultar mais de perto as regiões e aplicar· lhe o ·adequado Mcsarovic, sobretudo num momento como o atual, em que a crise 
diagnóstico dentro do contexto mundial cm que se inserem, dividiu· mundial de combustlvcl, com reflexos danosos na economia de todos 
se o sistema cm dez partes, ou seja, dez regiões: os países, mesmo os dos blocos mais desenvolvidos, nos alertou para 

esta evidência óbvia, que a nossa insensatez menosprezava: as reser

I. Amõrica do Norte 
2. Euro pu Ocidental 
3. Japiio . 
4. Austrália, Ãfrica do Sul e o resto do mundo possuidor de 

uma economia de mercado · 
5. Europa Oriental incluindo União Soviética 
6. América Lutina 
7. Ãfrica do Norte e Oriente Médio 
8. Ãfrica Tropical 
9. Sul e Sudeste Asiático 
10. China 

Essa divisão, segundo explicam os autores, ateve-sc a caractcrís· 
tic11S histõricus, l.radicionais, cconômicus, sócio-políticas c à identili· 
cução comum diante de problcmus que afctam grupos de nações. Em 
suma, o sistema mundial é apresentado como uma Federação de re· 
giõcs, que, a grosso modo, poderia ser dividido em três blocos: 

I. O Mundo Descn•ol•ldo, compreendendo América do Norto, 
Europu Ocidental, Japüo, Austrílliu, África do Sul c outros países 
arrolados nos grupos de I u 4; 

2. O Mundo Socialista, intccrudo pela Europa Oriental (União 
Soviéticu) e China, dos grupos 5 e lO: e 

3. O Mundo Subdesen•ol•ldo, composto de América Latinn, 
Ãfrica do Norte e Ãfrica Tropicul, Oriente Médio, Sul c Sudeste da 
/I si a. 

l'ura u conli!ccão de mapliS de processos de desenvolvimento 
regional, cstruturou-st: um urrunjo hicr{lrquico de nlvcis, classili
caJns como cstrntos. Assim, podc:-sc dizer que todu n busc do projeto 
do moddo do sistema mundial, apoiadn no aspecto objctivo e subjeti· 
vo, originn-sc nos seguintes futures: 

vas de que precisa a Humanidade são finitas. Tanto as de energia 
como as de alimentos, as riquezas do solo e as do subsolo, tudo 
enfim que compõe o meio ambiente do homem, os processos ecológi
cos, os reinos animal c vegetal, tudo cm suma que constitui fonte 
vital para a sobrevivência do ser humano. 

Apesar da ressalva, feita no inicio deste discurso, de que, na 
aplicação de um programa como este, de cooperação internacional, 
devíamos nos acautelar para niio ceder às tentações do otimismo 
exagerado, sinto que é ao próprio René Oubois, antes citado, que 
devo recorrer, de modo a impedir que, por antagonismo, não 
venhamos a mergulhar numa onda de pessimismo, sem alento para 
levar avante este projeto: 

Dizia René Ou bois: 
- Quando se tem fé, como eu tenho - diz o cientista da 

Rockefeller Univcrsity- no poder da ciência e da imaginação dos 
pesquisadores para descobrir novas tecnologias, tem-se confiança no 
futuro. As coisas mudam com rapidez. Sou otimista porque. vivendo 
nos Estudos Unidos, vejo a rapidez com' que cudn campanha de 
contestaçiio ganha a opiniilo pública. 

O Sr. Luiz VIana (Bnhin-ARENA)- Permite V, Ex• um npar· 
te? 

O SR. JOS~ SARNEY (Maranhão-ARENA)- Com muita 
honra, Senador Luiz Viunu. 

O Sr. Luiz VIana (Buhiu-ARENA)- Acredito que V. Ex• jú 
deva ler lido um livro que está muito em voga, "Momento de Dcci· 
são" c que, realmente, corrobora inteiramente a tese de V. Ex•, que é 
muito oportunu e muito importante e mostra que ou o que V. Ex• 
preconiza será feito ugoru, brevemente, ou se tornará impossível sal· 
v ar a humanidade se procrnstinurmos as medidas que são necessárias 
pura fazer essa limitação do crescimento. Aliás, esse trabalho nilo é o 
primeiro, acho que é o segundo ou o terceiro editado ou divulgado 
pelo "Clube de Roma" que tunto se tem preocupado u respeito. 
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V, Ex• portanto trata, realmente, de um assunto da maior relevância 
c o faz com o brilho cu proficiência de sempre, 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão-ARENA) - Muito 
obrigado, Senador Luiz Viana, pelo aparte de V, Ex• que, 
evidentemente, vai honrar bastante o meu discurso. 

Mas, jã tive oportunidade de dizer que esse discurso teve a inspi· 
ração do trabalho feito pelo "Clube de Roma", a que V. Ex• aludiu, 
publicado no Brasil com a tradução de "Momento de Decisão". 

Como eu tinha em mãos, ainda, o original distribuído quando 
da reunião daquele Clube, fiz uma tradução do inglês como: "0 
Momento Crítico da Humanidade", que era o título, realmente, que 
se encontrava naquela língua. 

O meu ponto de vista, na realidade, quando o "Clube de Roma" 
propõe uma reformulação numa política mundial de planejamento, 
em termos do futuro, e acha que o mundo deve-se reunir em regiões e 
essas regiões devem repensar sobre seus recursos naturais, fazendo 
uma política de interdependência, acima das contingências políticas 
do momento, o sentido justamente do meu discurso é propor que o 
Brasil seja pioneiro em termos de América Latina. 

O Sr, Luiz Viana (Bahia- ARENA)-~ uma das regiões pro· 
postas, 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão- ARENA)- Mas que o 
Brasil, cm nome da Amé'rica Latina, comece a ser o pioneiro nessa 
política de planejarmos, sob o ponto de vista de região, o desenvolvi· 
menta do futuro dos povos que habitam essa área do Hemisfério, 
sobretudo porque assim fazendo, nós, políticos do nosso tempo, te· 
mos a certeza de que estamos tendo uma visão do futuro, sobretudo 
porque a Politica não é a arte do possível, a arte do dia-a-dia mas a 
arte de também profetizar e construir um futuro melhor. 

Esta é a grande dimensão política que devemos ter também no 
momento. E fico muito feliz, porque vejo que o Senado da Rep~
blica, no fim da tarde, ainda pode reunir homens do talento de 
V, Ex•, Senador Luiz Viana, de expressão nacional, como todos os 
outros colegas que me ouvem com tamanha satisfação para mim. 

Para concluir, ele dá fé a gente para crer que esses problemas 
também encontram ressonância na classe política brasileira, que 
esses problemas também embora debatidos em fim de tarde, encon· 
tram renexão por parte de homens p~blicos da melhor estirpe, como 
os que aqui estão a me ouvir com tamanha bondade. 

O Sr. Luiz Viana (Bahia- ARENA)- Mas eu diria a V. Ex• 
que divirjo muito daquele conceito de que a "Política ê a arte do 
possível", Eu acho que a "Política é a arte de tornar possível aquilo 
que desejamos". 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão - ARENA) - Muito 
obrigado a V, Ex• 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro - MDB) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão- ARENA) -Com muita 
honra, 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro- MDB)- Mais uma 
vez, Senador José Sarncy, venho em aparte para louvar um 
pronunciamento de V. Ex•, que se destaca nesta Casa como um dos 
representantes que têm maior sensibilidade para os problemas que 
silo realmente importantes. A tese que V, Ex• defende hoje, u meu 
ver, é inteiramente procedente, e não apenas proccdendente, mas 
muito importante e urgente, Ainda ontem nqui, em discurso, eu dizia 
que sou frontalmente, radicalmente, contra aqueles que acham que 
ninda é cedo para o Brasil pensar em problemas dessa natureza, que 
o Brasil está num estágio de desenvolvimento no qual deve conccn· 
trur todns •is suas intenções c energius nu solução do seu problema 
dcsenvolvimentistu, no seu crescimento econômico puru, umu vez 
utingido o estágio dos pulses mnis avunçndos, ui voltar-se pura essas 
questões, que V. Ex• levnnta nesta tnrde. Acho que ~ o momento 

. para nós, tambêm, começarmos a pensar, porque h6 os riscos, se nilo 
corrigirmos as distorções que começam a se manifestar no nosso 
Pais, as perversões do modelo económico, político c social que estú 
sendo desenvolvido e que levam a situações como aquela u que me re
feria ontem, que o Chefe da Divisão de Sa~de Mental do Estado do 
Rio de Janeiro declara que cerca de 28% da população do Rio de 
Janeiro sofre de desequilíbrios mentais, ~ uma proporção alarmante 
que, pelo menos, deve servir de elemento de meditação, para real
mente verificarmos se as linhas, as diretrizes que estamos adotnndo 
no campo económico, social e político não estilo levando à concre
tização de um poocncial destrutivo enorme. Nilo devemos esperar 
para chegar aos estágios das nações mais avançadas. ~ certo que elas 
só recentemente começaram a colocar em pauta problemas, inclusi
ve, de natureza moral, porque os valores morais da nossa civilização 
não podem mais ater-se àqueles preceitos tradicionais da religião, 
mas devem incorporar-se, juntamente com o principio da justiça 
social, às normas da preservação do meio-ambiente, da conservação 
dos recursos naturais não renováveis. ~ importante também come
çarmos, desde jâ, a pensar nesses problemas que são da maior impor· 
tância. Assim, quero juntar minha voz ao ponto de vista e às 
preocupações que V. Ex• levanta, saudando o pronunciamento de 
V, Ex• como um dos muis importantes que se fizeram nesta Casa, 
neste ano. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão - ARENA) - Muito 
obrigado, Senador Roberto Saturnino, 

Ontem, tive a satisfação também de ouvir V. Ex•, economista 
dos mais brilhantes deste Pais, responsável pela formulação e critica 
de algumas das políticas deOagradas rio Brasil, no setor económico. 
Fiquei satisfeito, posso dizer, interiormente, quando vi V, Ex•, 
homem que lida com números e objetividade, terminar seu discurso 
com uma mensagem sobre a felicidade da vida - esta é que era 
importante. E identificava o pensamento de V. Ex•, que é o pen
samento dos homens que não vêem só aquela parte técnica, estreita, 
dos seus problemas particulares. Lembrava-me também de um cole
ga de V, Ex•, um dos grandes economistas do mundo inteiro, John 
Kennelh Galbraith, quando ele diz, com toda autoridade de 
economista, que "a civilização industrial é uma civilização que gera 
bens materiais", mas conclui, dizendo: "o que importa não i: a 
quantidade dos nossos bens, mas a qualidade da vida"; saber que ti· 
po de vida estamos construindo, estamos gerando, através da 
sociedade que criamos. ~ este um tema fundamental e deve ser 
também da maior profundidade e da maior meditação, entre os poli ti· 
cos. ~ um tema que não diz respeito às tribunas politicas; nã~ pode 
comover as massas, mas evidentemente ele deve ser da preocupação 
de todos nós, responsáveis pela coisa p~blica, porque ai, certamente 
se encontrarA uma grande dimensão para os políticos do Brasil. · 

O Sr. Henrique de La Rocque (Maranhão- ARENA)- Permi· 
te V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNE\' (Maranhão-ARENA) - Com muita 
honra, Sr. Senador Henrique de Ln Rocque, 

O Sr. Henrique de La Rocque (Maranhão- ARENA)- Nobre 
Senador José Sarncy, anotei a frase: "A paz do mundo está depcn· 
dente da realidade ecológica", Considero muito válido o discurso 
que está proferindo, sério c profundo, admitindo que o conceito de 
plnnejnr eslú intimamente ligado à irmanizaçiio dos povos, e o feli
cito porque assinnla que, cm torno de tais principias, o homem vi
ver!\ dinamicamente junto uos seus irmãos, independente de credo 
político ou religioso ou de posiçilo social. Felicito-o também, com en· 
tusiasmo, pela udmirável alocução que V, Ex• cstú produzindo neste 
fim de tarde, mercccdoru da ntcnçuo de todos nós. 

O SR. JOSt SARNEY (Muranhilo .,.. ARENA) - Muito 
obrigado, nobre Senudor Henrique de Ln Rocque, pela bondade do 
seu uparte e pcln gentileza de sua prcsençu, ati: eslu hora, no plenúrio 
destu Cusu, 



-319-
Sr. Presidente, não pretendemos contestar nada aqui a não ser 

nuturulmcntc a imprevidência com que, no mundo inteiro, adiamos 
soluções para os problemas mais asfixiantes. Quem formulou a tese 
de que A História se Repele naturalmente estava saturado de confir
mação da teimosia humana. Há algumas décadas, podia-se deplorar 
que exemplos do passado, documentados nos compêndios da His
tória das Civilizações, nüo frutificassem em nosso tempo, Hoje, com 
a verliginosidade propiciada pelos modernos meios de comunicação 
social, estamos a par de tudo, nu hora exata em que as coisas aconte
cem, cm qualquer parte. Somos testemunhas oculares da História, -
para repelir uma frase cediça -sem sair de cada, e a cada instante 
nossa participação nos problemas da "aldeia global" se torna mais 
ucentuudll. Sem ~x.agero, estamos nos tornando contemporâneos do 
futuro. 

Infelizmente, a despeito de tanto progresso da ciência e da tecno
logia, essa participação tem sido muito mais passiva do que ativa. Sa
bemos que hú gente morrendo ddomc na lndia e na África e mal nos 
comovemos com a miséria do Nordeste brasileiro. 

As cenas de guerra tornaram-se familiares a nossos olhos de 
telespectadores contumazes e nossos filhos, acostumados desde tenra 
idade ao convívio com as imagens do vldeo, quase não distinguem o 
real do imaginário- os filmes de guerra dos documentários sobre a 
guerra. O que importa, no fundo, é o espetáculo. 

Às ~czes me pergunto se esse excesso de facilidade, devido aos 
satélites sofisticados, não esl~rá destruindo o próprio homem e 
criando um outro, misto de gente c de máquina. Estamos a par de 
todas as tramas da diplomacia internacional e nos é permitido até 
assistir ao escorregão de um Presidente, quando ele tropeça na es
cada do avião. Testemunhamos assaltos a bancos, vemos o atrope
lamento pouco depois de ocorrida a tragédia, ouvimos o grito de dor 
dos que foram marginalizados pela sociedade, na tentativa de nos 
transmitir, além da imagem plástica, o conteúdo humano de um 
apelo. 

Mas, que temos feito em contrapartida? No conforto da pol
trona, diante do televisor, no máximo, nos tornamos cúmplices silen
ciosos de situações que acabam se tornando rotineiras, à medida cm 
que, pelo aperfeiçoamento da técnica, se oferecem aos nossos olhos 
com mais realismo e maior assiduidade. 

A dramatização da morte, quer 'pela fome, quer pelos grandes 
catuclismas, já pela guerra ou devido a epidemias, chega a molestar
nos. E, em nossa i:poca de gratificante bem-estar, nada mais fãcil c 
cômodo do que afastar um eventual problema inoportuno. Basta 
desligar o aparelho ou mudar de canal. As opções são muitas. 

O que, portanto, parece-me urgente é uma alteração desse com
portamento nlienado, uma modificação de posicionamento, a 
adoção de um novo conceito de cultura, começando por interpretar, 
em profundidade, tudo que nos i: oferecido hoje a domicílio para as 
necessidades diárias de informaçüo. 

Snibamos tirar proveito dos privilégios da Era Espacial, dila
tando a nossa visão para além do imediatismo da notícia veiculada. 
~ preciso substituir a mentalidade de espetáculo porque a extinção 
da espécie, parcialmente como a vemos, no dia-a-dia, é presságio de 
uma dizimução completu, se insistirmos na insensatez do indiferen
tismo. 

Uma guerra, por mais irrelevante que seja u sua motivuçüo, 
nada tem de digestivo. Os próprios programas de cvocuçüo dos 
grandes connitos em que se envolveu a Humanidade devem ser vistos 
como um lembrete puru nüo incidirmos cm novos erros desastrosos. 

Igualmente, nilo podemos continuar aceitando as freqUentes 
crises de alimentuçilo como fenômenos isolados, nu certeza de que hú 
sempre sonegadores generosos que solucionarüo o problema, co
brando o triplo pelo produto em falta. l'i preciso penetrar na origem 
Uns crises pnrn conhecer us suns intenções e o seu raio de influência, 

Em resumo, o que cu queria deixar claro nesta análise do Rela
tório Pestci-Mesarovic, cm que é proposta a criação de um novo mo
delo de Sistema Mundial, é que não nos basta ter a informação sobre 
a situação do mundo, mas dispor de meios para melhorar essa 
situaçüo, através de um entendimento global. 

Se a meta fundamental do individuo é a felicidade pessoal, a 
meta da Humanidade há de ser, obviamente, a conquista da felici
dade total da espécie - entendendo-se por felicidade naturalmente o 
perfeito equil!brio entre as necessidades c as disponibilidades, cm 
todos os cenários em que habita o homem c nos componentes vitais 
da sua sobrevivência: no meio físico, na fauna, na nora, nas reservas 
naturais~ na economia, no desenvolvimento orgânico. 

Para alcançar esse estágio, o primeiro caminho será inevitavel
mente o da conscientização do conhecimento genérico da proble
mática mundial, a partir do qual poderemos minimizar a questão, 
descendo aos detalhes das situações regionais, de modo a estabelecer 
a infra-estrutura dos projetas de soluções. 

E o Brasil, pela importância que a cada momento assume no 
concerto das nações, não poderia omitir-se naquilo que o Relatório 
de Roma chama "o momento critico da Humanidade". 

E para nossa participação cfetiva, devemos liderar, na América 
Latina, um sistema novo de cooperação, não visando os nossos dias, 
nem os nossos países geográficos, mas visando, sobretudo, o nosso 
futuro, a natureza c a sobrevivência do homem. Muito obrigado. 
(Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA) (Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo hoje esta tribuna para tratar de assunto de natureza pro
fissional. E o farei sobretudo na condição de médico formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia. Apesar de afas
tado do exercício da medicina, mantêm-se fortes os laços que me 
unern a colegas e nunca esqueço os mestres daquela velha Faculdade, 
tanto aqueles do meu tempo como os que hoje lá prosseguem a 
admirável obra pioneira no campo da medicina em nosso Pais. 

No próximo dia 28, será realizada nova eleição para escolha do 
presidente da Associação Médica Brasileira, havendo o Dr. Pedro 
Kassab obtido atê agora, através de memorial firmado por 17 diri
gentes de entidades estaduais da classe médica, apoio mais que 
seguro para renovação de seu mandato, ante a obra realizada em sua 
última gestão. 

A permanência do ilustre médico nesse posto, cm diversos man
datos, traduz u força de seu trabalho c a capacidade dc.ampliar a 
Associação Médica Brasileira, projetando-a ainda mais em todo o 
Pu!s com os mais nobres objetivos. 

Seus eleitores consideram seu trabalho uma obra gigantesca c 
que sua pessoa é hoje uma das mais vigorosas do cenário médico 
Jatino-ame~icano. 

Justa, portanto, a sua permanência na presidência do maior 
órgão da classe módica do Pafs. 

Como seu colega de profissão c conhecendo de perto o seu 
trabalho, dou o meu apoio à sua candidatura, esperando que o novo 
manduto de Pedro Kassub possa oferecer à nossa classe a concrctiza
çüo de reivindicações antigas e aluais. 

Para que fique registrado nos Anuis desta Casa o desejo dos mé
dicos da muioriu dos Estudos brasileiros, faço minhas, como parte 
deste pronunciamento, us paluvrus do memorial assinado pelos 17 
presidentes de entidades regionuis de medicinu, inclusive o Pre
sidente da Sociedade Módica de Sergipe, Professor Juliuno Simões. 
(Multo bem! Palmus.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI

VA L· BA PT!STA EM SEU DISCURSO: 

.Jornal da AMB 
Ano XVII - N• 763 

Sào Paulo, 15 de julho de 1975 

Membros do CD conclamam presidente 
da AMB a se candidatar à reeleição 

Os presidentes c representantes das federadas presentes ~ reu
nião do Conselho Deliberativo da Associa,ão Médica Brasileira, re
centemente, em Belo Horizonte, conclamaram o dr. Pedro Kassab a 
aceitar sua candidatura à reeleição, no próximo pleito de 28 de agos
to. 

Essa proclamação seguiu-se a moção apresentada pela Associa
ção Médica Fluminense, por seu presidente, dr. José Hermínio Guas
ti, que foi "aprovada com aplausos pela Assembléia de Delegados da 
AMF, onde a representação médica do Estado do Rio, antigo, 
composta de 17 entidades regionais", expressou-se, por unanimida
de, no sentido da candidatura à reeleição do presidente Pedro Kas
sab. 

PROCLAMAÇÃO 

A proclamação dos presidentes c representantes das federadas 
tem o seguinte teor: 

"Os abaixo assinados, membros do Conselho Deliberativo da 
Associação Médica Brasileira, por ocasião desse encontro ordinário, 
nesta cidade de Belo Horizonte, vêm, de público, lançar a seguinte 
proclamação: 

Considerando o trabalho executado pelo dr. Pedro Kassab à 
frente da entidade muter; 

Considerando que a presença do presidente da AMB, na atuali
dade, sé faz necessária, a todo o momento, junto aos mais altos esca
lões da administração pública, requerendo do mesmo descortino 
político e amplos conhedmentos da situação associativa e nacional; 

Considerando que os compromissos assumidos pela AMB junto 
à Associação Médica Mundial, referente à próxima realizaçiio no 
Brasil de seu Congresso Internacional, implica, também, no respaldo 
pessoal dado pela figura do dr. Pedro Kassab; 

Considerando a obra gigantesca em andamento que a Associa
ção Médica Brasíleíra realiza, projetando-a pelo Brasil a fora, com 
repercussões as mais salutares: 

Considerando que essa obra, em plena execução, se deve à cora
gem, à luta, ao destemor, à inteligência, ao fascínio da personalidade 
do grande presidente dr. Pedro Kassab; 

Considerando que sua pessoa é hoje a expressão mais vigorosa, 
autêntic11 e pura da categoria médica desse pais; 

Considerandú o pungente desejo das lideranÇ'JS médicas de nos
sa pátria em ver a Associação Ml:dica Brasileira cada vez maior, 
mais forte, mais presente, mais atuante c mais amada pelos médicos 
do Brasil; 

Conclamam 

O dr. Pedro Knssab n nceitar, uma vez mais, concorrer com s~:u 
nome à presidi:ncia da Associação Médica Brasileira. 

'"Permita-nos, dr. Pedro Kassab, entregar, novamente, os dcsü· 
nos da A M B, dos médicos do Brasil, em suas mãos ftrmes e honra
das . 

.. Autorize-nos, a dizer aos colegas de todas us plngus desse puís 
que cumprimos com nosso dever de convcnc~-lo, peln quarw vez, n 
continuar servindo à causa a que, juntos, vimos dando o que de me
lhor possuímos. 

••Jlustn: presidente, os compnnhciros que subscrevem u presente 
conclamuç1\o, - bem como milhares que, não tendo oportunidade 
de subscrc:vi:-lu, utruvés de nós, seus umigos, cspiritunlmcntc o 
acompanham, - continuarão no lado do grande llder, colaborando 
com sun ndm i'nistruçilo, na turefu heróica de engrundccimcnto Ou 
mcdicintl brusilc:ira. 

"Dr. Pedro Kassab, receba, nesse pronunciamento, todo o prei
to da imensa gratidão, da grande admiração e do imcnsurâvel respei
to que os médicos do Brasil devotam ao ilustre companheiro. ao) 
Artur Jorge (Associação Médica de Mato Grosso), José: Hermínio 
Guusti (Associação Médica Fluminense), Julio Cordeiro (Associa
ção Catarincnse de Medicina), Waldcnir de Bragança (vice
presidente da AMB-RegHio Leste-Sul), Leopoldo Costa (Sociedade 
Médico-Cir(~rgica do ~ará), Iseu Affonso da Costa (Associação 
Médica do Paraná), José Gilberto de Souza (Associação Médica de 
Minas Gerais), Henrique Arouche de Toledo (Associação Paulista 
de Medicina), Bruno Maia (Sociedade de Medicina de Pernambuco), 
Darcy Lima (vice-presidente da AMB-Região Nordeste), Floriano 
Schwan~ (Associação Médica do Espírito Santo), Raimundo Ubira
tan Picnnço e Silva (Associação Médica do Amapá), Arnaldo Braga 
Costa (Sociedade de Medicina de Alngoas), Harri V. Graeff 
(Associação Médica do Rio Grande do Sul), Celso Ferreira Ramos 
(Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro), Antonio Tur
bay Barreira (Centro Médico Cearense), Juliano Simões (Sociedade 
Médica de Sergipe), Antonio Montenegro (Sociedade de,Medicina e 
Cirurgia do Rio Grande do Norte), Jorge lsper Abrahim (Associa
ção Módica do Amazonas), Carlos Augusto Studart da Fonseca 
(vice-presidente da AMB-Região Norte-Nordeste), Goianêsio Ferrei
ra Lucas (Associação Médica de Goiás). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçAlves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres, 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo, hoje, esta Tribúna para levar, nesta data, em que se 
comemora o Dia do Artista, os meus sinceros cumprimentos a toda 
esta categoria profissional, que tão bem representa e expressa, no 
Brasil e no exterior, das mais variadas formas, a cultura de nossa 
terra. 

Torna-se oportuno, também, nesta ocasião, reconhecermos o 
ârduo trabalho desta classe desprotegida no desenvolvimento dos 
seus trabalhos, quer seja no teatro, no cinema, ou em qualquer casa 
de espetáculos em que cumpra sua tarefa cultural e social em prol da 
comunidade. 

Quero, ainda, Sr. Presidente, nesta oportunidade, expressar to
do meu apoio e transcrever a nota emitida pela diretoriu do Sindica
to dos Artistas Técnicos em espetáculos de Diversões do Estado do 
Rio de Janeiro, antigo Estado da Guanabara, presidido pelo Sr. Otá
vio Augusto de Souza, cm homenagem a todos os Artistas e Técnicos 
cm espetáculos de diversões. 

Diz a nota: 

"Nesse dia nos dirigimos a todos Artistas e Técnicos, 
entusiasmados, pois estamos sentindo que nossa categoria 
profissional começa a ter consciência de sua verdndeiru fun
ção e continua, agora com mais consciência, a luta para que 
possamos ter para nós, o lugar de respeito e importüncia que 
nos cabe. Mas apesar disto, a categoria trabalhadora que essa 
entidade representa vem, mais uma vez, lançar sc::us reclamos 
pelas vidas e pelos unos que até hoje se passaram sem que as 
suas aspirações mais importantes fossem oficializadas para as 
ger~çõcR de amanhã. Representamos uma catt:gorin cujo 
profissão, em que pesem todos os nossos estudos, esforços e 
trabalhos, até o momento ainda nito foi regulamentada, ape
snr de estur nus mãos das uutoridmlcs, hú mais de seis anos, 
minuncioso estudo elaborado por um srupo de alto nivel, 
composto de unu1 comissUo intcrministeriul, representantes 
dos cmprcgudos c empregndorcs, Mais de seis unos, muitas 
promessas, novus comissões c nenhUma solução concrctu. E a 
uusênciu de uma rcgulumcntuçlla que codifique as nossas 
runções profissionais e defina as nossas relações de trabalho 
tem gcrudo abusos c violências que o descaso c u indifcrcnçn 
pretendem eleger como a praxe, o normnl c o accitúvc:l. Deve· 
se lumcntur, OHIS tem sido imperioso, pura nós, reconhecer 
que o cumprimento da lei cm nossas relações de trabalho niío 
ohcdccc ao senso comum de um comportamento soda! sadio. 



T.rouxcmos até vocês, público que nos prc:stzgia, u nossa 
'íi!l:nsagem desse Diu do Artista, talvez vocês estranhem, pois 
não silo puluvrus Festivas puru uma comemoração como esta. 
mas verdade é que não temos muito a Festejar." 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) 
(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Empresas multinacionais e nacionais, investimentos externos c 
comportamento indefinido do Governo, são temas que passaremos a 
desenvolver, na tentativa de prestar alguma contribuição de utili
dade. 

A competição económica nos conduz, quando lançamos vistas 
aos acontecimentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, a estu
dar o significado das ~orporaçõcs multinacionais. 

Cabe ver o potencial dessas empresas cm Função das alternativas 
do desenvolvimento brasileiro, situá-las perfeitamente, a fim de que 
n multinacional se limite ao interesse nacional acima de tudo. 

Inegavelmente os principais beneFícios das multinacionais tem 
sido o de alargar os mercados; 

Assim, Fechar os olhos para o crescimento acelerado da 
economia mundial nos últimos anos, buscando explicações que 
excluam as empresas multinacionais, a nosso ver, é um erro. 

Desse modo estar-se-ln deixando de aproveitar as ramificações 
internacionais criadas por essas empresas, quando a ecOnomia 
mundial se expandiu e interligou, graças ao estabelecimento de um 
fluxo Formidâvel de capitais e tecnologia, além de capacidade gcren
cial, desenvolvidos pura atender a essa necessidade de expansão 
impar na história dos povos. 

Doutra parte, transFormar a economia mundial num domlnio 
exclusivo das multinacionais, desconhecendo as Fronteiras dos 
pulses, seria o mesmo que incubar indefinidamente as iniciativas na
cionais, quebrantar o ânimo de um povo ativo e operoso como o 
brasileiro. 

Assim, no que possa &cr útil ao esForço nacional, a corporação 
multinacional deve ser convidada a participar, sendo missão nossa, 
dentro dos superiores' interesses nacionais, estabelecei onde e quan
do, em que quantidade e qualidade, 

O II PND, ao cnFocar o Fortalecimento da empresa nacional, 
discute o problema da posslvcl. presença excessiva da empresa 
estrangeira, principalmente na indústria de transFormação, que 
especifica "importante pelo seu significado na estratégia de desen
volvimento". 

Mas é cxatamente ai, nu indústria manuraturc:ira, que ocorrct 
maior internacionalização da produçiio, a qual se tornou exequlvel, 
segundo análise do Centro de Estudos para as'Multinacionais, prepa
rado para o Senado norte-americano, "pela revolução tecnológica e 
gcrencial". 

A presença da multinacional, no Brasil, é significativa na 
indústria de transFormação, segundo o registro do Banco Central, 
que nos dá a posição dos investimentos dirctos e reinvestimentos de 
capital estrangeiro, a 30 de junho de 1974. 

A indústria de transFormação participa com 76,7 por cento de 
investimento total, sendo seguida à distância pelos serviços, com 
uma participação de apenas 15,3 por cento. 

~ na indústria de transformação que a inovação tecnológica c ta 

Oexibilidude gerenciul muis se Fazem presentes. 
Devemos ter a capacidade de absorvê-las, quando Forem 

propriedade das multinacionais, abrindo, ao mesmo tempo, perspec
tivas ils empresas nucionais a idêntico desenvolvimento, pelo upren· 
dizudo e pelu deFesu dessus empresas contra a absorção, por parte 
dus muis fortes, de cupituis externos, Fortalecendo-as por uportes 
muciços de capitais, necessârios uo seu revigorumento continuo. 

Mais do que nunca necessitamos rever os mecanismos internos 
de finunciumento, em primeiro lugar, devido à necessidade de pro
piciur recursos fartos c de baixo custo, pelo que cube rever, no 
sentido de grndlltivumente irmos prescindindo do instrumento, a 

t;orrc:çti'o monetária, Se esta, nus etapas de processo mfluczonllrio 
explosivo, permitiu manter o poder aquisitivo da moeda, atraindo os 
capitais para selares capazes de gerar cmpreg"s, c que tenha ·sido len
tamente abandonados, no presente, quando a lunação é contida com 
um imenso esForço, dadas as condições de ocupação do parque pro
dutivo nacional, vemos que a correção monetária se transForma num 
pesadelo para os industriais e consumidores. 

Se tem havido, da parte das autoridades da área económica, 
especialmente do Sr. Ministro da Indústria c do Comércio,' uma 
preocupação quanto ao Fortalecimento da empresa de capital nacio
nal, pelu criação de mecanismos financeiros, como a EMBRAMEC c 
o I BRASA, sobra ainda vasta (ueu a ser ocupada. 

Os recentes acontecimentos, relativos à proibição da transFerên
cia de controle ucionário da ~ossa empresa catarinensc Cônsul, se 
demonstraram vigilância e espirita nacionalista da parte das autori
dades do Poder Executivo, doutra parte revelaram a necessidade da 
existência de instrumentos legais que possam, uniFormemente, asse
gurar a deFesa da empresa nacional contra o assédio do capital 
externo. 

Um acordo inFormal, ou uma disposição contratual, não 
impedem, nem impediram, que as negociações avançassem até o 
ponto em que se tornou premente a intervenção governamental. 

Acreditamos ser de importância para o .País a atração de 
tecnologia e de experiência gerencial externa, dai porque entendemos 
ser de utilidade urgente, também, definir claramente as regras do 
jogo. 

Na situação em que· nos encontramos, Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, em que não hã uma definição, em que não oFerecemos 
uma segurança ao investidor externo, ele tem receio de vir ao Brasil 
Fazer investimentos. E, a propósito, vou ler trecho ac um episódio 
ocorrido há dias, no Rio de Janeiro, entre um representante da 
Sulça, e o Sr. Ministro Reis Velloso, durante uma reunião da Câ
mara Comercial daquele pais. 

Destacamos o seguinte tópico: 

"Em comuto mantido sexta-feira, nu Associação Comer
cial do Rio de Janeiro, com diversos empresários, o ministro 
Reis Velloso, da Secretaria do Planejamento, Foi surpreen
dido pela revelação do presidente da Câmara Suiça do 
Comércio, Ouon Schumacher, que perguntou se o governo 
brasileiro tem alguma intenção de alterar a legislação sobre a 
p,resença do capital estrangeiro na atividade industrial do 
País. 

A indagação, segundo Otton Schumacher, deve-se a 
crescentes rumores, no Exterior, sobre uma passivei csta
tizuçiio das empresas estrangeiras com subsidiárias no Brasil. 
Estes rumores, de acordo ainda com o presidente da Câmara 
Suiça de Comércio, aumentaram de intensidade, com o episó
dio recente do veto à compra da Cônsul pela Philips. 

No exterior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há hoje, inegavel
mente, uma indagação: Murcha o Brasil pura uma estatização, 
tendendo, inclusive, para absorver subsidiârias estrangeiras? 

Há necessidade de que o Governo estabeleça, no nosso enten
dimento, regras claras, definidas, para possibilitar a continuidade da 
vinda de capital sadio do exterior para o nosso País, para dar desen
volvimento à Nação, 

O Sr. ltalivlo Coelho (Mato Grosso - ARENA) - Permite 
V, Ex.• um aparte'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Nilo 
temos recursos financeiros, capital suficiente parn empreendimentos, 
nu proporção de gerar empregos, correspondentes à nossa população 
brusileiru e, se não dermos esse atendimento de gerar oportunidades 
puru essa juventude, que vui atingindo o estúgio de 18, 19 anos c que 
precisa de emprego, vui aumentar o número de delinqUentes, neste 
Puis. Ai, sim, surgirão os subversivos: ai, sim, surgirUo os comunistas, 

Ouço, com muito pruzer, o Senudor ltal!vio Coelho. 

O Sr. ltullvlo Coelho (Muto Gro~so- ARENA)- V. Ex• estd 
situ•ndo muito bem o problema. Devo ressaltar que o exemplo do 



problema da Cônsul revela o cu1dado que tem o Governo nu preser· 
vação da pequena, média e de algumas poucas empresas especializa· 
das, como i: o caso daquela a que acabo de me referir, A politica de 
fortalecimento da pequena e niédia empresas c a prcocupaçilo do Go· 
vcrno, !'cmpre demonstrada, em evitar um excesso na estntizaç~o. Ol 

nu formação de cmprosas estatais, a nílo ser como supletivas de selo· 
rcs onde careçam capital de investimento - como é o caso, por 
exemplo, da exploração de minério de Carajlls, onde o Governo, em 
dois selares, mantí:m cantata com empresas multinacionais, para a 
formação de empresas brasileiras e para a exploração, cspccificamcn· 
te. do minério c pura o fabrico do alumlnio - demonstram que, 
olicialmcnle, o mundo nílo pode ter nenhuma dúvida sobre a 
oriema<ião do Governo, de boa convivência com as multinacionais, 
mas com atenção especial para a defesa dos interesses lcgltimos brasi· 
loiros. Considere-se, também, o congresso de investidores' europeus, 
realizado no mês de maio, cm Salzbufl!, onde estiveram presentes 
duas mil pessoas. e verdade que III estiveram setecentos emprcsllrios 
brasileiros, mas lá se reuniram duas mil pessoas da grande empresa 
mundial, inclusive do Brasil, estudando a possibilidade c as 
convenii:ncius de in\'estimentos aqui no Brasil. Por conseguinte, acre· 
dilo que a orientação. sadia, serena e firme do nosso Governo possa 
dar tranqUilidade aos meios financeiros mundiais. O enfoquc de 
V, Ex• é muito oportuno. Obrigado. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina-MOO) -
Recebo com grande satisfação a intervenção de V, Ex• Mas, quero 
dizer da minha discordância. Aplaudi, neste plenário, a intervenção 
do Governo, em impedindo a transferência do controle acionãrio da 
Cônsul para a Philips. 

Quero dizer a V. Ex• que o Governo não pode. continuar usan· 
do desses expedientes. Temos que estabelecer preceitos, normas, 
porque o Governo, hoje, pode agir assim; am.1nhã, de forma difcrcn· 
te. Temos que dar ao emprcsârio estrangeiro segurança c 
tranqUilidade, para que ele venha investir no Brasil e dizer que ele 
está protegido por uma lei; não pela vontade, apenas pela decisão de 
um homem. I> por isso que defendo a necessidade de uma definição 
do Governo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (Aiagoas- ARENA)- Permite V. Ex• 
um aparte'/ 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Ouço, 
com prazer, o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante, 

O Sr. Lulz Cavalcante (A lagoas- ARENA)- Nobre Senador, 
tenho dúvidas sobre a oportunidade dessa intervenção do Governo, 
na defesa da empresa nacional, no caso da Cônsul. Quer me parecer 
que não foi esta a oportunidade mais azada, no momento em que 
estamos correndo o risco de repetir aquele triste recorde do ano 
passado, da Balllnça Comercial, com deftclt de 4,5 bilhões, E, se não 
chegarmos lá, ficaremos bem perto; o fechamento da nossa Balança 
de Pagamentos fica na dependência de investimentos estrangeiros, de 
empróstimos e capital de risco, e parece-me que esta oportunidade de 
intervenção nu Cônsul, assusta, extraordinariamente, o capital 
estrangeiro, coisa que, ~e resto, V. Ex• jâ manifestou, no transcorrer 
do seu discurso. Este, o aparte que desejava dura V, Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) - En· 
lendo, Senador Luiz Cuvidcante, que se o Governo estabelecer uma 
legislaçilo clara, não vai surgir mais temor por parte do investidor 
estrangeiro. Ele continuarã vindo para o Brasil, investindo aqui, 
contribuindo pura o nosso desenvolvimento mas, naturalmente, dcn· 
tro de regras que preservem o interesse das empresas nacionais, o 
próprio interesse nacional. Este é o nosso entendimento. 

Mus, prossigo Sr. Presidente, Srs, Senadores: 
A legislação brasileira deve conter especificamente os sctores 

paru os quais consideramos útil a presença da corporaçilo multina· 
cional. Além disso, é de fundamental importância estabelecer tum· 
b~m. pura os casos cm que existam empresas nacionais jll cm 
funcionamento, u proibição de ocorrerem transferências acionllrias 
pura grupos externos, principalmente porque isso não representa, 
quer inovação tecnológica, quer uporte de experiência gcrcnciul, 

' fundamentos para a atraçilo da corporação multinacional, o que, no 
caso da Cônsul, no meu entendimento, é evidente, 

A definição clara das regras do jogo, temos certeza, nos permiti· 
rá o entendimento a .nível internacional com empresas não ncccssa· 
rinmcntc multin~cionnis, capazes também de propiciar ao País um 
suporte de lccnologia c capacidade gercncial; com efeitos positivos c 
estimulantes sobre as atlvidadcs das regiões cm que venham a se 
instalar. 

Temos nós, brasileiros, praticamente desconhecido a 
importância de pequena c média empresas de outros países, as quais 
também sofrcin a concorrência das multinacionais, c que, a par de 
possulrcm as qualidades inerentes às multinacionais, no tocante à 
tecnologia c à capacidade gcrcncial, deixam de apresentar diversos 
dos aspectos negativos das multinacionais, 

Além disso, quando problemas imensos começam a preocupar 
todos aqueles interessados no desenvolvimento do· País, relacionados 
esses problemas à concentração hidustrial, surge ainda mais em 
destaque o impacto de um investimento que propicie, por exemplo, 
SOO empregos a uma comunidade média brasileira. Obtemos, assim, 
um despertar de iniciativas paralelas e complementares; 
desconcentrando a indústria, distribuindo melhor a renda entre as 
diversas regiões do Pais. 

Entendo' que a promoção realizada cm Salzburg c outras 
promoções devem ser constantes por parte das autoridades na· 
cionais, mas buscando também a empresa pequena, na Europa c cm 
outros países, que interessem profundamente a nós. Empresas, como 
eu disse, que não têm os aspectos negativos das multinacionais, 
Temos que trazer essas empresas, dando·lhcs os estfmulos fiscais, 
cconômicos, mas tanlbcm canalizando·as, oricntando·as c levando· 
as para outras áreas do Brasil, procurando descentralizar o poder 
econômico que hoje existe cm São Paulo. 

Vejam, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que nos últimos cinco 
anos, através do Conselho de Desenvolvimento Industrial, 60% dos 
projetas aprovados foram se localizar em São Paulo; 20% no Rio de 
Janeiro; portanto, 80% no eixo Rio-São Paulo. Então, São Paulo 
cresce extraordinariamente, no campo econômico, industrializa-se, o 
Rio tarnbí:m; e o resto do Brasil? Os problemas do Nordeste não são 
privilégios do Nordeste. Quero dizer que o meu Estado, Santa 
Catarina, vive muitos problemas semelhantes aos do Nordeste. Por 
isto a nossa posição, cm relação à busca do capital externo. Rcconhe· 
cerno!\ essa necessidade; vamos buscar, inclusive, empresas alemães. 
japonesas, italianas, sucéas, holandesas, empresas pequenas, mas 
que para nós representam muito. São empresas que vão dar oportuni· 
dade de emprego a 100 pessoas, no interior do Rio:Grande do Norte, 
de Sergipe, de Santa Catarina, que criam um clima de otimismo, le· 
vam outros empresários locais a agirem cm favor do dcsenvolvi-
mcnlo. · 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-MOO) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MOO) - Mas 
não só no plano interno 1: premente estabelecer as regras do jogo. A 
nível internacional, onde é maior a mobilidade da empresa multina
cional, cabe concentrar esforços no sentido de se estabelecer um esta· 
luto para ns grandes corporações, a tim de proteger o esforço de 
exportação dos países menores, cujos dosequilfbrios na balança de 
pagamentos avultaram, após um período de ampliação das relações 
internacionais. 

Nesse ponto a Carta de Direitos c Deveres Económicos dos 
Estados, votada nu Assembléia Geral das Nuções Unidas, cm. 1974, 
contém o essencial. Em seu art, S• esse documento ele alto signifi· 
cu do, c pouqufssimo citado em nosso Pais, diz o seguinte: 

"Todo os Estados têm o direito de as!IOCIUNC cm 
organizações de produtores de matérias-primas n fim de 
desenvolverem as sut\S economias, obter um financiamento 
estãvcl pura o seu desenvolvimento c, atendendo aos $CUS 

objctivos, colaborar na promoção do crescimento sustcnlado 
da economia mundial, em parliculur acelerando o desenvolvi
mento. Em conseqUência, todos os Estudos têm o dever de 
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respeitar esse direito, abstendo-se de npficar medidas 
económicas c politicas que possam limitá-lo". 

Assim, uo ludo de um estatuto para as grandes corporações 
multinacionais, de inicio talvez inuccitúvcl pura os Governos de onde 
se originam essas portentosas empresas, os pulses menos desenvolvi· 
dos c que dependem, cada vez mais, do comércio internacional, 
devem urticular, também, as suas dcfcs~s, na forma de organizações 
de produtores, que se autoprotcjam, cujo lúcido exemplo é a 
Organização dos Poises Exportadores de Petróleo. 

Ouço, com satisfação, o Senador Lãzaro Barbozn. 

O Sr, Uzaro Barboza (Goiãs- MDB) - Senador· Evclásio 
Viciru, .. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) (Fazendo soar a cam· 
pafnha.) - Lembro aos Srs. Senadores que está. por terminar. o 
periodo da sessão. Solicito que tanto o aparte quanto a resposta 
sejam feitos nesse pcrfodo. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiàs- MDB)- Agradeço, de minha 
parte, a advertência du Mesa. V. Ex•, nobre Senador, Evclásio 
Vieira, u meu ver, coloca muito bem o problema. Nenhum pais pode, 
hoje, bustur-sc por si mesmo, no campo económico c promover o seu 
real desenvolvimento, sem a presença do capiial estrangeiro, cuja 
uçilo deve ser claramente delimitada, resguardando-se os interesses . 
nacionais, mas dando-se no capital estrangeiro, que aqui se fixar, ga· 
rantius que não sejam benesses do Governo, mas que derivem da lei. 
Muito grato pela oportunidade de dar este aparte a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) 
Muito obrigado, nobre Senador Lâzaro Barboza. 

Assim falamos, porque assim pensamos. 
Silo considerações sérias, que trazemos ao debate desta Casa, às 

autoridades e à Nação. 
1: uma contribuição séria de uma Oposição realmente honrada, 

digna c responsâvcl, que sabe criticar, não pelo prazer da critica, mas 
pelo dever de colaborar para tentar eliminar distorções. De uma 
Oposição patriótica e cônscia de sua alta missão, que ao criticar 
também sugere opções, alternativas, que no seu entender buscam 
soluções para a nossa grande caminhada de pais-potência. 

As regras do jogo têm que ser claras, delinidas. O episódio 
Philips-Cônsul não pode ·Ser bisado. Repetições de tais aconteci· 
mentes dificultarão a vinda de c.apitais c tecnologias sofisticadas 
pura o nosso Pufs. Ninguém tem interesse de investir onde não há se· 
gurança. E não podemos desprezá· los, porque o nosso ritmo de cres· 
cimento não pode ser diminufdo, já que o crescimento populacional, 
repetimos, cm nosso moia é fantástico, c a cada ano precisam ser 
geradas nada menos de um milhão de oportunidades de emprego, 

Se tais oportunidades não forem criadas, surgirá uma massa 
jovem cada vez maior nu ociosidade, campo propicio para a proli· 
feruçào da delinqUência. Af sim, surgirão os subversivos, os comu· 
nistas, em quantidade possivelmente incontrolável. 

Silo estas us considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
julgilvumos interessante trazer ao debate desta Casa. 

Muito obrigado. (Multo bem! Palmas.) 

O SR •. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pula· 
vru ao nobre Senador Renato Franco. 

O SR. RENATO FRANCO (Pará- ARENA) (Pronuncia o se
guinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

A Amazônia brasileira, primitivamente restrita uos Estados do 
Pará c do Amazonas o aos Territórios do Amapâ, Rio Branco e Ron· 
dôniu, esquocidn c quiçá desconhecida dos brasileiros do sul, vivia 

. mais ligudu li Europa, não só polo domfnio dos portuguêscs no 
tomércio e na pequena indústria regional, como porque, com a nave· 
guçiio murftimu da Companhia lnglêsu Booth Linc, ia-se a Portugal 
em 10 dias, enquanto à ex-Capital Federal demandaria dezenas de 
dius. 

As fumflius dos importantes Estudos amazónicos- Pará c Ama· 
zonas - dnvum·se uo luxo de viajar li Europa, especialmente à 

.... . Frunçu, donde recebiam a moda, os requintes sociuis, os livros c 
' 

imensa c variada quantidade de seus produtos alimcntfcios. Por lá 
eram seus filhos educados c o francês bastante falado, sobretudo 
pelos familiares dos havidos por abastados ou sejam, ricos. 

A imprensa local, sem os meios de comunicações atuais, debatia· 
se em conseguir, a preços altos e pelo único telégrafo existente - a 
Wcstcrn- noticias dos pulses europeus, avidamente lidas pelos cs· 
trangciros- franceses, ingleses, espanhóis e portugueses. . 

Núcleos familiares respeitáveis, tradicionais, foram surgindo. 
Gerações c mais gerações passaram pela minha já longa existência c 
nesta oportunidade falarei de dois ilustres descendentes de não 
menos ilustres fumflias dos Mcira c Kluutau. 

Silo eles: Otâvio Augusto de Bastos Mcira c Aldebaro Cavaleiro 
de Macêdo Klautau. Ambos belenenses, um mais novo que o outro 
em npenus 8 meses e 16 dias, criados por pais amorosos, dignos, 
dentro dos vigorosos c sempre atuais principies da religião católica, 
apostólica c romana. 

Mestras que faziam do mister de ensinar o próprio viver c, no 
presente, rezam por eles oo céu, os prepararam para o certificado pri· 
múrio. O curso secundário lizeram no Ginásio Paes de Carvalho c no 
Colégio Nazaré, respectivamente, institutos de ensino em plena vi· 
véncia na continuada missão de iluminar cérebros sedentos de saber 
pura a única e segura independência do ser humano. 

Ambos conquistaram com brill)o o diploma de bacharéis em 
Direito: foram oradores de suas turmas, na mesma Faculdade que os 
acolheu orgulhosamente, após aprovados em concursos, não como 
filhos pródigos que voltam à casa paterna, mas com o ânus de dar-se 
à pátria como catedráticos capazes da formação de novos colegas 
altaneiros, como eles, no interpretar as leis e manej:i·las em favor dos 
inocentes, dos oprimidos ou dos fracassados por distanciados de 
Deus. 

Ambos Deputados estaduais cm várias lcgislaturas, constituin· 
tes, líderes de seus partidos políticos c de Governos. 

Ambos jornalistas, escritores de bibliografia vasta, presentes da 
Ordem ou do Instituto dos Advogados do Pará e acadêmicos da 
Academia de Letras do Pará. 

Purn finalizar este resumo biográfico: os dois amigos, dignifi· 
curam e dignificam as inúmeras condecorações e as mais ponderáveis 
missões desempenhadas e seus exemplos são lições eternamente 
contemporüneus, prémio às gerações que ensinaram. 

O primeiro, Otávio Augusto de Bastos Meira, como primo
gênito do mestre dos mestres, poliglota, Prof. Dr. José Augusto Mci· 
ru Duntus (Deputado Estadual, Federal, jornalista, escritor com 
enorme lista de obras publicadas, destacando-se "Brasiléis -
poemas épicos da História brasileira"), herdou o dever de continuá· 
lo c o fez, quer como politico amável, hábil c na presidência do seu 
partido jamais perdera u serenidade, produto du · sua educação 
primorosa e porque não dizer - fidalga - quer como Prefeito de 
Belém e Interventor do Pará. 

Mui to jovem, como auxílio aos seus estudos, ingressou na 
imprensa. Seu espírito criativo, vivendo a época da França imperan· 
do no mundo, nilo só como facho das liberdades, mas como 
monumento da cultura neolatina, e sentindo as dificuldades dos 
jornais cm propiciar aos leitores noticias mais amiudadas sobre 
Paris, padrão ditando modas, costumes e conhecimentos, Otávio 
Moira, sob o pseudónimo de François Morcuu, semanalmente, após 
leitura dos principais órgãos de imprensa da França, publicava as 
"Curtas de Paris", acolhidas com aplausos pelo público leitor. 

Decorridos quase meio século, Otúvio Meiru, enfeixa num volu· 
me todas as "Cartas de Paris" editadas no jornal que ajudou a 
crescer c desfrutar da preferênch1 dos leitores nacionais e estrungci· 
ros c eu, que us lia com imenso agrado, por educado c em parte cria· 
do por um poliglota francês, Cônego João Crolct, a quem devo 
maior parte de tudo que sou, e conl'ivendo com franceses, entre eles 
devo relembrar o insigne cientista e o maior conhecedor da porten· 
tosa Amazônia, Paul Le Cointc, o Cônsul da França Sr. Payan c os 
professores franceses da Escola de Qufmica Industrial. 

Os Anais desta Casa registrarão um pouco do passado da minha 
terra natal com as "Curtas de Paris" e reviver é encorajar pura u luta 
contra os dias incertos do futuro . 



Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o outro paraense enume
rado acima, Aldebaro Klautau, líder católico honrado com o título 
honorífi~o de Cavaleiro du Ordem de São Gregório Magno, credor 
da grutidão de todu a população de nosso berço natal, nilo só pela 
altivez de atitude cm dcfesu dos pequenos. dos operários, como 
porque seus sentimentos humanitários de fervoroso cristão, assiste 
sempre nos desampar:tdos c os homens sem fé. 

Aldeburo Klautau é um livro aberto de ensinumentos do bem 
fazer pelos seus semelhantes e sentindo que nu política não cessam as 
lutas pclu incompreensão dos homens, renunciou um mandato de 
Deputado estadual depois de glorificá-lo com os êxitos conquistados 
no encaminhamento de problemas de vital interesse pátrio. 

Seu clr.rim não é somente para o toque de silêncio, e sim para 
ucordnr os brasileiros esquecidos da Amazônia e clamando 
"Amazônia é Brasil" colhe a devida assistência à mais rica região 
brasileira, em diversidade e abundância de recursos, gerando poder 
econômico-financciro. 

Neste instante, como orador respeitável, homem público sempre 
ouvido, lança, para ser lido por todos e cm especial pelas autoridades 
do Brasil, este apelo: 

"Cumpre-me agora, sob irrecusável imperativo da 
consciência, e no exercício do direito que me assegura o§ 30 
do artigo 153 da Constituição Brasileira, que é, também, 
dever impreterivel, dirigir-me. às autoridades responsáveis 
pelos órgãos mencionados nos diversos itens dessa sugestões, 
e postular, a cada uma, o que nas mesmas se contêm, na esfe
ra de suas especificas u.tribuiçõcs." 

Prossegue no apdo: 

"Confio em que todos, conscientes de suas responsabili
dades perante Deus e perante os homens, compreendam o 
dever imperioso e inadiável de determinar, sem tardança, 
providências concretas e objetivas, cm atendimento ao 
solicitado, entregando sua execução, imediata e inflexivel, a 
espíritos fortes, esclnrccidos c bem intencionados.'' 

Com autoridade, pelos vultosos serviços à causa do Brasil e por 
haver-se dado em sacrifício para banir o ódio, a malquerença, a 

\\~vingança, o desrespeito aos direitos humanos, deve ser ouvido e 
atendido por todos os brasileiros que amam a sua pátria e a desejam 
vê-la crescer com Deus e pura Deus. 

Para conhecimento de todo o Pais complemento esta minha 
manifestação. engrandecendo-a, com a transcrição, a seguir e na ínte· 
gra, do primoroso estudo sobre "A Igreja, o Posseiro, o Trabalhador 
e a Terra na Amazônia Brasileira'\ 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RENATO 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

A IGREJA, O POSSEIRO, O TRABALHADOR E A 
TERRA NA AMAZONJA BRASILEIRA 

Às Autoridades do Brasil 

I. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB} e a 
Comissão Pontifícia Justiça c Paz, Secção Brasileira, promoveram o 
Encontro Sobre o Problema da Terra nu Amazônia Legal, realizado 
no período de 19 a 22 de junho do corrente uno de 1975, em Goiiinia, 
Capital do Estado de Goiás. 

Houve reuniões diárias, pela manhã, à turde e à noite, interrom
pendo-se os trabalhos somente para celebração da San tu M issu, 
sóbrias refeições e o reparador repouso noturno, sem a distorção de 
onerosos rasseios, coquetéis e banquetes, 

11. O temu versudo foi por todos compreendido, unte u sin
ceridade c o zelo upostólico, truduzidos nus exposições dos Bispos, 
l'udres e Leigos, que fularum, com ênfase missionária, não porque 
ouvirum dizer ou Jerum em livros, jornais e revistas, mus pela 
vivência dos fatos, que, pessoalmente, ussistirum, participando de 
muitos dolos. 

III. Nem u colaboração de técnicos foi esquecida, pois alguns, 
especialmente convidados, se fizeram presentes, paru didlogos e 
palestras. 

IV. Consciente< de suas responsabilidades cristas, os partici
pantes desse Encontro, entre os quais estive como um dos membros 
da Comissão PontifTcia Justiça c Paz, Secçilo Brasileira, aprovaram 
"RESOLUCOES FINAIS", como ponto de chegada do roteiro de 
observações, estudos e diálogos, anteriormente percorrido, e como 
ponto de partida de uma ação organizada, persistente e irreversível, 
em favor de nossos irmãos da Brasamazónia que, ocupando materiul
mentt:, por muitos anos, a terra em que vivem c cultivam, dela 
podem ser, de um momento para outro, injustamente expulsados, 
por não possuírem o título legal de propriedade, assim como em prol 
daqueles que, ignorantes da legislação social brasileira, trabalham, 
como empregados, nas grandes, médias e pequenas empresas da 
Região. . 

V. Para que compreendidas sejam suas firmeza e expressivi
dade, passo a transcrever essas bcnfazejas "RESOLUÇOES 
FINAIS": • "Igrejas da Amazônia Legal, reunidas em Goiânia cm 

Encontro de Pastoral, respondendo à dramática situação e à 
aspiração do nosso povo sem terra, decide o seguinte: 

I. Assumir o compromisso de empenhar-se no processo 
global de Reforma Agrária do nosso País, dando cumpri
mento a'o espírito e à letra do Estatuto da Terra, articulando· 
se com todas as instituições c organismos sociais que 
trabalham por este mesmo objetivo. 

2. Criar uma "Comissão de Terras" que, na qualidade 
de organismo de carâtcr oficioso, ligado à Linha Missionária 
da CNBB, possa realizar com agilidade c objetivo de inter
ligar, assessorar e dinamizar os que trabalham cm favor dos 
homens sem terra c dos trabalhadores rurais, e estabelecer 
ligação com outros organismos afins. 

Cube a esta Comissão dar especial atenção ao Estatuto 
da Terra e à Legislação Trabalhista Rural, procurando di
vulgá-los em linguagem popular. 

Que ela promova também campanhas de ampla e inte· 
ligente conscicntização em favor dos direitos dos 10 milhões 
de famílias sem terra. 

3. Que cada Diocese, Prelazia ou conjunto de Prelazius, 
cm Jiguciio com a ucomissão de Terras" se empenhe no 
seguinte: 

3.1. Criar uma equipe que, a partir do conhecimento 
profundo da realidade, po~sa ajudar para que se abranja 
vitalmente a problemática da terra c suas conseqUências no 
rlanejamento pastoraL 

3.2. Organizar uma assessoria jurídica para tudo o que 
se refere aos problema; da terra e dos trabalhadores rurais. 

3.3. Promover campanhas de conscientizução para os 
trahalhudores rurais e agentes de pastoral". 

VI. Nesse Encontro foi também aprovada mensagem ao Exm• · 
Sr. Presidente da República, solicitando que se promova efeti· 
vumente a reforma agrária cm nosso Pufs. conforme prevê o Estatuto 
da Terra, crinndo-se um instrumento lcgul, suficiente e capaz pura 
que o INCRA se imita nu posse das terras ocupadas indevidamente 
ou a título duvidoso, u fim de que o dito órgão oficial possa realizar 
o usscntumento social de fumflius de ugricultores nu Área, e que, de 
ucordo com a lei esrccrncu, l<jam desnpropriudas, por interesse 
social, us áreas em que residem e trubnlhnm posseiros. 

V fi. Louvando us "Resoluções Finnis". ~into, no entanto, que, 
cmboru contendo providências necessárias, estas dependem de estru
turas, u serem criadas, c, portanto, de efeitos não imediatos. Hti 
sctores do rroblemu, debutidos no Encontro, que, por sua gravidade 
e premênciu, cstiio a exigir açilo enérgica, patriótica e urgente das 
Autoridudes de nosso Pufs, nçil'o que, cm prol do bem comum, deve 
ser, desde jú, solicituda e exercida. 

VIII. Para caructerizur, com segurança, a imperiosidade da 
cxecuçiio dessns nlcdidas oficiais, basta lembrur a reulidude de futos 
pungentes, que fornm conhecidos por todos os participantes du 
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I memorável reunião de Goifinia, Entre muitos, avultam as 

dir.culdadcs, qunse invcnefveis, para a obtenção dos tftulos de terras 
pelos posseiros, embora a notoriedade de seus direitos, dificuldades 
essas que se.estcndem à obtenção dus certidões dos termos de nasci· 
mente e cusamento, quanto à identidade dos interessados, e das 
transcrições no registro de imóveis, no que se refere à posição das 
terras. 

VIII.l. Outra queixa formulada cm plenário, c sempre repetida, 
salientava a morosidade do funcionamento dos órgãos judiciais, 
motivada pela ausência contumaz de Juízes e Preteres, de suas 
comarcas e termos ou pelo não provimento oportuno de cargos 
vagos. 

Vlll.ll. Da criação de Juntas de Conciliação e Julgamento do 
interior da Amazônia Brasileira surgiram obstáculos, muitas vezes 
insuperáveis, aos trabalhadores residentes em municípios afastados 
da Comarca, que serve de sede à Junta. 1:: decorrência inevitável dos 
extensos vazios demográficos que separam nossas populações 
interioranas, da precariedade c do. preço elevado dos meios de truns· 
portes, c da insuficiente remuneração dos assalariados. 

Vlll.lll. Es~es males são agravados' pela inexistência, quase 
absoluta, de sindicatos no interior da Área Amazônida, de onde 
deflui, desgraçadamente, o desconhecimento, pelos trabalhadores c 
colonos, de seus próprios direitos. Impera, na Planície, o regime do 
não saber o que pedir, do não haver quem ensine, e, às vezes, embora 
sabendo o que pedir, não haver a quem pedir. Esta situação aumenta 
o tormento dos desvelados c heróicos Bispos, Padres, Religiosos, 
Religiosas c Agentes de Pastoral que, não obstante ávidos, sincera· 
mente, de ensinar c auxiliar, não o fazem, amarguradamente, por seu 
natural imprcparo jurídico, 

Vlii.IV Vencidos os tropeços para a aquisição do título de 
posse da terra ocupada, o que raramente acontece, o novo proprie· 
tário passa a enfrentar os entraves desestimuJa·ntes da carência de 
financiamento, obrigando·O a prosseguir na faina escabrosa c árdua 
de cavar a terra 11COm o suor de seu rosto", a escorrer pela enxada, 
em gotas copiosas, como único fertilizante do solo, empobrecido 
pelas queimas constantes, na falta de adubos químicos modernos, 
por ele desconhecidos, e cujos preços não se coadunam com o nível 
de seu poder aquisitivo, Nesse martirizante afã, por uma sobrevivên· 
cia infra-humana, tem, a seu lado, compartilhando do exaustivo 
lavor, somente a mulher, dedicada e combalida, c os filhos, ainda 
crianças, subnutridos c analfabetos, . 

VIII.V, Como coróa de espinhos dessa permanente amargura, 
surgem, em certos lugares, emissários do Poder Público ou do Poder 
Económico, a desenvolver ação ilegal contra a propriedade, a inviola· 
bilidadc do domicílio, a integridade Iisiea e a liberdade desses 
anónimos colaboradores da grandeza nacional. 

Penosa e anigentc realidade! 
Quem não acreditar, que venha ver! 

IX. Ante esse testemunho torturante de fatos reais, vivos, tão 
positivos, verifiquei que se torna impossível procrastinar, nu espera 
de novas ocorrências, u impetração, às Autoridades do Brasil, de 
medidas urgentíssimas c concretas no sentido de extinguir ou 
minorar as terríveis ugruras, que vêm mortilicando, injustament~, os 
resignados colonos e os trabalhadores do Extremo Norte do BraSil, 

X. Com esse objetivo, ofereci aos participantes do Encontro de 
Goiânia as seguintes sugestões: 

"I. Providências perante os Governadores e us Assem· 
bli:ias Legislativas dos Estados da Região Amazónica pn_rc 
que sejam uniformizadas, tanto quanto possível, suas legJS· 
luções sobre terras. 

2. Que, nessa uniformização, sejam udotadus medidas 
que facilitem c acelerem os processos de arrendamento, 
aforamento c venda de terras dos Estudos, u baixos preços e 
longos prazos. 

3. Insistir perante o Governo Federal e os dos Estudo; 
pura que, dentro de breve tempo, sejam definitivamente deli· 
mitudas tts úretts de terras du União, sob a jurisdição do 
INCRA, e us dos Estudos, subordinadas àjurisdiçi\o destes. 

- 325 ;._ 
4. Propugnar para que, tanto o INCRA, como os Esta· 

dos, instalem Delgacias Regionais no interior da Amazónia, 
com atribuições para esclarecer os interessados e processar, 
ilté finnl, as petições de arrendamento, aforamento c venda 
de terras, evitando, assim, aos interessados, viagens dispcn .. 
diosus às Capitais, ou a constituição de mandatários, ·que, 
nem sempre se interessam pelo andamento dos processos. 

5, 1:: indispensãvcl conscientizar, ou, empregando 
expressão mais precisa, convencer os pr,~ssciros, ocupantes ou 
colonos, de que devem associar-se para u exploração da terra, 
uma vez quo, insuladamcntc, isto é, só com o trabalho 
pessoal de cada um c de sua famrlia, é impossível, nos tempos 
utuais, dominar e obter da terra tudo quanto o homem dela 
deve tirar, em observância a divino preceito. cxarado no 
::iénesis. 

6, Todos eles fiquem sabendo que, cm nossos tempos, 
diminutos, quase nulos, se apresentam os resultados da agri· 
cultura, sob o tradicional regime de queimas de roçados c do 
revolver a terra com simples auxílio da enxada. Impõe-se o 
emprego de tratares c fertilizantes, após o estudo da terra, 
assim como de outros recursos que a ciência humana, sob a 
ajuda de Deus, conferiu aos que vivem no chamado Século 
da Luz. 

7. Devemos promover o colono,. posseiro ou ocupante, 
convencendo-o de que ele não vive somente para comer e 
reproduzir, mas possui, como os demais seres humanos, uma 
vocação nobilitanto, que tem a expressiva denominação de 
vocação cristã. Que ele tem o direito de receber o pão reparti· 
do, mas deve, também, aumentar o pão recebido, c com ou
tros reparti-lo. 

8, Urge que todos os que ouvem a voz da Igreja, tanto 
os colonos, que devem ~ssoeiar-sc, como os trabalhadores, 
pessoas naturais, empregados nas grandes, médias e peque· 
nas empresas, se organizem em sindicatos, como única forma 
l~gal' para a defesa de seus direitos comuns perante os 
Poderes Públicos, na conformidade da legislação brasileira. 

9, Que os Dirctores desses Sindicatos sejam pessoas 
conhecedoras das leis sociais c agrárias, capazes de esclarecer 
os associados a respeito de seus direitos, mas, igualmente, de 
seus deveres, convencendo-os de que só podem exigir a efeti· 
vação de seus direitos, se souberem respeitar os direitos dos 
outros. Devem ficar certos de que, na conformidade da sábia 
doutrina social da Igreja, o capital sem o trabalho é corpo 
sem alma c o trabalho se cadaveriza quando em ruptura com 
o capital. 

lO, Que, embora a justificada desilusão de alguns, ante 
frncassos de experiências anteriores, se formem cooperativas 
para aliviar as angústias dos elevados preços de aquisição dos 
instrumentos de trabalho c dos gêneros de primeira 
necessidade, ainda e sempre em constcrnante ascensão. 

li, Cumpre-nos frisar às instituições financeiras da Rc· 
gião Amazônica, especialmente ao Banco do Brasil S.A., ao 
Banco da Amazônia S.A .. e aos Bancos Oficiais de cada um 
dos Estudos du Árcn, o imperioso dever de, através de planos 
especiais de financiamento, adequados às necessidades e às 
peculiaridades da Região, auxiliarem os colonos ou as 
empresas que orgunizurem, u desenvolver suns plantações, 
permitindo, assim, cm patriótica c inadiável cooperação, au
mentar os alimentos cm nossas mesas, como resposta rn· 
cionul, cristã ~ decisiva, a todos os que, dentro ou fora do 
Brasil, pretendem diminuir os comensais, sob o infeliz prctex· 
to de injusto controle du natalidade. 

12. Devemos denunciar ao Supremo Tribunul Federal 
c nos Tribunais de Justiça dos Estados da Região o 
l'uncionumento irregulnr dos Juizados de Direito c Preterias 
no interior dn Amazônia, pleiteando providências ur· 
gcntissimas e enérgicas puru que o Poder Judiciário de Pri· 
mciru lnstüncia, nos Territórios c Estados, cumpra 
rigorosamente o dever, dentro dos preceitos c prazos lc~uis, 



lembrando que, nu afirmativa genial de Rui Barbosa, "justiça 
tarda é injustiça', 

13. Considerando as grandes disttincius e as extruordi
nítrins dificuldndcs de transporte na Amazônia, impõe-se 
enviar exposição fundamentada ao Tribunal Superior do 
Trubnlho, demonstrando a necessidade de, nas áreas du Re
gião, cm que há Juntas de Conciliação e Julgamento, os 
Juizes de Direito Estaduais das Comurcas sob a jurisdição de 
cada Junta, situudns lora dn sede desta, funcionem como 
Juizes do. Trabalho, para receber reclamações, realizar 
audiências de conciliação c instrução dos processos, 
competindo às Junws, se não houver conciliação, o julgamen
to das reclamações, após encerrada a instrução dos processos 
pelos Juizes de Direito em cada Comarca, nilo sede de Junta, 
devendo os Juízes Estaduais rcceher, por esse serviço, do 
Eriario Federal. remuneração condigna. 

14. Indispensável se torna, também, pleitear, perante 
as entidades responsáveis pela Organização Judiciária da 
União c de cada Unidade Federativa, que facilitem, através 
da l.':riuçilo de novos cartório!., os serviços de registro de 
pessoas naturais c do imtlvcis de modo que desapareçam os 
atuais obstáculos, quase intransponíveis, que dificultam ou 
anulam a obtenção de documentos trdispensáve!s à Je. 
galização de pessoas c de terras para a defesa c segurança de 
direitos. · 

15. Mister se faz propugnar no sentido de os órgãos 
competentes da União, dos Estado< e dos Municípios promo
verem cursos itinerantes de instruç?!o dos colonos, posseiros 
ou ocupantes, a respeito dos ptoccssos da técnica moderna 
no aproveitamento da terra c da justa comercialização de 
seus produtos, cursos esses que devem realizar-se cm cenlros 
bem próximos dos locais en: que os colonos exercem suas ati· 
vidades. 

16. Necessário se faz a criação de um Departamento de 
Assessoria às Dioceses da Amazônia, mantido pela CNBB, 
em cada sede dos Regionais Norte I e Norte 11, com atribui
ções de assistência jurídica, de agrimensura e outras que se 
apresentarem indispensáveis ao pronto e seguro atendimento 
dos colonos e trabalhadores da Região. 

17. Apresenta-se urgentemente imperioso afirmar, 
mais uma vez, de público c em ~ocumento expressivo, aos 
Poderes Nacionais de qualquer categoria ou região, que a 
açãoda Igreja Católica na Brasamazônia, assim como em to
do o Território Brasileiro é de prudente e Jealíssima 
colaboração, colimando proporcionar vida verdadeiramente 
humana a todos os que aqui vivem, de modo que lhe permita 
realizar, em plenitude, seu objctivo primacial, ditado pelo 
próprio Cristo, que é a evangelização das almas, sem diferen
ça de raça, nacionalidade, sexo, posição econômica, social ou 
po)ítica. 

18. 1Õ seguindo esta firme e inarredâvel diretriz que a 
Igreja não renuncia ao direito de prosseguir seu trabalho 
missiom\rio entre os índios, trabalho esse que será incremen
tado, vivamente, na Amazônia, cm cumprimento de sublime 
e dignificante desiderato, que teve início bcnfuzejo na açilo 
evangelizadora de Anchieta, Nóbrcgu e seus desvelados 
coluborudorcs. 

19. As deliberações deste prcciosíssimo Encontro 
Sobre o Problema da Terra nu Amazônia Legal, tilo rico em 
profundas observações e em diálogos fraternais e sinceros, 
capazes de nos levar a conclusões objetivas, devem ser ampla
mente divulgadas, de modo que todos, Governantes e Gover
nudos, compreendam que 11 Igreja Católica aqui esteve, em 
Goiimia, na consecução de sua finalidade evangélica, 
decididamente interessada na salvação das almas, sua 
aspiração mlaxima. 

20. Assim procedendo, nós, os Participantes deste feliz 
e inesquecível Encontro, cm que se confraternizam a 
Hierarquia e o Laica to da Igreja de Cristo, continuaremos a 
repartir o puo, fiéis<) rctriz da Conferência Nacional dos llis-

pos do Brasil nu Campanha da Fraternidade em 1975, e nos 
antecipamos no roteiro da Campanha que aí vem, 
caminhando juntos com todos os nossos irmãos, notada mente 
com os que, cm nngústin, terçam, heroicamente, por uma vi· 
du dignamente humana nus selvas misteriosas da Amazônia, 
nu esperança do lançamento das pontes salvadoras, preconiza· 
das pelo sábio e bondoso Joilo XXIII. 

Encarnados cm seus cruciantes sofrimentos, trabalhe· 
mos, pois, destemcrosamente, pela evansellzaçilo redentora, 
neste piedoso Ano Santo, cm que o Sucessor de Pedro nos 
exorta, paternalmente, à renovaçio e à reconelllaçio, contri· 
buindo, assim, para que a justiça e a paz imperem no mundo 
conturbado de hoje. 

XI. Cumpre-me, agora, sob irrecusãvel imperativo da 
consciôncia, c no exerclcio do direito que me assegura o § 30 do arti· 
go 153 da Constituição Brasileira, que é, também, dever imprctcrf· 
vcl, dirigir-me às autoridades responsáveis pelos Órgilos menciona· 
dos nos diversos itens dessas Sugestões, e postular, a cada uma, o q4e 
nas mesmas se contém, na esfera de suas específicas atribuições. 

XII. Confio em que todas, conscientes de suas rcsponsabi· 
!idades perante Deus e perante os homens, compreendam o dever 
imperioso c inadiãvel de determinar, sem tardança, providências 
concretas e objetivas, cm atendimento ao solicitado, entregando sua 
execução, imediata e inflexível, a espíritos fortes, esclarecidos e bem 
intencionados. 

XIII. Quero frisar que, na Santa Missa, concelebrada em 
Goiiinia, a 22 de junho do ano c.orrente, dia seguinte ao duodécimo 
aniversário da eleição de Paulo VI para o "supremo serviço de 
Pastor universal da Igreja", no momento da oraçio dos iléls, a voz de 
um leigo, a minha voz, se fez ouvir, angustiada, nesta prece confian· 
te, misto de civismo e de religiosidade: 

"Senhor Deus! Ilumina com as luzes de teu Divino 
Espírito todas as Autoridades de nossa Pãtria, dos Três Po· 
deres Constitucionais, da União, dos Estados e dos Muni· 
cípios, inspirando-lhes decisões justas, em beneficio do povo 
sofrido. 

Dize-lhes, Senhor, que tua Igreja na Amazônia, assim co· 
mo em todo o Brasil, não pretende subverter instituições ou 
regimes. 

A Igreja deseja colaborar, eficicntemen:e, com o Poder 
Público na realização do bem comum, mas não quer, não 
pode, nem deve abdicar o direito indisponlvel de pugnar, 
constantemente, pelo respeito aos Direitos Humanos, cuja 
segurança é arrimo insubstitu(vel da vida racional dignamen· 
te vivida, cm plenitude. 

Convence, Senhor, nossas Autoridades de que renunciar 
esse direito seria a Igreja omitir-se de modo imperdoável, no 
cumprimento do perene mandato que lhe foi outorgado por 
seu Divino Mestre e Fundador. 

Irmãos diletos cm Jesus! Revigoremos nossa fé na 
Onipotência Divina, formulando, esperançadas, esta súplica 
muito sincera: 

Para que os Homens que, em nosso País, encarnam o 
princípio da Autoridade, sejam sempre mensageiros autênti· 
cos da verdade, da justiça, da liberdade, do amor, da paz e da 
concórdia na Comunidade Brasileira, roguemos ao Senhor." 

11Scn·hor, escutai u nossa prece." 

Foi o remate uníssono e fervoroso, verbalizado pela Assembléia 
dos Fiéis ali presentes, e que, integrada pelos participantes do 
Encontro de Golânla, traduzia a própria· alma da Amazônia cristil, 
prostrada, cm oração, ao pi: do Altar. 

Cidade de Sunta Maria de Belém do Grão Pará, Amazónia, 
llrasil, em 26 de junho de 1975. 

Aldebaro Cavaleiro de Macêdo Klautau - Residência: Avenida 
Governador José Mulchcr, 1.424, Belém, Pará, Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven· 
do que tratar, vou encerrur u presente sessão, 
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Designo parn a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do requerimento n• 329, de 1975, do 
senhor Senador Mauro Bcncvides, solicitando a transcrição, nos 
anllis do Senado Federal, do editorial do Jornal Tribuna do Ceará, 
intitulado "financiamento para o Algodão", 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ri• 27 
de 1973 (n• 364·Cf71, na Casa de origem), que torna obrigatória: 
na< escrituras de compra c venda, ou promessa de compra c venda, a 
data de nliSCimento das partes col.tratantcs, quando pessoa ffsica, c 
dú outrus providi:ncias, tendo 

PARECER, sob n• 81, de 1975, da Comissão 
-de Constitulçio e Justiça, fuvorávcl, nos termos do substituti· 

vo que apresenta. 

-3-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 69, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, quo 
dispõe sobre o enc!lminhamcnto, pelos médicos que realizarem cirúr· 
gia plástica ou correção ortopédica, de fotografias e outros elemen· 
tos de informação do Instituto Nacional de Identificação, tendo 

PARECERES, sob n•s 607 e 608, de 1974, das Comissões 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidude; ç 
-de Suúde, favorável. 

-4-

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado 
n• 129, de 1973, de autoria do Sr. Senador José Lindoso, que altera a 
redação do artigo I• do Decreto-lei n• 161, de 13 de fevereiro de 
1967, para o fim de atribuir à Fundação I BG E competência para 
realizar pesquisas de opiniuo pública, tendo 

PARECERES, sob n•s 182 c 183, de 1974, das Comissões 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucioroalidade c juridi· 

cidade; C' 

-de Serviço Público Civil, favorável. 

-S-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de l.d do Senado 
n• 27, de 1975, do Senhor Senador Josí: Estev~s. que acrescenta pará· 
grafos ao art. 20, do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 
de janeiro de 1973), dispondo sobre honorários advocat!eios; quar,do 

. se tratar de postulação cm causa própria c na conciliação, tendo 
PARECER, sob o n• 27, de 1975, da Comissão 
-de Constltulçio c Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dadc, com as emendas que apresenta de n•s I c 2-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada " 
sessão. 

( Levanla~sea sessão às 18 hor:.~s e 30 minutos.) 



108~ Sessão da 1~ Sessão Legislativa das~ Legislatura, 
em 20 de agosto de 1975 

PRESlOf:!'I.ClA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs I 4 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadore~: 
Adalberto Sena - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa -

Henrique de Lu Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes- Petrô· 
nio Portella - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Agenor 
Maria- Jessi: Freire- Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz 
Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Bap· 
tis ta- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- João Calmort
Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres- Nelson Carneiro- Fran· 
co Montoro - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves -
Maltas Leão- Evelúsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•·Secretúrio procederá à leitura do Expediente. 

f:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. I •·Secretário da Câmara dos Deputados. encaminhando à 
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 60, DE 1975 
(N•666-B/7S, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Suspende a vigência do artigo 1.215 do Código de Pro
cesso Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I o Fica suspensa a vigência do art. 1.215 do Código de Pro· 
cesso Civil, até que lei especial discipline a matéria nele contida. 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
rovogadas as disposições cm contrário. 

MENSAGEM No 163, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituiçilo, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberaçi\o de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposiçi\o de Motivos do Senhor Ministro de Estudo da 
Justiça, o anexo projeto de lei que "suspende a vigência do art. 1.215, 
do Código de Processo Civil", 

Brasília, em 13 de junho de 1975.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• G/0198-B, DE 4 DE JUNHO 
DE 1975, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 

Excelência o incluso projeto de lei que visa à suspensão da vigência 
do art. I .2 I 5 do Código de Processo Civil até que lei especial melhor 
discipline a matéria nele contida. 

2. O mencionado dispositivo processual estâ assim redigido: 
"Art. 1.215. Os autos poderão ser eliminados por 

incineraçi!o, destruição mecânica ou por outro meio adequa
do, findo o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do arqui
vamento, publicando-se previamente no órgão oficial e cm 
jornal local, onde houver, aviso aos interessados, com o 
prazo de 30 (trinta) dias. 

§ I' f:: licito, porém, às partes e interessados requerer, às 
suas expensas, o desentranhamento dos documentos que jun
taram aos autos, ou a microfilmagem total ou parcial do feito. 

§ 2• Se, a juízo da autoridade competente, houver, nos 
autos, documentos de valor histórico, serão. eles recolhidos 
ao Arquivo Público." 

;, A imprecisão de certas expressões c mormente a indefiniçãc 
legal quanto à "autoridade competente" para ajuizar da existência, 
ou não, de documentos de valor histórico nos autos a eliminar 
suscitou, desde logo, profunda inquietação nos clrculos culturais do 
País, eis que, nas expressões empregadas pelo Instituto Histórico " 
Geográfico Brasileiro, "a decisão sobre o interesse histórico d: 
documentos oxige cuidados e conhecimentos especiais, sujeita que 
está a erros de perspectiva, o que torna especialmente delicada a tare
fa de eliminar os papêis antigos", 

4. Em decorrência, tem recebido este Ministério diversos pro· 
nunciamentos de cidadãos e de entidades, inclusive o do citado Ins
tituto, todos contrârio• à vigência do art. 1.215 da Lei Processual 
Civil, no qual, à unanimidade, percebem o perigo de atentados 
contra a documentação de valor histórico, colocada, pela Constitui
ção Federal, sob protcção do Poder Público (art. 180, parãgrafo 
único). 

5. A Consultaria Jurídica e o órgão técnico do Ministério da 
Justiça (no caso o Arquivo Nacional) mantém igual convicção, 
quanto à necessidade de seu reexame. ' 

6, Aliás, a coleuma vem desde o princípio, tanto que o texto 
original do artigo já sofreu alteração, por via da Lei n• 5. 725, de I• de 
outubro de 1973. 

7. A redução atual, acima transcrita, não conseguiu, porém, 
atingir o recomendâvel c firme equilíbrio entre a conveniência de 
esvaziar as prateleiras das scrventias da Justiça - notoriamente 
repletas - e os ·interesses culturais, jurídicos e sociais que 
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aconselham o mâximo de prudência na eliminação de documentos 
forenses, A nova lei, de fato, não dissipo'u as divergências prccxistcn· 
tes c deixou de definir tópico nodal do problema, ou seja, o relativo à 
autoridade competente para autorizar a destruição dos processos. 

8. Segundo o ponio de ·vista autorizado pelas instituições de 
História e de Arquivo, a despeito do entendimento, cm contrário, de 
alguns magistrados, a "autoridade competente" não deveria ser a 
judiciária, pois a verificação da existência de referidos documentos 
nem seria função específica do Judiciário, nem se inscreveria entre as 
atividades secundárias, as atividadcs de governo interno, ou mesmo 
as atividadcs anõmalas de tal poder. 

9. Admitindo-se, porém, a competência da autoridade judiciâ· 
ria, a dúvida persistiria a respeito do órgão a que caberia especifica· 
·mente a atribuição: o juiz, o Conselho Superior da Magi~tratura, a 
Corregedoria da Justiça, os Tribunais, seus Presidentes, ou cada um, 
indiscriminadamente? E o órgão, ocupando-se jâ agora de tarefa 
estranha às suas naturais funções, disporia sempre de elementos para 
bem desempenhá-la? Haveria ·coerência de conduta nos diversos 
Estados? 

10. Infelizmente, o intérprete não encontra, no citado art, 
1.21 5, resposta segura para essas e outras questões formuladas pelos 
que o criticam. 

li, Paralelamente, a matéria enseja, ainda, indagações impor-, 
tantes, de diferente natureza, desde o momento cm que a destruição 
de documentação judicial, além de interessar aos historiadores c aos 
eruditos, também diz respeito à preservação de relevantes direitos 
dos individuas e da própria Justiça. 

12. Em conseqUência, aquiesce este Ministério cm que se torna 
imprescindível a alteração do questionado dispositivo, optando-se 
pbr ~ualquer das soluções alvitradas, a saber: 

a) revogação pura e simples do art. 1.215, voltando-se à situa· 
ção anterior; 

b) suspensão de sua vigência até que seja devidamente discipli· 
nado, por ato legislativo federal, uniforme para todo o Pais; ou 

c) substituição do texto por outro mais condizente com os 
múltiplos interesses cm causa, 

13, A revogação integral talvez sofresse criticas procedentes, 
porque, na realidade, nem todos os papéis que tramitam pela Justiça 
merecem ser guardados. Muitos não possuem, evidentemente, teor 
histórico e, pela própria essência, não apresentam o perigo de, com a 
destruição, fazer, por exemplo, desaparecer provas de grande valia 
para os cidadãos e a Justiça. 

14. A reformulação do texto seria a providência acertada, não 
militasse contra ela o fato de não resolver ampla e devidamente o 
problema, porquanto alguns magistrados entendem, inclusive, que o 
disposto no art, 1.215 do Código de Processo Civil transcende do 
estatuto em que se insere, para abarcar os demais processos. 

I 5. Dentro dessa interpretação, é conhecido o exemplo dado 
pela Corregedoria da Justiça de um dos principais Estados da 
Federação, que, considerando-se habilitada a regulamentar a regra 
processual, autorizou, através de Provimento, a eliminação também 
de autos de processos criminais c de documentação estranha àquele 
Código. 

i 6. Tal situação está a mostrar que a sistemática a ser adotada 
e deve limitar à área da Jusliça Cível, convindo antes alcançar 
os setores do Judiciário, o que, dentro de boa técnicajurldica e 

:>tiva, exige legislação especial. 
17. Outrossim, a alteração do texto ou o preparo de lei especl· 

fica demandaria tempo, pois há que ser precedido de consulta aos 
especialistas. No entrementes, seria poss(vel que autoridades mais 
açodadas pusessem em prática o permissivo legal, com os decor· 
rentes percalços e prejuízos, hipótese que indica a conveniência de 
decisão mais rápida, 

18, Por conseguinte, parece ao Ministério da Justiçu que a su· 
pensão da vigência do dispositivo, até que futura lei estatua a 
respeito, é a medida mais consentdnea com os fatores a sopesar, 
porque não significa, de plano, a rejeição da idéia, como ocorreria 
com a revogação, mas tão-somente n necessidade de cercar sua prá· 
tica de maiores cautelas, Concomitantemente, se estiver Vossa 

Excelência de acordo em encaminhar ao Congresso Nacion• 
presente projeto de lei, constituirá seu corolário lógico a designa• 
com a participação'do Ministério da Educação e Cultura, de gr 
de técnicos- do Judiciário, dos dois Ministérios, do Arquivo 
cional e de entidades culturais - para a elaboração de antepro 
de lei capaz de resolver, a contento e em definitivo, o problema. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelê, 
prostcstos de profundo respeito. - Armando Falcio, Ministro 
Justiça. 

(À Comissão de Constituição e Justl 

EXPEDIENTE RECE[IIDO 
Lista n• 10, de 197S- em 20 de acosto de 1975 

Comunlcaçio de elelçio e posse: 
- do Deputado Laura Leitão, na Vice·Liderança da Mai 

da Câmara dos Deputados; 
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gentio do C 

-BA; 
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campos Belo 

GO; 
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviral- M. 
- do Dr. Antonio de Almeida Oliveira, na Prefeitura M 

cipal de Cambuquira- MG; 
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Astorga- PR 
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Francis" 

Oeste- RN; 
-do Professor Egon Lautert, na Prefeitura Municipal de

Passos- RS. 
Comunicações: 

- do Sr. Emídio Santana de Moraes, comunicando sua ren 
cia ao cargo de Líder do MDC, na Câmara Municipal de Uniãc 
Vitória- PR; 

-da Câmara Municipal de Goioerê-PR, comunicando a rcn 
cia do vereador arenista Cícero Soares Leitão e a convocação 
Suplente Raimundo Marques Evangelista, para a vaga. 
Moçilo de Aplausos: 

a) Pela promulgação da Emenda Constitucional n•4/75: 
-da Câmara Municipal de Colatina- ES; 
-da Câmara Municipal deSantarém ·Novo- PA; 
-da Câmara Municipal de Lajeado- ES. 
b) Ao Governo Brasileiro, pela assinatura do acordo atôu 

com a Alemanha Ocidental: 
-da Câmara Municipal de Timbaúba- PE; 
-da Assembléia Legislativa do Estado do Pia ui; 
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul- SP; 
-do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, 

Manlrestaçio sobre projeto•: 
- do Senador Geraldo Mesquita, Governador do Estadc 

Acre, manifestAndo seu apoio à aprovação do Projeto de Lei do 
nado n079/75; 

-da Câmara Municipal de Macapá·AP, manifestando-se fr 
ravelmente à Úprovação do Projeto de Lei do Senado n• 61/75; 

- da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, pela ar 
vução do Projeto de Lei do Senado n• 69/75; 

-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a: 
sentando suges,Ocs ao Projeto de Lei Complementar n• 7 /75; 

- da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais : 
rejeição dos Projetas de Lei do Senado n•s 162/74 c 43/75; 

- da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino· 
upresentando sugestões ao Projeto de Lei do Senado n• 94/74; 

- da Câmara Municipal de Estrela - RS, manirestand• 
ravoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 61/75 

- du Câmara Municipal de Gualba- RS, pela aprovação 
Projeto de Lei do Senado n• 61 /75; 

- da Câmaru Municipal de Uruguaiana - RS, manifestai 
upoio uo Projeto de Lei du Câmara n• 28/75; 

-da Câmara Municipal de Praia Grande-SP, manifestand• 
sobre o Projeto de Lei do Co'ngresso Nacional n• 5/75; 



-da Câmara Municipal de Silo Caetano do Sul • SP, manifcs· 
tundo-sc favoravelmente u aprovuçilo do Projeto de Lei do Congrcs· 
so Nacional o• 7 /75; 

-da Câmara Municipal de Silo Carlos- SP, pela aprovaçilo 
do Projeto de Lei do Senado n• 57 /75; 

- da Câmara Municipal de Pinheiro Machado - RS, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado o• 61/75. 
Dlver .. s: . . 

-da Câmara Municipal de Sete Lagoas- MG, cncammhando 
tese apresentada pela Câmara Municipal de Angra dos Reis - RJ, 
no I• Grande Encontro de Câmaras Municipais, realizado naquela 
cidade, solicitando providências na ampliaçi!o do Porto de Angra 
dos Reis- RJ; 

-da Câmara Municipal de Barra Mansa- RJ, comunicando 
ter ingressado na Justiça com uma Rcprcscntaçilo contra o Prefeito 
Municipal daquela cidade, Dr. Feres Osrraia Nadcr, por infração à 
Loi n• 4.320, de 1964 e Decreto-lei n• 201, de 1967; 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Nor· 
te, sugerindo que seja destinado um percentual especifico do imposto 
sobre minérios, a exemplo do FUNRIJRAL, para fazer face às dcs· 
pesas com assistência a menores desamparados; 

-da Câmara Municipal de Santa Rosa- RS, solicitando cstu· 
do sobre a extinção do Titulo de Eleitor para Analfabetos; 

- da Câmara Municipal de Capão Bonito - SP, solicitando 
reestudo da Portaria que disciplina o comércio do leite "in natura"; 

- da Câ!llara Muvicipal de Jundiai - SP, sugerindo que os 
aumentos no preço do gâs liquefeito seja concedido apenas quando 
do aumento do salário mínimo; 

-da Câmara Municipal de .Jundiaf- SP, solicitando estudo 
no sentido do estabelecimento de novos critérios de prioridade para 
concessão de incentivos fiscais a projetas de implantação ou cxpan· 
são das indústrias alimentícias; 

- da Câmara Municipal de Mauá- SP, sugerindo claboraçilo 
de projeto sobre a obrigatoriedade de pagamento, nas férias c junto 
ao 13• salário, da média de horas-extras trabalhadas, durant~ o pcrío· 
do correspondente, pelo trabalhador brasileiro; 

-da Câmara Municipal de Muritinga do Sul- SP, solicitando 
providências no sentido de tabelar os preços de consultas médicas, 
aos níveis das tabelas do INPS; 

- da Federação da Agricultura do Estado de Silo Paulo, 
encaminhando teses aprovadas durante o 11 Encontro Regional da 
Agropecuária, realizado em Cuiabá - MT, de 29 a 31 de maio do 
corrente ano; 

- da Câmara Municipal de Aracaju - SE, encaminhando 
cópia da Indicação apresentada durante o 11 Congresso Estadual de 
Vereadores, realizado cm Pclotas- RS, relacionada com o salário· 
família dos associados da Previdência Social, sugerindo que esse 
beneficio venha a ser pago até a idade de 21 anos. 

O SR. PRESIDENTE (Wl110n Gonçalves)- O Expediente lido 
vai à publicacão. (Pausa.) 

Através .Jrt Mensagem o• 146, de 1975, de 6 do corrente, o 
Senhor Pr•-'~~nte da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Braulino Botelho Barbosa, Embaixador junto à República do Zaire, 
pura, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Oabonesa. 

Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca 
sessiio extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Wflaon Gonçalves) - Sobre a mesa, 
projetosdelci que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctârio. 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE 1975 

D4 nowa redaçilo ao artleo 864 e ao caput do artlao 867 
daCLT. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 864 da Consolidnçilo das Leis do Trabalho, 
nprovada pi:lo Decreto-lei n• 5.452, de l• de maio de 1943, passa a 
vigorar com a seguinte rcdaçuo: 

"Art. 864, Nuo havendo acordo, ou nilo comparcccn· 
do ambas as partes ou uma delas, o presidente s~bmctcrâ o 
proccs01 a julgamento, depois de realizadas as diligências que 
entender necessárias ou forem n:qucridas, as quais deverão 
estar cooclufdus no prazo mdximo de lO (dez) dias. 

Parágrafo único. Encerrada a instrução, será ouvida a 
Procuradoria, no prazo de 48 (quarenta c oito) horas, findo o 
qual ser:! o processo submetido a julgamento, na primeira 
scssil~ do Tribunal, cm carâtcr preferencial." 

An. 2• Mantida a forma atual do parágrafo único, o eaput do 
art. 867 da CLT passa a ter a rcdaçilo abaixo: · 

"Art. 867, Da decisão do Tribunal scri\o notificadas 
ns partes ou seus representantes, cm registrado postal, com 
franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal 
oficial, dentro de 7 (sete) dias, para ciência dos demais intc· 
rcssados c contagem do prazo para interposição de recurso. 

Parágrafo único. .. , ............................. " 

Art. 3• oEsta lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

JuadOcaçio 

Enmlvcndo interesses de um grupo de empregados ou de toda 
uma categoria profissional, os processos de Acordo ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho deveriam merecer um tratamento processual 
privilegiado, a fim . de que, principalmente os reajustamentos 
salariais, não fossem retardados. Tendo o processo de Acordo ou 
Oissfdio Coletivo tlc Trabal~o tramitação urgente, cm car:lter 
preferencial sob(c todos os demais feitos, o cumprimento da senten· 
ça normativa nr J causaria a atual dificuldade da empresa pagar ele· 
vados \'Olores de diferenças salariais aos seus empregados, ao INPS c 
FGTS, em face dos efeitos rctroativos que toda sentença normativa 
tem. 

A observação acima é feita, também, pelo Ministro M.V. 
Russomano, quando, ao criticar a forma atual do art. 864 da CLT, 
declara: 

"O modo pelo qual se encontra, hoje, redigido o 
art. 864 deixa muito a desejar, quer quanto a sua clareza de 
forma, quer quanto ao seu conteúdo. 

Encerrada a fase conciliatória, na forma vista atravh 
dos comentários ao art. 860, abre-se a chamada fase judican· 
te, que é o momento da arbitragem. 

A fase conciliatória é considerada finda em duas 
hipóteses: 

a) quando, presentes todos os interessados, as propos· 
.tas e contrapropostas sugeridas são rejeitadas (art. 862); 

b) quando ambas as partes ou u>'!a delas não compare· 
ce (urt. 864). 

Nos dois casos, porém, o Prcs:Jcntc encarregado da 
conciliação e da instrução do processo não poderá submeter 
de imediato o caso a julgamento; nem sequer poderá ordenar 
algumas diligências c providenciar o julgamento - como o 
urt. 864 dá, claramente, a entender. 

Se as duas partes estilo ausentes, será possfvcl, por 
cxceçuo, que o juiz conciliador c instrutor promova as dili· 
gências aconselháveis, ouça a Procuradoria c coloque o pro· 
cesso na pauta do Tribunal que ele preside, 

Mas, se apenas alguns litigantes estiverem ausentes, as 
partes que se encontrarem cm audiência podcrilo requerer as 
provas necessárias à defesa de seus interesses, Não se pode nc· 
gar à parte direito fundamental ligado, dirctamcntc, à sua 
liberdade. Em outra hipótese, tolhcrfamos o direito de defesa 
cm juizo, cm um processo inquisitorial incompatfvcl com o 
século c com o regime que o Ocidente manteve c está manten· 
do à custa·dc tantos sacrillcios, pago com tanto sangue c tan· 
tos receios. 
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Embora a Conaolldaçio seja omlua, atentando-se para o 

amplo poder dlretlvo que o juiz tem no procnao trabalhista, a 
soluçio deve ser a ~esulnte: 

Sem prejulzo dae dlllsênelas ordenadu e aoe nclare
.clmentos colhidos pelo juiz, nte dever' dar iii partn presentei 
ii audiência um prazo para que requeiram as prova• neceeúrlaa 
(perlclu, dill&ênciaa, requlslçõet, etc.), 

O prazo de dez di .. , por exemplo, atendida• as condlç6e1 
e a Importância do conftlto, parece-no• razohel. 

Findo tal prazo, dcvcrâ, ainda, o juiz estabelecer um 
novo prazo, mais curto - de quarenta c oit\) horas, por 
hipótese- para que as partes arrazoem. Os Reclamantes jA 
terilo exposto, circunstanciadamente, na pctiçilo inicial, os 
motivos pelos quais ajuízam o dissldio 'colctivo. Durante a 
fase conciliatória só se debate a soluçilo harmoniosa do litl· 
gio: durante a instrução, apenas se produz a prova, Deve ser 
dada, por conseguinte, aos interessados uma chance para 
discutir as proposições levantadas e para examinar a prova 
feita. 

Como, depois da petição por que começou o dissldio, fo· 
rum feitas provas, também nilo ~ acoósclhãvcl evitar que os 
Reclamantes apresentem seus memoriais, dentro do prazo 
concedido aos Reclamados, para exame dos autos. 

Não devem, por outro lado,. os Reclamados esperar o 
momento que lhes serA dado para arrazoar, a fim de cntilo 
s~rem argUidas as nulidades que lhes pareçam existir nos 
autos. Mesmo tratando-se de nulidades absolutas- cm face 
da rlgidu orientação jurisprudcncial dominante - devcrilo 
eles levantá-las à primeira vez que falarem nos autos ou cm 
audiência, mesmo dentro da fase de conciliação, 

No seu arrazoado, devem apreciar o m~rito da causa, à 
luz da prova c do direito. As preliminares de nulidade, as 
exceções de incompetência c de suspeição, etc., devem ser 
argUidus de imediato, sob pena de perder o interessado a 
oporlunidade de fazê-lo." (Comentários à CLT- vol. S -
pâgs, I .507/1.509- nossos os destaques.) 

As modificações sugeridas no presente projeto visam, exala· 
mente, a dar maior celeridade aos processos de Dissldio Colctivo. 

Verificado que, não havendo prazo para encerramento da ins· 
truçilo, o julgamento leva meses para ser cfctuado, a nova rcdaçilo 
do art. 864 estabelece limites para a rcalizaçilo de diligências c para o 
pronunciamento da Procuradoria. Por outro lado, em sua parte 
final, ll'isegura o dispositivo reescrito a pronta inclusilo do pl'occsso 
na pauta do Tribunal, para julgamento com absoluta preferência, 

A alteração do capul do art. 867, al~m de fiur prazo para a 
publicação da decisão proferida nos Dissldios Colctivos, encerra as 
discussões hoje travadas sobre o momento cm que deverA iniciar·•• a 
contagem do prazo para recurso. 

De fato, constando do texto a realização de duas providências 
distintas: notificação às partes ou seus representantes, ~Nvla po1t1l, 
c publicação no jornal oficial, e restavam sempre d6vidas sobre qual 
dus datas (notificação ou publicação) deveria servir de base para a 
contagem da prazo de recurso, 

Prevendo a publicação no jornal oficial dentro de 7 dia• c deter· 
minando que, a partir dessa divulgação, scrâ calculado o prazo para 
a upclaçilo, a propositura garante a râpida tramitação dos processos 
de Dissldios Colctivos c põe fim às discussões sobre o inicio do 
pcrlodo para a interposição do recurso, 

Evidenciado, pois, a validade das prcfaladas modificações, 
confiuroos nu aprovação do projeto que as consubstancia, elaborado 
por sugestão do Sindlcoto dos Empregados cm Entidades Culturais, 
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação c Formação 
Profissional, do Estado do Rio Grande do Sul, apoiada cm 
Resolução do UI Seminârio Nacional dos SENALBAS. 

S11la das Sessões, cm 20 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO· LEI N•.5.451, DE 1• DE MAIO DE 1943 
(Conaolld•çilo du Le!J do Trabalho) 

............................. ······························· 
Art, 864 Nilo havendo acordo, ou não comparecendo ambas as 

partes ou uma delas, o presidente submeterA o proccsso·a julga· 
menta, depois de realizadas as diligências que entender neccssàrias c 
ouvida a Procuradoria. 

. ......................................................... . 
Art. 867 Da decisão do tribunal serão notificadas as partes, ou 

seus representantes, cm registrado postal, com franquia, fazendo-se, 
outrossim, a sua publicação no jornal oficial para ciência dos demais 
interessados, 

Parilgrafo ú11ir.o. A sentença normativa vigorarA: 
ai a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o 

dissfdio após o prazo do art. 616, § 3•, ou quando nilo existir acordo, 
convenção ou sentença normativa cm vigor na data do ajuizamcnto; 

b) a partir do dia imediato áo termo final de vigência do 
acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o 
dissídio no prazo do art. 616, § 3• 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 131, DE 1975 

Inclui a doaa de 1:111 entre oa llfiUradOS facultadvos da 
Pnvldmcla Socl•l. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, t• Acrcscentc:sc no artigo 2• da Lei n• 3.807/60, que 
dispõe sobre a Previdência Social, rcdação dada pela Lei 
n• 5.890/73, inciso com a seguinte rcdação: 

III - donas de casa: 
1) mulher solteira, casada, viúva ou desquitada, sem vinculo 

cmpi.'Cgatleio c sem rendimento próprio, cuja atividadc ~ adminillrar 
a própria residência, 

Parágrafo único. Donas de casa silo contribuintes facultativas 
da Previdência Social, na base de cinco por cento sobre o salll.rio 
mínimo regional c os direitos de segurada a que farilo jus podem 
coexistir com outros que tenham, ou venham a ter, como dependen
tes ou herdeiros de segurados obrigatórios. 

Art. 2• Esta lei• entra cm visor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário, 

JpedOcaclo 

Firmou-se neste Pais, de tantos c tilo curiosos estereótipos, a. 
falsa idéia de que toda tentativa de inovar que se faça na lesislaçllo 
previdencidria tem a simplória significaçllo de uma iniciativa 
demagógica, cleitoreira. Quero, neste momento, contestar com 
veemência esse equivoco. 

Excluldos casos c exemplos anõmalos - as costumeiras distor· 
çõcs que existem cm todas as Arcas - não hã !usar, nem razllo para 
benHRS na Previdência Social. 

Nenhum segurado da Previdência recebe de lflta coisa 
"ffcnhuma e, quando assim acontece, b o primeiro a. perder, pois, a 
partir da percepção descabida, o Sistema estA ameaçado c na 
eventual insolvência ele, o segurado, poderá ser a primeira vitima, 

O funcionamento de qualquer mâquina ~rcvidcncidria 
enquadra-se na categoria rlgida de uma problcmMica t~ica cuja 
chave, invuriâvcl, é a geração de uma receita superior à despesa 
corrente com os compromissos vigentes. 

Nilo hã, pois, nenhuma convcnicncia cm restringir, discrimina· 
toriumentc, o n6mcro dos contribuintes da Previdência. Nem mesmo 
u nilo-identificação rlgida como emprecador ou empre
s•do, como a contribuição dos autõnomos veio a evidenciar, deve 
impedir que homem ou mulher adultos paguem uma contribuição 
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mensal, o respeitável direito a um amparo na doença, na velhice ou 
na adversidade, 

Essa linha de bom-senso e ~e justiça elementar prevaleceu 
recentemente, anote-se, na legislação especffica que abriu à empre· 
gada doméstica as portas do INPS, 

Justíssimo, assim, achamos, também incluir essa personagem 
tão conhecida de todos nós, essa heróica e modesta figura universal 
-a dona de casa, avó, mãe, tia, esposa ou irmã de cada um de nós
no mesmo grupo de amparados pelos mecanismos da Previdência em 
que se encontram, já, a empregada de escritório, a operária de fábri· 
ca ou a balconista. 

O assunto envolve, é claro, múltiplos detalhes complementares 
que constituiriam assunto tfpico da posterior e necessária 
regulamentação a ser feita, quando a matéria tornar-se lei. 

Inspirei-me, na apresentação deste projeto, em oportuna idéia, 
hil pouco divulgada. da Deputada Dercy Furtado, da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul: patricia a quem presto neste 
instante minhas homenagens. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1975. - Vasconcelos 
Torres. 

( Ãs 'comissões de Consritulçào e Justiça e de Legislação 
Sacia/.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Os projetas de lei 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes, 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. I•· 
Secretário. 

t: lido o' seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•47, DE 1975 

Dispõe sobre o abono de raltas nio justificadas de servido
res do Senado Fedenl. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• São abonadas as faltas não justificadas de servidores 
do Senado Federal, até o limite de 15 (quinze), ocorridas antes da vi
gência desta Resolução. 

§ I' O abono das faltas de que trata este artigo nilo dará direito· 
ao ressarcimento de vantagens financeiras, nem anulará ou modifi· 
cará quaisquer a tos administrativos. 

§ 2• A Subsecretaria de Pessoal cancelará, ex omclo, as faltas a 
que se refere este artigo. 

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

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

Justlftcaçio 

Visa nossa proposição, a exemplo de medidas similares que 
ocorrem de tempos em tempos, dentro do espirita cristão tão arraiga
do do legislador brasileiro, a tornar insubsistentes, ao ensejo do 
transcurso do Ano Santo de I 975, pequeno número de faltas não 
justificadas, na maioria das vezes até por motivos que impossibilitam 
ao funcionário comunicar-se com a sua repartição, mas que acarre· 
Iam para o servidor irreparável prejufzo na concessão de licença· 
prêmio e, conseqUentemente, cm sua aposentadoria, quando aquela 
não 1: gozada. 

Em fins de I 955, por ocasião do 36• Congresso Eucarístico Inter
nacional, realizado no Brasil, no então Distrito Federal, por iniciati· 
va do Deputado Armando Falcão, projeto de lei nesse sentido foi 
llprcsentado por S. Ex•, que se transformou na Lei n• 2.839, de 2 de 
agosto de I 956, com a regulamentação dada pelo Decreto n• 40.000, 
de I 7 de setembro de I 956. . •.. 

Isto posto, c dentro dos propósitos que nos animam neste Ano" 
Santn, ~ que submetemos à nltu deliberação do Senado Federal a 
proposição cmltela. ;. r 

SuJa das Sessões, cm 20 de agosto de I 975.- Alexandre Costa
Domido Gondlm - Daniel Krleaer - Fausto Castelo-Branco -

Mattos Leio - Vasconcelos Torres - Gllvan Rocha - Allevlr I,cal 
- Helvfdlo Nunes - Leite Chaves - Jfenrlque de La Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 2.839- DE 2 DE AGOSTO DE 1956 

Dlspile sobr.e cancelamento de penalidades aplicadas a ser· 
vldores civis e o abono de r alias nio justlftcadas. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. I• Os órgãos de pessoal dos Ministérios c das entidades au

tárquicas c paraestatais cancelarão ex omclo as penalidades de 
advertência, rcprccnsilo c suspensão, desde que não excedentes de 30 
(trinta) dias, aplicadas aos seus servidores, abonando-lhes, também. 
as faltas não justificadas, limitadas ao mesmo prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Parágrafo único. O cancelamento das penalidades c o abono 
das faltas de que trata este artigo não darão direito a ressarcimento 
de vantagens pecuniárias ou vencimento, nem a revisão de quaisquer 
atas decorrentes das penalidades c das faltas. 

Art. 2• Esta lei cntrarã cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 
Rio de Janeiro, cm 2 de agosto de 1956; I35• da Independência c 

68• da República. 

DECRETON•40.000- DE I7 DE SETEMBRO DE 1956 

Dlspile sobre a apllcaçio da Lei ndmero 2.839, de 2 de 
aaosto de 19!6 

O Presidente da República, usando da atribuição q uc lhe 
confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta: 

Art. I• Os órgãos de pessoal do Serviço Público Federal c das 
entidades autárquicas ou paracstatais da União cancclaráo ex 
omclo us penalidades de advertência, repreensão c suspensão, desde 
que não excedentes de 30 (trinta) dias, aplicadas aos servidores, 
abonando-lhes, também, as faltas não justificadas, limitadas ao mcs· 
mo prazo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O cancelamento das penalidades c o abono 
das faltas de que trato ~stc artigo não darão direito ao ressarcimento 
de vantagens pecuniárias ou vencimentos ou salários, nem acarrc· 
turilo u revisão de quaisquer atas deles decorrentes. 

A[t. 2• .. Consiqeram-sc como falta não justificada, para os 
efeitos' deste Qccreto, us licenças para tratamento de saúde c para 
tratamento de pessoa da famflia, desde que nilo ultrapassem o limite 
prcvi'sto neste Decreto. 

Art. 3• A soma das faltas, das licenças de que trata o artigo 
anterior c das penalidades, não poderá exceder o total dc'30 dias. 

Art. 4• Quando o número de dias de. suspensão ou de faltas c 
licenças for superior a 30 (trinta), o cancelamento ou o abono 
incidirá sobre esse número, mantendo-se o pcrfodo excedente. 

Art. 5• Somente serão canceladas penalidades c abonadas faltas 
utó 3 de agosto de 1956, inclusive data da vigência du Lei n• 2.839, de 
2 de agosto de I 956. 

Art. 6• B facultado ao servidor indicar ao competente órgão do 
pessoal, ·em requerimento apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contudo du vigência deste Decreto, os 30 (trinta) dias de suspcnsilo c 
os de faltas, inclusive us licenças referidas no art, 2•, cujo cancela· 
menta o abono preferir. 



1 
. ! 
. :j 

: "l '. 

1 

·.·.1 

'' 

- ..::JOO-

Parágrafo único. Nilo havendo indicação do servidor, no prazo 
r.xado neste artigo, o órgão do pessoal competente cancelará os dias 
de suspensão e os ~c faltas, inclusive as licenças referidas no art. 2•, 
mais próximos de 3 de agosto de 1956. 

Arl. 7• As certidões de tempo de serviço mencionarão as sus· 
pensões e faltas, i.nclusivc licenças, com expressa declaração do 
respectivo cancelamento ou abono, bem como de seu fundamento 
legal. 

Arl. 8• Este Decreto entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 9• Revogam-se as disposições em contrârio. 
Rio de Janeiro, em 17 de setembro de· 1956, 135• da 

Independência e 68• da República. 
/ 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de 
resolução lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura de comunicação enviada 
à Mesa. 

1': lida a seguinte · 

Em 20 de agosto de 1975. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn· 

tarei do Pais a partir de 29·8·1975, a fim de, no desempenho de 
missão com que me distinguiu o Senado, participar da 62• Confe· · 
rência lnlerparlamentar, em Londres, de 3 a 12 de setembro do 
corrente ano. 

Atenciosas saudações- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica 
ciente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA) (Pronuncia o se1uinte 
discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Seria desnecessário acentuar-se aqui o empenho que não i: so· 
mente rrieu, mas de V. Ex•, da Casa, diria mesmo da Nação, para 
que sejam tomadas todas as medidas necessárias, úteis, no sentido 
não apenas de evitar, de reprimir e de punir qualquer ato de 
corrupção. 1': uma velha batalha em que muitos de nós nos empe· 
nhumos há longos e longos unos e, portanto, só podemos nos reju· 
bilar pelo fato de que o Pais esteja atento, voltado para esse 
problema. ' 

Ainda anteontem vimos o Senhor Presidente da República 
aplicar o Ato Institucional n• 5 como medida indispensável para que 
os princípios de moralidade, de integridade que inspiram e devem ins· 
pirar o serviço público, fossem mantidos na área do ltamarati. 

Mas, Sr. Presidente, se todos nós nos empenhamos, c com todo 
o vigor, no comabate à corrupção, não é menos exato que com o 
mesmo afã, com o mesmo vigor, também devamos nos empenhar no 
sentido de que não haja equívocos cm torno do assunto; isto é, Sr. 
Presidente, que honr:1dos funcionários, honrados servidores, nilo se 
vejam apontados, envolvidos por alegações, e até por determinações 
que estabelecem no espirita público certa confusão. 

Realmente, não acredito que a opinião pública, de modo geral, 
tenha idéia exala, capaz de bem separar o joio do trigo, em relação à 
corrupção e a pequenas irregularidades administrativas que, eviden· 
temente, existem, mas que não representam corrupção, uma vez que 
u corrupção - " :neu ver, e de acordo com os léxicos - é o ato pelo 
qual alguém, praticando uma desonestidade ou uma transgressão 
das normas regulamentares, se beneficia, direta ou indiretamente, ou 
visa a beneficiar amigos ou parentes. 

Ora, Sr. Presidente, nesta maré que tem havido ai, de denúncias 
de corrupção- c que deve ser boa, porque põe muita gente com a 
pulga nu orelha; muita gente r.ca mais cautelosa, com menos desen· 
Yolturu - ncssu muré, Sr, Presidente, que nilo sei, muitas vezes, o 
que clu deseja, no lim, utingir; nilo sc:i, exntumcntc, se às vezes ela 
quer utingir us pcssaus, ou os governos, ou os regimes, o fato é que, 
de qunlqucr modo, Sr. Presidente, nessa maré vi hã dias, apontado o 
nome do engenheiro LnfayeUe Prado entre aqueles dirctores do 

DNER que haviam sido punidos, multados pelo Tribunal de Contas, 
pela prática de irregularidades. 

Conheço o Dr. Lafuyettc Prado, Sr. Presidente, já há bem mais 
de uma década de anos, desde o tempo em que S. S• dirigiu o 
GEIPOT, organização que, realmente, prestou, c, acredito, ainda 
presta os maiores serviços ao sistema ou a vida rodoviária do Brasil. 
O Engenheiro Lafayette Prado, durante apreciável lapso de .tempo, 
foi a alma do GEIPOT. Depois, encontrei-o quando convocado pelo 
Ministro Juarez Távora para dirigir o Departamento Nacional de Es· 
Iradas de Rodagem, no Governo Castello Branco. 

O Sr. Ruy Santos (Bahiu-ARENA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Com muito prazer. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) - Estou inteiramente de 
acordo com as referências que V. Ex• faz quanto ao Dr. Lafuyctte 
Prado, a quem conheço c admiro e tenho na conta de profissional 
competente e de administrador honesto. Queria apenas ponderar a 
V. Ex•, na parte preliminar ou vestibular, como diz o nobre Senador 
Eurico Rezende cm seus pronunciamentos, que V. Ex• fala que é 
preciso distinguir irregularidade de corrução. Há irregularidades c 
irregularidades; irregularidades com "i" minúsculo c irregularidades 
com "i" maiúsculo. 1': preciso que o Poder Público saiba distingUir, 
ne;sas irregularidades, aquelas que foram o caminho para a 
corruçllo. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) - 1': inteiramente 
oportuna a apreciação de V. Ex•. Estou certo de que V. Ex• bem 
entendeu que, quando fiz aquela distinção, referia-me a irregulari· 
dados com "i" pequeno. Realmente, há irregularidades graves, 
maliciosamente praticadas e que abrem caminho ou oportunidade à 
corrução, 

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- V. Ex• dá licença para • 
um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA) - V. Ex• vem 
encaminhando o seu pronunciamento com o cquillbrio e a 
compreensão cxata dos fatos, sobretudo, como homem de longa c 
honrada vida pública. V. Ex• frisou muito bem, ao iniciar o seu 
discurso, que não sabia como situar a campanha que se vem desen· 
volvendo a respeito da corrução neste Pais. Nilo tenho dúvida de que 
isto faz parte, também, de uma estratégia, haja vista a preocupação 
de se dar um sentido horizontal a toda e qualquer falha que, 
porventura, se tenha verificado na Administração. Em vários 
Estados do Pais, nomes dos mais respcitãveis estilo vindo nesta estei· 
ra de insinuações malévolas. Não posso deixar de associar-me ao 
discurso de V. Ex•, na defesa que faz de um homem de porte do Dr. 
Lafayctte Prado, recordando aqui um fato de que V. Ex• tem tam· 
bi:m conhecimento e que decorreu da pressurosidade e, por isso 
mesmo, da injustiça que se cometeu contra um dos mais dignos 
homens públicos que nos conhecemos neste Pais. Refiro-me, ilustre 
Senador, à campanha movida, faz algum tempo, contra o Dr. Tosta 
Filho, então Diretor de uma das Carteiras do Banco do Brasil, pela 
apreciação mal feita, mal orientada, que se deu a determinado foto 
ligado à compra de feijão ao México. Este homem, exat.amcnle, pela 
maneiro como se colocou o problema, sofreu c sofreu muito, ... 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Diria ati: que sofreu 
mortalmente. ' 

O Sr. Heitor Dias (Bahiu-ARENA)- ... a ponto de vir a fale· 
cer, pouco tempo depois, por nua suportar o peso da injustiça. De 
modo que me congratulo com V. Ex• pelo pronunciamento que estú 
fuzendo c, sobretudo, pclu muneiru como situa o problema, nu horu 
presente. Muito obrigado u V. Ex• 



O Sr. Lazliro Barboza (Goiás-MDB) - Nobre Senador 
permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (Buhia-ARENA)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Lllzaro Bartioza (Goiás-MDB)- Nobre Senador Luiz 
Viana, pedi este aparte para fazer, não uma correção ao pronuncia· 
menta de V. Ex•, mas para deixar claro o nosso ponto de vista. Até 
porque, nu presente legislatura, creio ter sido eu o primeiro Senador 
a abordar o problema de corrupção, em um discurso proferido, da 
tribuna do Senado, no dia 5 do corrente mês. Então, analisando o 
recente pronunciamento público do Presidente Ernesto Geisel, disse 
eu, em nome do meu Partido, que a Nação gostaria de saber em que 
pi: estava a atuação dos órgãos de segurança quanto à apuração dos 
casos de corrupção; e creio que cheguei a afirmar que tais casos, 
como bombas de efeito retardado, explodiam na imprensa criando 
sério problema pura o Pafs inteiro. Entendo, eminente Senador, 
como o General Fragoso, que a corrupção afeta a segurança na· 
cional, mas nem por isso concordo com V. Ex• quando enfatiza que 
o Al-5 é o único remédio eficaz para punir tais casos. 

O SR. LIJIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Perdoe-me V. Ex•, 
isso nilo está nem no meu discurso, nem na minha intenção. Vou 
explicar, porque V. Ex•, assim, talvez nilo tenha necessidade de con· 
tinuar, sob esse aspecto. O que eu disse - e sei porque disse, e vou 
repetir- foi que naqueles dois casos em que se aplicou o AI·S, os fa· 
tos que lhes deram origem- e acho que V. Ex• estâ certo, de que os 
fatos foram escandalosos- representaram crimes, ... 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás-MDB)- Não hã dúvida. 

O SR. LIJIZ VIANA (Bahia- ARENA)- ... mas, por terem 
sido praticados na Polõnia e o Governo deles somente haver tomado 
conhecimento através do Governo polonês, bastante tempo depois
já os crimes estariam prescritos para uma ação judicial ou adminis· 
trativa, que seria normal. 

No caso,- somente por uma medida excepcional, como silo as 
decorrentes do Al·5, i: que se poderia sanear o ltamarati, com o afas· 
tamento daqueles dois funcionários, que, na Justiça, certamente 
suiriam vitoriosos, por estarem os seus crimes prescritos. 

Aí V. Ex• tem a medida exala da minha opinião, do que eu dis· 
se, e espero que prossiga nessa conformidade. 

O Sr. Lllzaro Barboza (Goiás - MDB) - Agradeço a colo· 
caçilo clara que V. Ex• fa~ do problema, justificando o seu ponto de 
vista. Mas eu faria uma inda~ação: c os pafses que nilo têm em sua 
legislação o Al-5? Os corruptos, os criminosos de todos os matizes, 
aqueles que comprometem até mesmo o bom nome de sua Pâtria no 
exterior, ficam impunes? Nilo, eminente Senador! 

O SR.' LIJIZ VIANA (Bahia- AREN.A)·- No caso, quando 
os crimes estiverem prescritos, devem ficar ... Agora, como o Brasil 
tem uma legislação de cxccçilo, eles não ficam. 

O Sr. Lllzaro Barboza (Goiás - MDB) - Então reforme-se a 
legislação ordinária, tornando-a eficaz para alcançar, nas malhas da 
lei, tais casos. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Nilo hã legislação 
que nilo inclua prescrição. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás - MDB) - Entendo que nem 
assim o Af·5 se justifica, eminente Senador. Entendo que nem ar, 
porque- já disse e repito um conceito por demais batido - o Esta· 
do não se fortalece nos utos de arbítrio, mas no império da lei, da lei 
que deve ser expressão do justo normado, 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Nems casos da 
uplicaçiio, houve uma parte que V. Ex• deveria acentuar também: a 
defesa ussegurada aos punidos. Pelo arbítrio...:. ai V. Ex• tem razilo, 
o ato permite o urbftrio - no caso, foi inteiramente facultada u defe· 
sa ampla uos acusados. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - Permite 
V. Ex• um aparte'? · 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás- MDB)- Permita-me, Senador 
Luiz Viuna, concluir meu raciocínio ... 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Pois não, com 
muito pruzcr. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás-MDB)- ... jâ que neste diálo· 
go V. Ex• expõe o seu ponto de vista c cu dou o meu c estamos cami· 
nhando para um entendimento mais amplo. Concluiria dizendo, em i· 
nente Senador, que o risco da aplicação de uma legislação de cxceçilo 
está em exatamentc misturar na mesma bacia homens que silo crimi· 
nosos de fato e aqueles que muitas vezes, como salientou o eminente 
Senador Heitor Dias, têm a infelicidade de se colocar sob a censura 
e, com isso, são jogados na planície da execração pública e punidos 
sem direito de defesa. Era a explicação que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Agradeço a V. Ex• 
o aparte, e ouço com prazer, agora, o do Senador Eurico Rczende. 

O Sr. Earfco Rezende (Espírito Santo - ARENA) - O Sr. Se· 
nadar Lázaro Barboza procura um dado. curricular quando diz que 
foi ele o primeiro parlamentar nesta Casa a fazer discurso a respeito 
da corrupção. Realmente S. Ex•, como disse, falou a respeito desse 
tema cm 5 de agosto. Mas nilo foi S. Ex• quem o abordou primeiro, 
não fuzendo discurso, mas agindo, c, sim, o Presidente Ernesto 
Geisel, desde 15 de março do ano passado. Quanto à crítica que faz 
uo Ato Institucional n9 5, reclamando a sua substituição por meios 
normais, o Governo está atento ao problema. Tanto que cm sistema 
de entrosamento com o Supremo Tribunul Federal estâ buscando 
realizar profunda reforma no Poder Judiciário - que, realmente, 
não tem meios para, com a presteza exigida, e legitimamente exigida, 
pela opinião pública, apurar a corrupção c punir exemplarmente os 
seus responsáveis. Então, o Sr. Senador Lâzaro Barboza pode aguar· 
dar que na reforma judiciária -c com certeza teremos o apoio da 
honrada bancada do MDB - o Governo pretende introduzir nos 
mecanismos judiciários. aqueles instrumentos que possam realizar a 
presteza do castigo legal sobre aqueles que praticam a corrupção. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Sr. Presidente, re· 
tomando, agora, o fio das minhas palavras, desejo acentuar, neste 
reinício, que não estou fazendo aqui a defesa do Engenheiro 
Lafayettc Prado; estou aqui para me rejubilar com a defesa que ele 
fez e que li. Aliás, há muito tempo não tenho sequer o prazer de vê-lo 
pessoalmente, mas isso cm nada diminui o meu apreço por ele e o de· 
ver cm que me considerei, por se tratar de um auxiliar de primeiro 
plano do Ministro Juarez Tâvora e do Presidente Castcllo Branco. 
Realmente, Sr. Presidente, bastaria a circunstância de o Engenheiro 
Lafayette Prado ter servido, durante todo o Governo Castello Bran· 
co, com o eminente Ministro Marechal Juarez Tãvora, cuja memória 
iremos homenagear dentro de alguns dias, mas sobre quemjã é pos· 
sfvel adiantar que não houve no País alguém que durante toda a no•· 
sa vida republicana, fosse mais intransigente c zeloso na defesa dos 
interesses do Estado c da moralidade pública. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB) - Senador Luiz Viana, 
permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia -ARENA)- Com prazer, 
O Sr. Leite Chaves (Paraná - MDB) - Senado,, eu queria 

valer-me do discurso de V, Ex• para que fosse hospedeiro deste 
modesto aparte. 

O SR. LIJIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Hospedeiro dâ 
idéia de "Barbeiro". (Risos,) 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB)- O discurso de V. Ex• 
segurnmente será' lido e upreciudo pelo Presidente du República, de 
vez que V, Ex• i: um dos Senadores mais rcspeitudos no mundo 
oficial. 
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O SR. LUIZ VIANA (Buhiu - ARENA) - Agradecido a 
V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- M DB)- Quero, ainda, reportar· 
me uo upurté do Senador Lâzuro Burboza; parece-me que S. Ex• está 
com u ruzüo, A pena cm si é umu conseqUência; mais do que a pena, 
0 0 processo. O AI-S é muito sumário c constitui, de certa forma, um 
prêmio pura os corruptos, porque retira do comprometido aquela 
obrigação amargurada de responder a um processo. Em determina· 
dos momentos, um processo é uma pena mais violenta do que a pena 
cm si mesma. 

O SR. LUIZ VIANA (Buhia - ARENA) - Mas cu, sincc· 
rumente, espero que V. Ex• não deseje esse prêmio pura nenhum 
amigo. V, E~• acha que é um prémio! 

O Sr. Leite Chaves (Paraná - MDB) - Para o caso político, 
sim, porque o político tem o desejo de candidatar-se c é retirado du 
vida pública. Mas pura o que só tem interesse é um prémio, A Rcvo· 
lução está preocupada, acreditando que a penúltima vez cm que se 
usou o 111·5 trouxe alta notoriedade, uma popularidade muito grun· 
deu esse Ato. Não houve isso. O AI-S foi usado umas dez mil vezes 
- não sei quantas, untes disso- e nem por isso o Governo deixou 
de perder as eleições. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Mas ele não foi fci· 
to par+l isso! 

O Sr. Leile Chaves (Paraná-MDB)- Quando o Governo usa 
o AI·S. substituindo a legislação ordinária, que até certo ponto é 
eficaz, está se mostrando incompetente para comandar a máquina 
oficial; não está tendo condições de fazer com que a máquina 
funcione, se ficar usando medida excepcional para casos mais 
corriqueiros. De forma que acompanhamos o Governo c o enaltece· 
mos no instante em que procura combater a corrupção. Mas, como a 
corr\tpção é constante, ele tem que usar o que é constante para 
combatê-la, que é a lei ordinária. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Quando possível; 
quando nuo é possível, tem que ser a medida de cxccção. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná-MDB) - Entuo, tem que se 
reestruturar, porque se o Governo hão usa a legislação, se ele a 
considera inencaz i: porque nuo está tendo condições de aeionar a 
máquina. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Então, V, Ex• vai 
me permitir uma pergunta: acha que esses funcionários deveriam fi· 
car impunes'! 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB) - Excelência, não tenho 
conhecimento do processo e não quero' referir-me a isso ... 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA)- Acho que n nota 
do Governo foi suõcicntemcntc clara e explicita quanto aos 
fundamentos que ditaram aquela resolução. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB)- Tenho um caso concrc· 
to paru justificar esse procedimento: um ilustre Senador desta Casa, 
que foi cassado, quando procurava convencer-nos du sua inocência. 
aqui dentro, nós diziamos: mas V. Ex• haverá oe ser cassado pelo 
Presidente da República. E ele respondia: "Nilo. Chaves, a cassação 
pelo AI·S pura mim í:honrosa; nilo quero ser cassado é aqui dentro". 

O SR. LUIZ VIANA (Buhia - ARENA) - Silo pontos de 
vista! 

O Sr. Leite Chaves (Paranit- M DO)- De maneira que paru a 
corrupçi\o ucho que nilo 1: eficaz. 

O SR. LUIZ Vlii.NA (Bahiu- ARENA)- M,ns, Sr. Presiden• 
te, continuo. 

) -
Como cu declarei, Srs. Senadores, não está no meu objctivo, no 

meu propósito, fazer u defesa do engenheiro Lafaycttc Prado; apenas 
dizia cu que nesta maré de denúncias c de punições havia aparecido o 
nome do ilustre engenheiro c, por isso mesmo, dada a situação que 
ele ocupara no Governo Castcllo Branco c no Ministério do Mure· 
chal Juarez Távora, foi pura mim- c acredito para o Pais, para seus 
amigos c para seus colegas- motivo de satisfação o documento que 
me chegou às milos, com a defesa feita por S. S•, cm relação aos fa· 
tos que lhe são imputados e que, a acrcditar·no que ele aqui escreve, 
foram imputados de maneira inteiramente vaga. O engenheiro La· 
fuyctte Prado diz aqui, e no recurso que envia ao próprio Tribunal 
de Contas da UniUo, que não sabe, cxatamcntc, quais as irrcgu· 
!aridades que lhe são argUidas. A decisão, parece, foi feita globalmcn• 
te, compreendendo um período de oito anos, com trés dirctorcs do 
DNER envolvidos, incriminados c multados com multa quase 
simbólica, mas que nem por isso deixará de ser desagradável para 
quem a recebe, menos pelo seu efeito material, que é minimo - três, 
cinco, dez salários minimos- do que pela repercussão moral que 
possa ter. 

Esse é um ponto que me parece deveria ser precisado. Nesses ca
sos, seria conveniente que as medidas tomadas pelo órgão próprio, 
no cuso representando o Poder Legislativo, que é o Tribunal de Con· 
tas da União, fossem inteiramente. precisas quanto à irregularidade 

.cometida, sobre a lei ou dispositivo legal que haja sido infringido. 
E, quando digo que me rejubilo, é não somente pela defesa que 

li. que a mim parece bastante nítida c clara, mas com a atitude do cn· 
genhciro Lafaycttc Prado, que solicitou ao Presidente da República, 
ao honrado Presidente Ernesto Gcisel, que abra imediatamente 
um inquórito administrativo sobre toda a sua gestão, para que se 
chegue a uma conclusão- que não tenho dúvida será honrosa para 
aquele engenheiro - que ponha termo a essas pequenas 
maledicências,• essas insinuações malévolas que, evidentemente, 
acompanham todo esse panorama de corrupção, irregularidades, 
irregularidades menores, etc., etc. 

Portanto, Sr. Presidente, para mim foi realmente motivo de 
satisfação ver que, sobre cs~c ilustre ·auxiliar do Presidente Castcllo 
Branco e do Ministro Juarez Tâvora, além de não pesar nenhuma 
argOiçuo de qualquer gravidade- não sabe cxatamentc o que é
tem S. S• condições para oferecer a mais ampla defesa, a mais ampla 
justificativa da sua gestão. 

Ali !Is, para concluir, não deixo de lembrar alguma coisa que cstã 
argUida ou dita pelo autor deste recurso ou desta defesa: quando 
assumiu o Departamento de Estradas de Rodagem, que naturalmen· 
te conhecia, pois lá jâ havia estado ao tempo do Presidente Jãnio 
Quadros, teve a noção perfeita - c se manifestou até cm carta ao 
Marechal Juarez Távora- de que, dentro da legislaçilo, dos rcgu· 
lamentos, dos meios existentes àquela época, ou se parava o Dcpar· 
tumento ou,. então, inevitavelmente, seriam cometidas 
irregularidades, transgressões de regulamento, para que a máquina 
adminisiruti"va pudesse andar. Ao ser assim inquinado pelo Tribunal 
de Contas da União, nuo se deve tcr surpreendido o engenheiro 
Lafayctte Prado. ll que, ante aquele dilema que foi dele, terá sido do 
Marechal Juarez Távora c de muitos c muitos administradores do 
Brasil, ou se parava u máquina, ou nilo se fazia nada - porque a 
quem nada faz também nada acontece- ou, então, era necessário 
correr o risco, que ele correu c pelo qual sofre, mas com o qual, cvi· 
dentcmente- esta 1: a minha convicçuo- muito bem,c muito serviu 
ao Brusilens estradas de rodagem do nosso Pais. Era o que tinha que 
dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas. O orador é cumprlmen· 
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Leite Chaves. 

Esclareço a S. Ex• que dispõe de quinze minutos. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná - MDI:I) (Pronuncia o 
seguinte dlscuno. Sem revlsilo do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

O Tribunnl do Júri está no banco dos réus: depois que o Projeto 
do Código de Processo Civil chegou ao Congresso Nacional, 



diversas vozes, inclusive de professores, como a do próprio autor do 
projeto, levantaram-se contra essa instituição. 

O Júri foi crindo, no Pais, a 18 de junho de 1822, pelo Impera
dor D. Pedro I. Inicialmente, com 11 finalidade de acudir aos casos da 
imprensa c, logo cm seguida, para os crimes dolosos contra a vida. 
Acho que poucas instituições têm alcançado, no Brasil, o seu 
objetivo de forma tão plena quanto o Tribunal do Júri. Há, 
entretanto, uma deformidade, sobretudo de alguns juristas 
nacionais, de alguma camndu clitizada no Pais, a respeito do Júri. O 
Júri é um escabinado, que teve o seu inicio na Inglaterra, pura 
substituir o juiz singular, no julgamento dos casos tidos como juiz de 
Deus, ou dos ordálios. Foi evoluindo através dos tempos.~ um juizo 
de fato, colcgiado, composto de pessoas leigas. Hã quem pense que o 
Júri deveria ser integrado por doutores ou sábios. Se o Júri fosse 
assim composto, os seus vcreditos seriam com mais freqUência 
errados do que o suo, quando compostos por pessoas das diversas 
camadas da população. A finalidndc do Júri não é levar o Direito a 
um determinado caso, é levar o minimo ético social a um caso deter
minado. Mui tas vezes, uma cidade. pode absolver um réu c noutra 
cidade este mesmo· réu ter merecido condenação, porque o ético 
varia de região para região, e se se observar cm cada caso concreto as 
razões de um vcredito do Tribunal do Júri, vcr-sc-á que os acertos 
serão muito maiores do que o do julgamento confiado a um Juiz 
singular. Cada homem pensa de acordo com a classe a que pertence e 
julga de acordo com essa consciência, e ninguém melhor reflete a 
consciência geral do que homens convocados e sorteados, em todas 
as camadas da população. 

Há, ainda, na supressão do Júri, um caso que me parece de 
maior gràvidadc: é confiar-se a um Juiz singular o julgamento de um 
caso doloso contra a vida. 

Se o caso é simples, se se cercou de emocionalidadc, o julga
mento não haverá de oferecer maiores dificuldades nem terá, na opi: 
nião pública, maiores conseqUências. Hâ casos, entretanto, 
sobretudo relacionados com homicídio, cm que as emoções c as pai
xões se alevantam, e seria muito difícil se confiar a um Juiz singular 
um decisório ou um •eredictum dessa natureza, porque qualquer que 
fosse a decisão que ele aplicasse ao caso, haveria de sofrer uma 
pressão social das mais violentas. 

Já pensaram V, Ex•s sobre esse caso ocorrido no Rio de Janeiro 
e o de São Paulo recentemente, dois casos passionais de homicídio, 
se fossem submetidos a um Juiz singular? Quaisquer que fossem os 
resultados, as tensões se elevariam insuportavelmente. Entretanto, o 
Tribunal do Júri é própria amostragem da sociedade. As pressões 
que ele sofre são reflexivas. Dissolvido o Tribunal do Júri - que é 
Tribunal ocasional - as paixões dcixarüo de existir, Então, é cm 
nome do Tribunal mais eficiente do País, por sinal, que pretendemos 
aproveitar este final de minutos de Expediente para pedir a atenção 
desta Casa. Para este Instituto, no instante cm que estamos para 
assumir posições cm relação.ao Tribunal do Júri, dis"iplinado pelo 
novo código. 

Q. próprio autor do projeto declarou, recentemente, em Silo 
Paulo, e os jornais noticiaram, que o Tribunal é ineficaz, mesmo 
porque os crimes do Esquadrão du Morte receberiam do .Júri segura 
e constante absolvição. Entretanto, o problema foi mal equacionado. 
O Esquadri\o da Morte, no Pais, é constituido de policiais. Em Suo 
Paulo, eram delegados que estavam respondendo aos processos. Eles 
tinham influéncin no seu setor, para que os próprios casos, os pró
prios inqui:ritos, nos quais eles eram indiciados, não refletissem a rea
lidade processual, e estabelecessem inclusive, dúvidas, quanto à sua 
autoria ou niio. 

Logo, não serve um cuso dessa natureza de exemplo pura conde· 
nur um Tribunal que, uo longo dos anos, tem funcionado no Pais, 

O Sr. Llizaro Barboza (Goiás- MDB)- V, Ex• permite um 
aparte, eminente Senudor Leite Chaves? 

O SR. LEITF. CHAVES (Paraná - MDB) - Com muita 
honra. 

O Sr. Llizaro Barboza (Goiás- MDB)- Senador Leite Chu· 
vcs. quero, ncstu turdc, congratulnr-me com V. E~•. pelo seu oportu· 

no pronunciumento, ciumando pela manutenção da soberania do 
Júri. ~ verdude que, nos crimes dolosos contra u vida, o júri popular 
deve continuar soberano, julgando de acordo com o senso ético da 
mesma sociedade de onde se originou o delito. Alcança assim u 
eqUidade du.distribuição da justiça. E os maiores erros judiciários 
deste País decorreram, nobre Senador, cxatumentc não da decisão do 
júri popular, mas do juiz singular. Foi exatamcntc num desses 
momentos cm que o tribunal do júri teve retirada a sua competência 
pura julgar os crimes dolosos contra a vida que ocorreu o célebre 
caso dos irmãos Naves; o maior erro judiciãrio de que se tem noticia 
neste País. Estou com V. Ex• c congratulo-me com o seu pronuncia
mento que enfoca um dos pontos mais importantes da distribuição 
da justiça neste País, 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná - MDB) - Agradeço, 
sinceramente, o aparte de V, Ex• que fortalece a nossa tese de que o 
júri é insubstituível para a sua finalidade específica de julgar os cri· 
mes dolosos contra a vida. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR, LEITE CHAVES (Paraná - MDB)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Eurico Rczende (Espírito Santo - ARENA) - Quero 
também perfilhar o seu ponto de vista em defesa da manutenção da 
soberania do júri. No Governo do Presidente Médici, quando era Mi· 
nistro da Justiça· o grande Jurista c Professor, Alfredo Buzaid, 
homem que realmente prestou grandes serviços a este Pais, veio ao 
Congresso uma mensagem cassando a autonomia do júri. Tive a 
oportunidade, então, depois de sentir o pensamento colhido num 
congresso de advogados criminais, de manter um cantata com o 
Presidente Mí:dici e com aquele seu Ministro da Justiça e, levados os 
argumentos, pesados estes, o Governo deu instruções à liderança 
para sustar o andamento da Mensagem, sobrcstando o projeto até a 
discussão e votação do Código de Processo Penal. Entendo que os 
países de civilização juridica mais adiantada do mundo adotam o júri 
popular que, realmente, precisa ser aperfeiçoado. A lei ntual dá to
dos os meios para o seu aperfeiçoamento. Ele depende, obviamente, 
dos recursos humanos, que são os jurados, e cabe ao Juiz, na sua 
comarca, organizar a lista geral de jurados, c cabe ao Juiz também de 
acordo com o comportamento desses jurados, fazer a revisão que é, 
obrigatória anualmente. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Exato, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - Vemos, 
então, por exemplo, meios de o juiz de uma comarca inserir, integrar 
a lista geral dejurpdos com elementos de reconhecido discernimento 
c de total independência. Hoje, cm todas as comarcas do País- pra· 
ticamcnte as maiores comarcas- temos o Banco do Brasil, temos re· 
partições federais que podem oferecer uma colaboração cm termos 
de recursos humanos muito expressiva para o aperfeiçoamento dn 
instituição. De modo que estou em gênero, número c grau com o pen
samento de V. Ex• e tenho a impressão de que, mais uma vez, o Con
gresso haverá de resistir a essa investida contra urna instituição que é 
uma das caracteristicus mais importantes do próprio regime demo
crático. 

O SR. LEITE CHAVES (Parnnâ - MDB) - Agradeço n 
V. Ex• a informnçilo e o valioso aparte com que enriquece o meu dis
curso. Se V. Ex• reflete a posição do Governo, neste caso, nos 
trunqOilizu mais uinda, 

Queremos chumur a atenção para uma particularidade: o 
homem que mais se opõe ao júri neste Pais, no Tribunal do Júri, c 
isso utruvés de unos sucessivos, de d6cadas sucessivas, de livros sucesa 
sivos, í: o Professor José: Frederico Marques, de Silo Paulo. E é ele o 
próprio autor do projeto. Acho que, neste purticulur, S. Ex• deveriu 
ter-se ufastudo da reduçüo dos dispositivos de um instituto com o 



qual ele é notoriamente incompatfvel: c parece que S. Ext, cm que 
pese sua respeitabilidade jurfdica, está tão incompatibilizado com o 
tribunal do júri que na redução do novo Código pôs dispositivos que, 
ao invés de o fortalecer o destrócm c o comprometem. 

No júri atual, para que haja julgamento, hã uma condição nc· 
cessária: que o réu esteja presente, Então S. Ex•, no projeto, admite 
o julgamento com o réu ausente. Isso vem implicar numa violentação 
ao principio clássico, concorrendo ainda para a desmoralização do 
julgamento. Já pensou V, Ex• na hipótese de uma condenação de réu 
ausente que cm decorrência dela resolva fugir? 

De forma que o Senado haverá de dar colaboração valiosa ao 
projeto que está cm tramitação nesta Casa. 

Vejamos se concorremos para que o júri saia, como V, Ex• diz, 
mais aperfeiçoado c tenhamos todas as condições, inclusive, de 
eliminar dúvidas nos quesitos, se é que quesitos existirão, muitas 
vezes causadores de perplexidade ou de resultados de surpresas. Veja 
V, Ex•, o jurado, às vezes, é indagado •obre idoneidade c ncccssaric· 
dude dos meios. 

Ora, essas perguntas constituem surpresas até mesmo para 
doutos. Há dúvidas sobre isso c hã perguntas dessa natureza. Ou os 
quesitos são claramente redigidos ou voltaremos para o júri inglês do 
gullt or not gullt. · 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Permite 
V, Ex•? Isso foi obra do saudoso jurista Nelson Hungria, que lutou 
muito pela extinção do júri. Ele foi um dos inimigos mais intransi· 
gentes da instituição do júri. Não podendo extingui-lo resolveu esta· 
belecer a complexidade. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- ~uma forma de 
comprometer. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Por 
exemplo, o quesito de legitima defesa, muitos de nós, advogados, -
cu por exemplo, me especializei cm Direito Penal - levamos muito 
tempo para compreender os desígnios deste questionário. De modo 
que há uma complexidade muito grande que assusta e que confunde 
o conceito de sentença. Quando, se o julgamento é de fato, os 
quesitos devem ter, também, aquela facilidade optativa.,, 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Exato. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo- ARENA)-.,, para a 
condenação ou para a absolvição, sem se falar também do processo 
de graduação da pena, de individualização da pena c que, aliãs, é 
hoje uma garantia constitucional. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Muito obrigado a 
V, Ex• 

O Sr. Danton Joblm (Rio de Janeiro- MDB)- V. Ex• permi· 
te um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Pois não. 

O Sr. DantonJoblm (Rio de Janeiro- MDB)- Queria apenas 
fazer uma observação: estou de pleno acordo com a tese de V. Ex• 
nu defesa da soberania do júri, porque ou o júri é soberano, ou ele 
não o é, ele não deve sequer existir, porque o critério de julgamento 
do júri popular é totalmente diferente do critério de julgamento dos 
tribunais togados. De modo que se o tribunal togado puder reformar 
uma sentença do júri, que foi prolatada, evidentemente pelo critério 
de julgamento do fato, ele estarâ inutilizando completamente a ins· 
tituição. Nós vimos que esse sistema vigiu durante muitos anos, 
durante todo o Estado Novo, durante toda a vigência da Constitui· 
ção de 10 de novembro de 1937. E vimos que os piores erros judi· 
ciários foram praticados, nilo por culpa do júri, mas por sentenças 
que foram reformadas em tribunais de melhor conceito do Pais. 
Tumbóm devo dar o meu testemunho, como antigo advogado, da 
evolução do júri nu antiga capital do Pais, no Rio de Janeiro. No Rio 
de Janeiro o júri licou, até certo ponto, desmoralizado. Houve 
mesmo campanha de imprensa contra ele, Lembro-me que o Correio 
da Manh~, que cru o jornal mais influente, talvez cm conseqUência 

desse sentimento da opinião pública fe~ uma campanha contra a cxis· 
tênciu do júri. Mas, nu realidudc, essa campanha foi bcnélica, porque 
o júri reabilitou-se, c, no contrário, as criticas que hoje se fazem ao 
julgamento do tribunal popular silo quanto ao extremo rigor, rigor 
uté exugcrudo. Nilo acho que seju exagerado. O que existe são casos 
como esse, cm que o juiz togado não poderia, evidentemente, pro· 
lutur uma sentença severa, cm relação a um caso como o do Esqua· 
drüo du Morte, por exemplo, c um júri, se o caso fosse de sua com· 
petência, seria extremamente rigoroso e acabaria desprezando certas 
sutilezas du prova e condenando os culpados notórios. De maneira· 
que eu queria felicitar V. Ex• pela tese que está defendendo. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Agradeço muito 
o ilustrativo aparte, com o qual estou inteiramente de acordo. 

V, Ex• chama a atenção para um ponto de extrema importân· 
cia: quando o jui~ togado julga, ele o fa~ de acordo com a sua 
consciência jurídica; quando o jurado julga, o faz de acordo com a 
sua consciência moral. Muitas vezes, o júri pode ser benévolo com 
um determinado paciente mas ele o será, não em razão do caso, mas 
em razão do comportamento anterior. Porque nós, geralmente, não 
somos julgados por um ato apenas, mas pelo nosso comportamento 
ao longo da vida. • 

O Sr. Oanton Joblm (Rio de Janeiro - MDB) - Os antccc· 
dentes pesam muito. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- O jurado, ainda 
que saiba que o réu seja culpado, pode até absolvê-lo, tendo cm 
conia esse passado, esse comportamento. 

Sr. Presidente, estou extremamente feliz em ver que esta grande 
Casa, esta respeitável Casa ... 

O Sr. Henrique de La Rocque (Maranhão - ARENA) -
Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (Pnranã- MDIÍ)- Pois não, nobre 
Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (Maranhão - ARENA) 
V. Ex• está fazendo a defesa da instituição do Tribunal do Júri, 
conquista, em nossa opinião, que deveria ser irrevogável. No júri, 
sabe bem V. Ex•, o homem do povo julga como a sua consciência 
dita. A alegação de que os jurados não têm condições técnicas para 
que possam proferir uma sentença consentânea com o direito, me 
parece totalmente improcedente, de vez que recurso existe para a 
instância superior, embora esse recurso esteja entre a opção da anula· 
çiio do julgamento, se por acaso alguma nulidade contaminou o 
julgado, e a determinação de um segundo julgamento, porque a 
decisão foi proferida contra a prova dos autos. V. Ex• sabe bem que 
as opções são essas. Agora desejam, segundo sei, que o tribunal de 
instância superior entre também no mérito c possa condenar. 
Quanto à alegação de que o júri erra, nada mais improcedente, por
que erram também os juízes togados. Por que os tribunais de ins· 
tüncia superior? Exatamente porque cstã previsto- o erro é inerente 
à condição humana. Os juízes togados, altamente qualificados, 
moral e juridicamente, às vezes se equivocam c julgam fora do que 
determina a lei. Se assim é, se existe para o juiz togado a instância 
superior, para reforma da decisão da primeira instância, como se 
alegar que u decisão do júri é prejudicial à sociedade, se esta decisão 
tumbí:mestá sujeita à revisão de uma instância mcdiatn? V. Ex• sabe 
muito bem, nobre Senador Leite Chaves, que nada mais dillcil do 
que julgar a criatura humana. V. Ex• sabe muito bem que o prin· 
clpio jurisprudencial ln dublo pro reo é a confissão daqueles que, 
acertadamente, upós o contraditório da prova, acham que assim 
mesmo, nu dúvida, o juiz deve ficar com o réu, tal a dificuldade, nu 
horu precisa, em que o julgador tem que decidir a sorte de "a" ou de 
"b", E em se tratando de matéria penal, a responsnbilidadé do 
julgador se avulta, porque di~ respeito à liberdade do próximo, que 
deve ser sugrudu e colocada de tal forma que ela nunca possu ser 
vilipendiudu nem desprezudu, nu hora, sobretudo, de uma decisão da 
Justiça. Congrutulo·me com V, Ex•, porque sou daqueles que acham 
que o júri é umu conquistu que- nós, que conhecemos a sua cssên· 
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ciu, a luta peln sua sobrevivência, como assinalou o nobre Senador 
Eurico Rezende, nós que sabemos como V, Ex• também o sabe que 
essa instituição tão combatida, não só aqui mas fora de nossas fron· 
teiras- merece o nosso respeito, porque ela é povo e tudo que parte 
do povo deve sensibilizar a nós, que representamos o povo aqui 
também. 

O SR. LEITE CHAVES (Pnranú-MDB)- Senador Henrique 
de La Rocque, sensibilizndo, agrndeço o aparte de V. Ex•. 

V. Ex• está com inteira rnziio. O próprio Tocqueville jú dizin 
que um colegindo, pura dar um veredito ou escolher alguém pura 
governar um país ou um Estado, erra sempre menos do que um julga· 
dor isolado. 

O júri, na sua essência, tem de ser colegiado. Na sua própria 
definição inglesa ele é tido dessa forma. No idioma inglês ele é defini· 
do - se V. Ex• me permite, e poderâ corrigir-me - da seguinte 
maneira: "Jury is always a body of locallnymen officially summoned 
to answer questions under oath". O júri é um corpo colegindo de 
leigos convocado para responder a questões sob juramento. Então, a 
importância do júri é o juramento, é o sorteio e que seja composto 
por leigos. Porque o júri de doutos erraria tanto quanto de um douto 
isoladamente, pois pussarâ a julgar de acordo com uma classe, um 
conceito, um vlsum perpetum da sua própria vida. Se, no Rio de 
Janeiro, um Senador ou um homem de empresa fosse julgado somen· 
te por homens do morro, necessariamente ele seria condenado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) (Fazendo soar a 
campainha.)- Comunico a V, Ex• que seu tempo estã esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES (Paraná-MDB) - Obrigado, Sr. 
Presidente; já estou concluindo. 

Da mesma forma, se tivéssemos de julgar um homem de condi· 
ção social humilde, que em circunstâncias excepcionais chegou a 
matar outro, por um organismo composto de aristocratas, 
evidentemente esse homem seria condenado. 

Resultado: só o mínimo ético social apurado pela convocação 
de homens das diversas camadas permite julgamento justo. E aqui 
poderíamos fazer o seguinte: se não conseguirmos restabelecer a 
soberania do júri, pelo menos estabeleçamos ou consignamos crité· 
rios através dos quais essa autonomia não se torne tão aviltada. 

Poderíamos estabelecer um critério de votos. No júri americano 
há uma luta muito grande do corpo de jurados para se conseguir 
unanimidade. Aqui, somos mais democrãticos: seguimos a maioria. 
Então, procede-se de que forma? Quando o veredito for unânime, 
pela absolvição ou pela condenação, o resultado seria intocãvel; 
caberia ao tribunal ad quem somente modificar o julgamento, haven· 
do razões pura isso, quando a decisão não fosse unânime. Com isso 
encontraríamos um critério para restabelecer a grandeza do júri, pelo 
menos naqueles casos cm que a unanimidade do consenso dos 
cidadãos fosse alcançada. 

Sr. Presidente, é o nosso apelo a esta grande causa. E hoje, 
quando os brasileiros jã sofreram a capltls dlmlnutlo, jâ foram 
prejudicados em seu direito de escolher o Presidente da República, 
quando foram prejudicados no direito de escolher o Vice-Presidente 
da República, qunndo não têm o direito de escolher o Governador, 
nem o Vice·Governador, nem prefeitos de capitais, nem de cidndes 
de fronteirns, nem de estações hidrominernis, que seja assegurado no 
povo o direito de julgnr os seus semelhnntes, condenando, ntruvés 
do Tribunnl do Júri, os culpados e nbsolvendo os inocentes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo n pnlnvra 
ao nobre Senador Lourivnl Baptistn, de acordo com o art. 183, § 2•, 
do Regimento Interno. 

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA) (Pronun
cia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs: 

Por motivo de força maior não me foi possível estar presente uo 
inicio du sessão de ontem quando faluvn o eminente Líder Eurico Rc· 
zendc c fez referências uo meu nome. 

Sou !orçado assim, Sr. Presidente, já que citndo nominnlmentc, 
a dar no Senado uma explicação qunnto no Decreto n• 76.068, de 31 
de julho, que "dcclarn de utilidade públicn, pnrn fins de dcsapro· 
priaçi\o ou instituição de passagem, cm favor da PETROBRÃS, 
imóveis situndos na Bncia Scdimentnr de Sergipe, necessárin à 
pesquisa c lavra do petróleo". 

Lí com atenção o discurso do nobre Líder e louvo a sua ntitudc 
cm transmitir aos Senadores sergipanos pelo Ministro das Minas e 
Energin, Shigcnki Ucki, n informação de que com o Decreto baixndo 
visa-se apcnns n resguardar o interesse nacional cm nssunto vital 
parn o Brasil, qunl o argumento da produção de petróleo. 

O nosso intuito na última sexta-feira não foi outro senão apelar 
parn o Governo no sentido de que a população scrgipann fosse tran· 
qUiliznda. 

Sempre fui ardoroso defensor da PETROBRÃS c bntalhador 
pela independência econômica do Pais e ai estão nos Anais da Câ· 
marn c do Senado dezenas de discursos que proferimos. 

O que reclamei está no meu discurso de sexta-feira, foi uma paln· 
vra de esclarecimento dos responsáveis por esta medida. Declarei 
mesmo: 

"Sr. Presidente, não possuo elementos que me permitam 
examinar o mérito do decreto. Confio na PETROBRÃS, no 
Ministro das Miftas c Energia c, de modo muito especial, no 
eminente Presidente Ernesto Gcisel. De outro lado, tudo é 
preciso propiciar à PETROBRÃS, para o aceleramento de 
seus trabalhos, tão decisiva para o Brnsil a sua missa, de dar· 
nos o petróleo de que necessitamos hoje mais do que nunca. 
Esta uma tarefa do mais alto interesse nacional. Interesses 
particulares não podem a ele se sobrepor. E a lei isso nos ga· 
rante. 

Mas, de outro lado, é imprescindível esclarecer c tran· 
qUilizar o povo scrgípano. E para isso não bastam as palavras 
proferidas pelo Ministro dns Minas e Energia, segundo o que 
lemos hoje. O decreto tem efeitos que podemos dizer nega· 
tivos para aqueles que por ele são abrangidos. A amplidão dn 
área atingida não pode ser desconhecida e por si só impõe es· 
clarccimcntos positivos c amplos. (; o que esperamos se darã 
sem perda de tempo, para tranqUilidndc do povo sergipano e 
mesmo o rcsgunrdo da confiança inexcedível que este sempre 
teve na PETROBRÃS c no Governo!" 

Mais adiante caracterizei a minha preocupação declarando: 

"O número de municípios abrangidos no decreto é por 
dcmnis grande. Indispensável, por exemplo, que o Governo 
adotc medidas que resguardem interesses os mnis legítimos 
das populnçõcs cm causa. Imperioso que financiamentos c 
outras transnçõcs bancárias não venham a ser prejudicadas e 
mesmo suspensos cm decorrência do decreto, a fim de que in· 
sanáveis p'rcjulzos não ndvcnhnm para a indústria, a lavourn 
e a pecuãrin. E, mais uma vez cm decorrência da amplidão dn 
áren atingida, que tais danos não nlcanccm todo o Estado. 

Dúvida nlguma temos, Sr. Presidente - ainda dizia eu 
nu última sexta-feira-, de que nssim serã de que os interesses 
dos proprietârios e trabalhndorcs dessn extensa região serão 
assegurados, cuidadosamente resguardndos. TranqUiliza-nos 
a confiunça plena que temos no eminente Presidente Ernesto 
Geisel e também na PETROBRÃS. A Nação jã teve demons· 
truçõcs diversas c as muis insofismávcis dn excepcional sensi· 
bilidadc do chefe do Governo pnra problcmns sociais, tudo 
aquilo que diz respeito ao bcn,~;lur do povo. E, lá no Nor· 
deste, todos testcmunharnm a açi\o rápidn c eficaz de Sua 
Excelência em favor das vitimas das enchentes que assolnrnm 
Pcrnnmbuco, Alagoas'e tnmbém Sergipe." 

A verdudc é que se impõem csclnrccimentos à população. Tanto 
que já solicitava, também, sexta-feira: 

"Necessário, porém, que n campunha de esclarecimento 
se dê, imediata, claru c objctivu. E é pura que assim ocorra 
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que fizemos reparos às declarações do Ministro Ucki, que 
poderia ter levado palavras de tranqUilidade nos produtores 
rurais, assegurando-lhes que nenhum óbice lhes surgiril no 
prosseguimento normal de suas transaçõcs com o Banco do 
Brasil, o Banco do Nordeste, etc. Essa objctividadc é nc
cessilrin a fim de que cesse a desorientação estabelecida no 
Estado de Sergipe c que se reimplante, logo, a confian,a c a 
estabilidade, Este o objctivo de nossa vinda a esta tribuna, 
este o apelo que dirigimos ao Governo, esta a razão das 
observações que fizemos cm torno das declarações do Mi· 
nistro Ucki. E é com -segurança c tranqUilidade que aqui 
estamos, porque confiamos plenamente na PETROBRÁS c 
no Governo, Isso faz com que esperemos das autoridades ex
plicações, esclarecimentos que tranqUilizem os que estilo in· 
tranqUilos. E para isso ncccssârio serão a objctividadc e a 
franqueza, para o que se torna preciso abordar problemas 
como o dos financiamentos dos bancos, oficiais ou não, na 
grande área alcançada pelo, decreto." 

Isto mesmo cu afirmei aos dois representantes da PETROBRÁS 
que estiveram' no meu gabinete na última segunda-feira. Drs. Carlos 
Gomes, Assessor Parlamentar do Ministério das Minas c Energia c 
José de Magalhães Barroso, Chefe do Setor Juridico do Escritório da 
PETROBRÁS, em Brasília, dando-me explicações sobre o decreto, 
dizendo cu então a minha preocupação. 

Nada demonstra melhor a procedência do meu temor de que a 
indústria pccuãria c agricultura na região al:_ançada pelo decreto 
viessem a ser vitimas de restrições bancãrias do que a curta que 
recebi, hoje, pouco antes de vir a esta tribuna, do Escritório da 
PETROBRÁS cm Brasília. e ela do seguinte teor: 

te? 

Exm• Sr, Senador 
Lourival Baptista 
Congresso Nacional 

Prezado Senador: 

"Brasflia, 20 de agosto de 1975. 

Tenho a satisfação de comunicar a V. Ex• que fui 
cientificado pelo Dr. José de Magalhães Barroso, Chefe do 
Setor Juridico deste Escritório da PETROBRÁS cm Brasília 
da sua atuação no Senado Federal a respeito da discussão cm 
torno do decreto que declarou de utilidade pública ãrcas de 
terras no Estado de Sergipe para efeito de desapropriação 
pela Empresa. 

Apraz-me manifestar a V, Ex• o nosso reconhecimento 
por esta atitude da qual demos conhecimento à Chefia do 
Serviço Juridico da PETROBRÁS no Rio de Janeiro, que. a 
recebeu.bem e julgou razoâvcl a preocupação de V, Ex• com 
relação às dificuldades apresentadas pelos bancos oficiais 
para concessão de créditos aos proprictârios de terras 
pctroliferas declaradas de utilidade pública. 

'Com estima c consideração, os cordiais cumprimentos 
do seu admirador.- Huso de Faria, Chefe do Escritório de 
Brnsilia," 

O Sr. Lulz VIana (Bnhin-ARENA)- Permite V, Ex• um apnr· 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA)- Com 
muito prazer, concedo o aparte ao Senador Luiz Viana, e logo depois 
ouvirei o Senador Eurico 'Rczcnde. 

O Sr. Lulz Viana (Bnhin-ARENA) -A curta que V, Ex• 
acaba dele r, da maior importância, mostra que a sua uçilo está sendo 
coroada de êxito. Nilo tenho dóvida de que ela abre logo uma 

perspectiva de que a PETROBRAS c o Governo irão tomar as medi· 
das necessárias, que são até urgentes para que aquele decreto, certa· 
mente útil no Pais, não perturbe a economia scrgipnna, como certa· 
mente acontecerá se ele não for adequadamente explicado c 
regulamentado, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA) - Sou 
muito grato no eminente Senador Luiz Viana por este aparte 
esclarecedor, que muito honra c enriquece o pronunciamento que 
faço. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) (Fazendo soar a 
campainha.)- Comunico a V, Ex• que o seu tempo está esgotado, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA)- Pediria 
V. Ex• me permitisse ouvir o Líder Eurico Rezcndc, que também 
solicitou um aparte, 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - Sr. Sena
dor Lourival Baptista, todos nós - aliás, acompanhando a intcrvcn· 
·ção do Senador Luiz Viana - louvamos o seu cuidado c as suas 
apreensões diante do episódio que se desenrola cm Sergipe, com as 
implicações decorrentes da declaração de utilidade pública, incidente 
sobre vasta área de seu território. Mas, quero dizer a V, Ex• que, no 
pronunciamento de ontem, falando em nome do Governo, justifi· 
camas a medida, As providências governamentais que se tornam 
necessárias, cm conseqUência do ato do Governo, naturalmente 
serão enfrentadas c executadas, porque o nobre orador acaba de ler o 
compromisso que a PETROBRÁS assumiu com V, Ex•, por via de 
conseqUência, também com o Governo e o povo scrgipano, V. Ex• 
há de convir que, no decreto de declaração de utilidade pública, o 
Governo não podia cuidar de outra coisa, ·a não ser de medidas 
preparatórias para a possível desapropriação. Quero, mais uma vez, 
louvar a atitude de V, Ex• c repetir que, ontem, o Governo, pela 
Liderança, tão-somente justificou a necessidade imperiosa c urgente 
da medida, sem prejuizo de providências cautelares c compensatórias 
que por certo irá tomar, atendendo ao portuno apelo de V, Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA)- Sou 
muito grato a V, Ex~. eminente Senador e Líder Eurico Rczendc, 
pelo esclarecimento que acaba de dar c que muito honra o meu 
pronunciamento. 

Sr. Presidente, sempre confiei, confio c .confiarei na 
PETROBRÁS, Os sergipanos precisam ter os seus interesses 
resguardados sem sacrifício embora das pesquisas que hão de ser fei
tas cm suas terras. 

Agora. aproveitando o desejo do Sr. Ministro das Minas c Encr· 
gia cm dar esclarecimentos a Sergipe quanto ao decreto 
desapropriatório, apelamos para S. Ex•, no sentido de que nos 
honre com uma resposta à carta que lhe dirigimos em defesa dos intc· 
resses.scrgipanos no dia 9 dejunho.do corrente ano, publicada no 
Diário do Consresso, do dia 17 do mesmo mês e lida neste plenário, 
no dia 30 de junho, 

Nessa oportunidade o ilustre Lidcr Virgílio Távora, honrando· 
nos com um aparte, declarou: 

"Assim, V. Ex• pode ficar tranqUilo: todos esses itens serão 
respondidos no mais breve tempo." 

e o que espero também, Sr. Presidente. As perguntas que fiz, 
niio são minhas, silo de Sergipe, do seu Governo e do seu povo. 

Nilo poderia encerrar sem aludir às palavras finais do discurso 
do Uder Eurico Rczendc: "Sergipe, por seu passado c presente; o 
povo scrgipano, pela sua história de bravura c civismo; os 
representantes do Estudo nesta Casa, de todos aqui conhecidos, 

'jamais cometeriam contra o Brasil a injustiça c a imprudência de 
quererem torná-lo pequeno." 

Muito Ílo contrário do que disse o nobre li der c cstâ registrado 
cm nossos Anais, Sergipe, seu povo e seus representantes sempre 
colocaram, acima de tudo, a grandeza do Brasil. Esta, uma nfirmati· 
vu óbvia c que tem o testemunho du Históriu, desnecessário sendo 
·alongar pura desfazer suspeita que niio poderia atingir a bancada de 
Sergipe nesta Casa! 

Era o q~c tinha a dizer, Sr, Presidente, (Multo bem i Palmas,) 



- """' -
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altcvir Leal -José Guiomard - Evnndro Carreira- José Es
teves- José Lindoso- Renato Franco - Fausto Cutelo-Branco 
- Dinartc Mariz - Domicio Gondim - Eurico Rczcnde -
Roberto Saturnino - Dnnton Jobim - Gustavo Capnncma -
Mugulhiies Pinto- Orestes Quércin- Orlando Znncancr -Ital!vio 
Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. I•-Sccrctário. 

lllido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 132, DE 1975 

Dispõe sobre o recolhimento aos bancos, pelas uslnu de 
açúcar, das quantias relacionadas com os financiamentos 
obtidos pelos lavradores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• As usinas de açtlcar silo obrigadas a recolher quinzenal

mente, ao estabelecimento de crédito financiador, a quantia 
resultante do desconto feito no fornecimento de cana dos lavradores 
beneficiários de financiamento de custeio com cláusula de obriga
toriedade de desconto do pagamento de cana fornecida. 

Parágrafo tlnico. A omissão na observância do procedimento 
determinado neste artigo, quando caracterizado c no limite cm que 
durar, cria à empresa industrial açucareira que a cometer 
impedimento para o excrcicio de quaisquer operações· bancárias. 

Art. 2• Esta lei scrã regulamentada em prazo não superior a 
trinta (30) dias, a partir de sua vigência. 

Art. 3•. Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustlficaçilo 

O legislador, mal-comparando, ocupa-se na execução de um 
jogo de quebra-cabeças com a realidade. 

O dito consiste, basicamente, cm definir no labirinto das estru
turas legais e na fioresta sempre renovada dos fatos, a linha que per· 
mita o acesso livre e dircto do interessado- qualquer cidadão -a 
partir do espaço vazio externo em que ele se encontra, prisioneiro da 
dúvida, do medo e do risco, ao centro do painel, à mooca, que outra 
coisa niio é senilo o próprio interesse ptlblico na realidade palpâvel. 

Fatos c experiências de cada dia nos mostram que determinadas 
linhas de acesso ao interesse público, que julgâvamos seguras e 
definitivas, nilo o silo. 

O funcionamento rotineiro dos mecanismos vai evidenciando 
distorções c abusos que ferem, que neutralizam c que até ofendem o 
objetivo social, econõmico ou politico das medidas estabelecidas. 

TI pico a esse respeito é o assunto de que me ocupo neste projeto. 

Creio que todos já entenderam. Os fornecedores de cana obtêm 
nu entrcssufra, como se sabe, principalmente nos estabelecimentos 
oficiais de crédito, financiamento de custeio para. suas lavouras. Um 
expediente normal. 

Os bancos realizam essa operação contando, obviamente, com a 
efetivaçilo pelas usinas, nas folhas de pagamento quinzenal, do dcs· 
conto do percentual relativo no empréstimo. Nilo apenas com a 
cfetivuçilo do desconto, acrescente-se, mas, também, com o imediato 
recolhimento do numerário correspondente a eles, bancos 
operadores. 

Ora, o desconto, na verdade é sempre feito. Mas, numerosas 
usinas deixam de fazer o recolhimento do dinheiro alheio, ao lugar 
certo, com a necessária pontualidade. Trata-se, como se vê, de uma 
retenção indevida, desonesta c altamente lesiva ao agricultor. 

Lesiva, explico, porque o lavrador que já pagou juro sobre o 
empréstimo contraido irâ, cm tal circunstância, purgar mora de IS%. 
Jljuro sobre juro, um absurdo. 

Por que, cabe a pergunta, deve o sacrificado lavrador pagar 
juros duas vezes, concordar silenciosamente com essa punlçio que 
lhe é imposta - enquanto a usina, mais provida de meios finan
ceiros, mais livre de movimentos, organiza sua contabilidade ao nivcl 
exclusivo de sua própria conveniência? 

Não é demais lembrar que todos os agehtes que participam de 
um processo de produção têm direitos e deveres, A justiça social exis· 
te no limite em que o exalo c escrupuloso cumprimento dos deveres, 
por todos, garantam os direitos de todos. 

Quando alguém negligencia no cumprimento do dever - cm 
qualquer plano ou área- o interesse cqlctivo estâ ameaçado. 

E a lei, entilo, deve ser mobilizada para- contra a exorbitância 
do mais forte - assegurar defesa ao fraco c ao espoliado. O que se 
busca, em qualquer hipótese, ai, é o cquilibrio, a ordem, ajustiça. 

O plantador c fornecedor de cana estâ cm ansiosa espera, neste 
momento, por essa proteção eficaz c tranqUilizadora que só a lei lhe 
poderá dar, no inqualificável abuso de que vem sendo vitima na 
estranha e escandalosa situação a que se refere este projeto. 

Sala das Sessões, cm 20 de agosto de 1975. - Vaoconeelo1 
Torres. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.) 

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

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário. 

~lida a seguinte 

Em 20 de agosto de 1975 

Senhor Presidente 

Tenho a honra d~ comunicar a Vossa Excelência que me nuscn· 
tarei do País u partir de 29-8-1975, a fim de, no desempenho de 
missão com que me distinguiu o Senado, participar da 62• Confe
rência lnterparlamentar, em Londres, de 3 a 12 de setembro do 
corrente ano. 

Atenciosas saudações.- Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O expediente lido 
irá à publicação. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno unico, do Requerimento n• 329, de 
1975, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a 
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, du editorial do jor
nal Tribuna do Ceará, intitulado "Financiamento para o 
Algodão": 

Em votução. 
Os Srs. Senudores que o uprovuin, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serll feitu u trnnscriçüo solicitada. 

! 
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/iD/TOR/AL DO JORNAL "TRIBUNA DO CEARÁ", 

/NTITULtiDO FINANCIAMENTO PARA O ALGODÃO, 
QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMEN
TO NP )29/75, DE AUTORIA DO SENADOR MAURO 
BENEV/DES. 

Financiamento para o algodio 

O Governo da União, por intermédio do Ministério da Agricul
tura, vem demonstrando todo empenho cm amparar a cotonicultura. 
En'tre us medidas adotadus com tal objctivo, merece ser destacada a 
política de preços mínimos, que vem funcionando como instrumento 
eficiente para evitar seja a utividudc algodoeira gravemente atingida 
pela atuul crise económica. 

A sistem!•ticu de preços minimos representa uma alternativa 
válida pura os produtores industriais c comerciantes de algodão, pa
ru enfrentar as utuais dificuldades de comercialização. Por isso 
mesmo, devem ser corrigidas quaisquer distorções que reduzam os 
efeitos favoráveis desse beneficio. 

Existem, riu política de preços mínimos, no setor de algodão, 
algumas falhas, no que toca uo'Estado·do Ceará, que merecem ser 
sanudlls pura que o propósto governamental de ajudar a cotonicul
tura atinja todos os seus segmentos, de maneira uniforme c equâni
me. 

O trabalho da Comissão de Financiamento da Produção, que 
levantou os custos dos produtos primários e ofereceu subsidias para 
u fixação de preços mínimos acordes com a realidade cconômica é 
digno dos maiores louvores. Portanto, a sugestão que aqui se faz pa
ra modificação de um item na política de preços mínimos do algo
dilO, vigente para o Ceará, não implica em restrições à CFP, que tem 
revelado a melhor vontade de amparar a economia primária do 
Nordeste. 

Queremos nos referir à decisão da CFP, que, baseada cm estu
dos anteriores, que dividem o Ceará em quatro regiões gcocconômi
cas, a dotou preços mínimos diferentes para o mesmo algodão, cm ca
da uma delas. 

Desconhecemos as razões que levaram a CFP a tomar esse cami
nho, embora não tenhamos dúvida de que agiu no pressuposto de es-
tar beneficiando a cotonicultura do Estado, · 

Entratundo, essa diferenciação de preços mínimos não está 
encontrando bou receptividade entre os produtores de algodão, que 
entendem mais justo estabelecer-sc"uma cotação igual para o produ
to com iguuis características, pouco importando a região de onde 
provenhu. Essa uniformidade de preços e"itaria que alguns municí
pios l'osscm prejudicados por uma discriminação que se não explica, 
porque o algodão que produzem é da mesma qualidade de outros 
iutegrudo em região onde as cotações para financiamento cfou 
compra são mais elevados. 

Há que considerar, como elemento fermentativo desse mal-estar, 
o fulo de alguns municípios próximos de outros integrantes de uma 
microrregiiio em que os preços 'mínimos são mais elevados não se 
conl'onnurem com essa diferenciação, porque estão na mesma ârca 
gcogrdlicu. É o CIISO, pura citar um exemplo, de Senador Pompeu c 
Momb11çu que, estundo nu mesma zona, têm preços minimos diver
sos paru o algodão, por serem diferentes. 

Fut.cn1os um apelo à CFP pura que reexamine o caso, pois, nos 
termos cm que foi colocado, não está produzindo 'os resultados bené
licos, mas dincuÚundo u exccÜção·da política de preços minimos. A 
soluçflo ideul seriu uquelu que uniformizasse os preços, com base nos 
que estilo atualmcnle fixados paru a 2• região, por serem os mais 'al
tos c, pois, muis computiveis com os custos da produção, sempre cm 
úsccnsno. 

A política de preços minimos do algodão depende basicamente 
dos usinciros, puru funcionar. Sem a intermediação destes, o Banco 
do Brusi I nilo te riu condições de classificar e armazenar centenas de 
milhurcs de toncludus de algodão em caroço, Faltar-lhe-iam estrutu
ru humunu c cspuço pura gaurdur u safra de algodão que, somente 
pode ser urmazenudu depois de beneficiada e classincudu pelos 
usi nci ros, 

Entretanto, paradoxalmente, os usinciros, que prestam tamanha 
contribuição uo sistema, recebem um tratamento discriminatório pa
ra o qual não há explicação - somente podem vincular a emprés
timos de EGF 50% do algodão adquirido. Os outros 50% ficam sob 
su11 responsabilidade financeira, expostos às Outuaçõcs do mercado. 

Chegamos, assim, a uma situação curiosa: os usinciros garan
tem, paru o Governo, a execução du política de preços mínimos para 
os cotonicultores, que têm' o financiamento global de sua produção, 
c o incsmo Governo dú aos maquinistas uma cobertura de apenas 
50% do produto comprado. 

Essa falha já foi corrigida, no Centro-Sul, onde os industriais 
de algodão ti:m financiamento global de suas compras, pelo EG F. 

O Sindicato representativo dos interesses dos usinciros está 
pleiteando, junto ao escalão ministerial, a extinção do limite crcditi
cio a que nos vimos referindo, para o IIm de estabelecer-se uma justa 
paridade entre produtores c maquinistas de algodão. 

Ambos os pleitos - a uniformização dos preços minimos c o 
linunciamcnto global das compras, pelos usineiros, de algodão em 
caroço - visam ao aprimoramento da política de preços mínimos 
que com tais correções •. aumentará sua eficiência. 

Dai por que acreditamos cm seu atendimento. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 27, de 1973 (n' 364-C/71, na Casa de origem), que torna 
obrigatória, nas escrituras de compra e venda, ou promessa 
de compra e venda, a data de nascimento das partes 
contratantes, quando pessoa física, c dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 81, de 1975, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, favorável, nos termos do 

Substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto c o substitutivo. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para 

discuti-los, vou encerrar a discussão. (Pausa,) 
Estú encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência rer'mental. 
Os Srs. Senadoes que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, llca prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de Redação, a IIm de ser redigido o 

vencido para o turno suplementar. 
);; o seg11inte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CCJ (Substitutivo) 

Substitua-se o Projeto da Câmara n• 27/73 pelo seguinte: 

PROJETO DE LEI 

Torna obrl11atórla, nos contratos relativos a Imóveis, a 
mençio a documento de Identidade das partes, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' Nos contratos relativos a imóveis c respectiva transcri
ção, inscrição ou averbação no Registro de Imóveis, serâ menciona
da, ulí:m dos elementos de qualillcaçilo jâ exigidos por lei, a identifi
cação dus partes por um dos seguintes documentos: o número de suu 
cédulu de identidade, inscrição no cadastro de pessoa lisicu, titulo 
eleitoral ou da carteira profissional. 

Arl. 2• A presente lei entrará cm vigor 60 (sessenta) dias após 
u duta de suu publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senudo n• 69, de 1973, de uutoriu do Sr. Senador Vascon
celos Torres, que dispõe sobre o encaminhamento, pelos 
médicos que realizarem cirurgia plâsticu ou correção ortopé-
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dicu, de fotogrunas c outros elementos de informaçilo ao Ins
tituto Nacional de ldcntincação, tendo 

PARECERES, sob n•s. 607 c 608, de .1974, das 
Comissões 

- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; c 

-de Saúde, favorável. 

Em discussilo o projeto, cm primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para 

discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccretário. 

1:: lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 348, DE 1975 

Nos termos do art. 350 combinado com a alfnca "c" do art. 310 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei do Senado n• 69, de 1973, a nm de ser feita na sessão de 22 do 
corrente. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1975. - Vasconcelos 
Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria ngurará na Ordem do Dia da ses
são de 22 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Mag.alhàes Pinto) -Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 129, de 1973, de autoria do Sr. Senador José Lin
doso, que altera a redução do artigo I• do Decreto-lei n• 161, 
de 13 de fevereiro de 1967, para o nm de atribuir à Fundação 
I BG E competência para realizar. pesquisas de opinião pú
blica, tendo 

PARECERES, sob n•s 182 e 183, de 1974, das'Comissõcs 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc; e 
-de Serviço Público Civil, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer-

rarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, pura encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concédo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia- ARENA) (Para encaminhar a 
votaçiio) - Sr. Presidente, sem desapreço pelos demais colegas, 
confesso que o Senador José Lindoso é, dentre os companheiros, 
aquele que mais fula de perto à minha estima e admiração, 

Sou forçado, porém, Sr. Presidente- e lá vem o "mas" das deci
sões judiciais- u votar pela rejeição deste projeto. 

O IBGE é um órgão com nnalidadc especifica; não dispõe de 
pessoal para realizar pesquisas de opinião, até as solicitadas por 
particulares. Por outro lado, seria uma concorrência, do órgão públi· 
co com ns empresas particulares, já existentes. Por isso, a Liderança 
vota contru o projeto do eminente e brilhante companheiro. 

O SR. PRESIDENTE (1\!agalhiics Pinto) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o uprovum, queiram permanecer sen
tudos. (Pausa.) 

Está rcjcitudo. 
O projeto será urquivudo. 

1:: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•tl9, DE 1973 

Altera a redaçio do artigo t• do Decreto-lei n• 161, de 13 
de femelro de 1967, para o fim de atribuir A Fundaçio IBGE 
competência para realizar pesquisas de oplnlio pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. I• do Decreto.'ici n• 161, de 13 de fevereiro de 

1967, vigorará com a seguinte redução: 

"Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, 
vinculada ao Ministério do Planejamcnto e Coordenação Ge
ral, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls
tica (Fundação IBGE), a qual, na condição de órgão central, 
coordenará as atividudes do sistema cstat!stico nacional, bem 
como as de natureza geográfica e cartográfica, além das de 
pesquisas de opinião pública para o Governo ou terceiros, 
realizando levantamentos e estudos nesses campos, na forma 
da presente lei." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 27, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que 
acrescenta parágrafos ao art. 20 do Código de Processo Civil 
(Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973), dispondo sobre hono

. rários advocat!cios, quando se tratar de postulação em causa 
própria e na conciliação, tendo 

PARECER, sob n• 27,de 1975, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc, com as emendas que apresenta de n•s I e 2-CCJ. 

Em discussão o projeto e as emendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-los, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto, sem preju!zo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

1:: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l7, DE 1975 

"Acrescenta parillfafos ao art. 20, do Código de Processo 
Civil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973), dispondo sobre 
honorirlos advocaticlos, quando se tratar de postulaçio em 
causa própria e na conclllaçio." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrcscentc·sc ao art. 20, da Lei n• 5.869, de li de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), os seguintes§§ 5• e 6•: 

"Art.20 ....................................... . 
•• '' '' •••••• '.' •••• ' ••••• ' ••••••• o.' •••••• o ••• o' o ••• 

§ 5• Fica assegurado áo advogado vencedor, que postulou 
cm causa própria, o direito aos honorários. 

§ 6• No caso de conciliação, na forma do art. 448, haven· 
do aceitação da açilo pelo réu, com o acatamento do pedido 
na transaçào, à sua conta correrão os honorários advocatl· 
cios do autor, se de outra forma não resolverem as partes." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Em votação as 
emendas. 

Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa,) 

Estilo upro.vadas. 

,• 
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A matéria vai à Comissão de Redução, a fim de redigir o vcn· 

cido para o segundo turno regimental. 
Suo as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDA N• I- CCJ 

Di:·sc ao caput do urtigo 20 a seguinte rcdaçilo: 

"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 
as despesas que antecipou c os honorários advocaticios. Essa verba 
honorária será devida também nos casos cm que o advogado fun
cionar em causa própria." 

EMENDA N•2-CCJ 

Adite-se ao§ 6•: 
" .. ., não ficando o Juiz adstrito ao limite mínimo fixado no~ 3•" 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo- MDB)- Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montara, como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB)- (Como 
Líder. Sem re•lsio do orador,) - Sr. Presidente, no exercício da 
Liderança, recebemos representação,' que trazemos ao conhecimento 
do Senado, de autoria da Associação dos Representantes Classistas 
na Justiça do Trabalho, 

Trata-se de um estudo fundamentado, a respeito do Projeto de 
Lei n• 112/74, que altera o art. 663 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Dispenso-me de fazer a sua leitura, solicitando a sua transcrição 
como parte integrante do meu discurso. 

Trazemos o assunto ao conhecimento do Senado c, particular
mente, das Comissões Especiais c demais órgãos técnicos da Casa, 
para que seus fundamentos c informações sirvam de subsídios na 
apreciação eventual da matéria. 

Era a comunicaçüo que desejávamos fazer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

Exmo. Sr. 
André Franco Montoro 
DO. Senador da República 
Congresso Nacional- Brasília 

Excelência: 

"Silo Paulo, 9 de junho de 1975 

A Associação dos Representantes Classistas na Justiça do Tra· 
bulho da 2• Região vem, mui respeitosamente, à presença de V. Ex•, 
para esclarecer o seguinte: 

De autoria Jo Exm• Senador Nelson Carneiro, tramita no Con· 
grosso o Projeto de Lei sob o n• 112/74, alterando o art. 663 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

O referido projeto, com a alteração do art. 663 da CLT, tem por 
finalidade proibir a "recondução" dos Vogais nas Juntas de Concilia
ção e Julgamento. 

Senhor Senador, tal "recondução" nilo existe, pois como sabe 
V. Ex•, para a composição da Lista Tríplice a ser enviada aos Tri· 
bunuis Regionais do Trabalho, a cujos Presidentes cabe a nomeação, 
nu forma do art. 662 da Consolidação das Leis do Trabalho, é obri
gatória uma clciçilo, com um mfnimo de 6 (seis) horas corridas de 
votação c fiscalizada pela Procuradoria do Trnhalho, na forma do 
urt, 524 da CLT, como determina ojll citado urt. 662, § 1• 

Nus eleições convocadas para a composição da Lista Trfplicc, 
todo o ussociudo que preencha os requisitos da Lei pode concorrer 
ao sufrágio dos seus pares, membros da entidade; os nomes eleitos 
em votação livre c por escrutínio secreto vila compor a Lista Trfplicc 
u ser cncuminhuda ao Tribunal Regional do Trabalho. 

Pela .exposição sucinta da mecânica da composição das Listas 
Trlplices, verifica-se, claramente, que não hã recondução, todos os 
candidatos, antes, passam por uma eleição cm sua base, onde sempre 
concorrem mais de uma ou vãrias Listas aos votos dos associados, 
mesmo porque constitui um dos principias sagrados do regime 
democrático de que todos são iguais no que concerne no direito de 
concorrer a qualquer posto da vida pública do Pufs, desde que, é 
óbvio, apresente as necessárias condições pessoais para isso. 

A renovação existe, é feita pela base dos candidatos. Apenas 
para exemplificar, na atual gcst~o do vocalato na 2• Região, houve 
uma renovação de mais de 30% (trinta por cento); Vogais que em 
suas bases não obtiveram o sufrágio para continuarem rcpre· 
sentando as suas categorias nas Juntas de Conciliação c Julgamento, 

Senhor Senador, a nossa solicitação a V. Ex• é para que seja 
respeitada a vontade das Assembléias Eleitorais, tanto das categorias 
profissionais como cconômicas, que cm suas bases, dcmocratica· 
mente, escolhem quem deve representá-las, não só nas Juntas de Con· 
ciliaçilo c Julgamento, mas em todos os órgãos colcgiados c também 

· para dirigirem os seus Órgãos de Classe, dentro da Lei c em beneficio 
da Paz Social cm nossa Pátria. 

Apresentamos a V. Ex• os nossos protestos de elevada conside· 
ração c respeito. 

Atenciosamente, p{Associnção -Joaquim Cardoso dos Santos, 
Presidente." 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) (Pronuncia 
oseaulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos tempos antigos, perante as arenas, fremindo de júbilo, os 
Césares Romanos, senhores da vida c da morte, levantavam ou 
baixavam o dedo polegar da mão direita c faziam a "sua" justiça. 

Através dos tempos, não falta quem defenda maneiras, as mais 
variadas, para resolver, a seu modo, os a tos criminosos, que atentam 
contra os direitos públicos ou privados. 

Na gama enorme de instrumentos invocados, encontramos, cm 
recente noticiário do jornal, que fontes do Ministério da Justiça, 
observando que os inquéritos administrativos não metem medo, 
preconizaram a aplicação do AI·S a todos os envolvidos pelos 
diversos casos de corrução nos Estados, que estão sendo denuncia· 
dos pela Imprensa. 

Esta noticia c a sucessão de acontecimentos. relativos à 
corrução, denunciados nestes últimos dias, permitem-nos fazer 
algumas considerações que julgamos oportunas, 

Antes de mais nada, cabe ressaltar que essas denúncias se de· 
vem, cm grande parte, a uma liberalização no que diz respeito à 
censura da Imprensa - hoje, embora ainda existente, menos 
rigorosa que no passado. 

Abrindo um parênteses, poderíamos lamentar, dentro deste 
contexto, que, há dois ou três dias passados, tomãsscmos conheci· 
menta que, cm relação à revista Veja, essa censura tenha rccrudcs· 
cido, cstnbclcccndo-sc exigências vã rias à Editora Abril, dificultando 
aquele semanário de exercer as suas funções de bem informar ao 
público. 

Retomando o tema principal, temos, aqui, um recorte de O 
Estado de S. Paulo que, comentando aquele mesmo assunto - nova 
orientação do atual Governo cm relação aos casos de corrupção -
afirma: 

"Esta mudança de comportamento com relação no 
Governo anterior, que, supcrdimcnsionando o problema da 
segurança interna c imppndo rígida censura à imprensa, prc· 
tendeu condicionar a opinião pública, pela informação 
oficial dirigida, evidenciou-se pelo levantamento da censura, 
o que possibilitou umpla publicidade nos episódios d~ corru· 
çilo agora revelados." 

Por coincidénciu nesta turde, oradores que nos precederam, trn· 
turum sobre o problcmn de como se fazer justiça, conforme se pode 
depreender das orações dos ilustres Senadores Luiz Viana c Leite 
Chuves, ora encarando-o sob tingulo diferentes. 
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S. Ex• o representante da ARENA, falou, mesmo, que hã uma 

maré de denúncias de corrução. Podemos constatar, por exemplo, no 
Jornal do Brasil do último domingo um relato exaustivo de 
inúmeros casos desse tipo. Temos no subtftulo:. 

"Do Rio Grande do Sul, onde uma empresa de artes grâ· 
ficas especializou-se igualmente nas artes do peculato, no 
Amazonas - "impotente para punir culpados do interior, 
porque tambi:m precisa de punição", - o Tribunal de 
Contas da União c os Tribunais dos Estados traçam agora os 
contornos do mapa da corrupção." 

E, no texto, detalha episódios que teriam ocorrido em várias 
Unidades da Federação brasileira: Ccnrâ, São Pàulo, Goiãs, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas, Paraíba, numa 
sí:ric de considerações sobre ângulos vários do assunto, 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - Senador 
Marcos Freire, a respeito do Espírito Santo, enumerado, poderia 
V. Ex• dizer cm que consiste a acusação? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - No 
momento, Excelênciu, o tema do nosso discurso é outro, Não 
pretendemos nem nos propomos a analisar as vârias acusações ou as 
várias versões de corrução e"istentes no País. Pretendemos, sim, cxa· 
minar o fato de que denúncias estão ocorrendo, bem como as me· 
didas a que se cstâ propondo o Governo, sobretudo cm relação à 
aplicação do AI·S, reclamada, muitas vezes, até por sctorcs rcsponsâ· 
veis deste País. 

Sem dúvida alguma, denúncias de corrução só podem ser 
recebidas com espírito patriótico - c acreditamos que, nesse 
particular, toda a Casa se irmana, embora atenta à advertência, do 
Senador Luiz Viana, para o perigo de que servidores honrados sejam 
apantados e até envolvidos por acusações improcedentes. Evidente· 
mente que há esse perigo, desde que. a opinião pública podcrâ ficar 
confundida, c entre acusações, imputações c averiguações, pode 
haver um interregno em que a imagem dos acusados seja distorcida. 

No entanto, com essa necessária precaução, nós, do MDB, esta· 
mos muito à vontade para sentir que, nos dias cm que vivemos,jâ hâ, 
realmente, melhores condições para que, aqueles que, excedam das 
suas atribuições, quando ocupantes de funções públicas, ou infrin· 
jam dispositivos legais como simples pessoas no mundo privado, 
possam vir a ser publicamente acusados c esclarecidos os fatos que 
lhes siio imputados. Pelo menos, uma dessas condições jâ se consc· 
guiu obter, que foi cxatamcnte, a possibilidade de denúncia, por 
certos órgãos de comunicação social. E·cstamos muito à vontade, 
dizíamos, porque, jâ como deputado federal, cm discurso que 
pronunciamos em 1973, afirmávamos: 

Watergate deixou de ser um nome para se transformar 
símbolo! Watergate deixou de ser um simples caso de 
deplorâvc.lcspionagcm polftical Seu sentido se ampliou, se cs· 
praiou, se generalizou c assumiu um significado abrangente 
de toda e qualquer categoria de abuso do poder! 

Nesse sentido amplo, poderfnmos dizer que, desgraça· 
damcnte, tem havido vârios Watergates no Brasil de nossos 
dias. Watergates caboclos, subdesenvolvidos, latinizados, 
mas, nem por isso, menos perniciosos ou atcntntórios à 
moral pública e, não raro, aos próprios cofres públicos. 
Watergat .. camuflados, não suficientemente denunciados 
nem devidamente esclarecidos à opinião pública do Pais, 
neste regime de força c de cxccção em que vivemos! 

Watergate no Param\ de Lcon Peres, cujos parâmetros 
de corrupção ati: hoje não foram suficientemente dcmnr· 
cudos, pelo menos aos olhos do povo! Pressionado a 
nutopunir-sc, o seu mentor mnior apenas se despiu da dele· 
gaçilo govcrnnmcntnl que ele havia recebido de presente do 
Senhor Presidente dn República. Jamais, no entanto, se sou· 
bc oficinlmcnte o que ele fez ou o que ele pretendeu fazer. Em 
torno do esciondnlo nào se prestnrum os ncccssârios csclarc· 
cimentos. Nilo se investigou n extensão dos possíveis males 

que ele provocou ao valoroso Estado do Param\. Ninguém sa· 
be de punição penal alguma a quem quer que seja. Enquanto 
isso, esse mesmo Parnnú assistiu, alguns meses depois, rola· 
rem. as cabeças do Presidente c do Vicc-Presidentc do órgão 
maior do seu Poder Judiciário, do seu Tribunnl,dc Justiça, 
através de atos discricionários, com a aplicação do Al-5. 
Estranha ironia a desses magistrados c a dos outros juizes 
que andam por esse Brasil afora. Homens da lei, obrigados 
funcionalmente a julgarem através do contraditório, serem 
vez por outra julgados c punidos, sem terem o direito de dcfc· 
sa, através de atos de força do Executivo, que não são, 
sequer, passíveis de apreciação judiciária. 

Sr. Presidente, a primeira consideração a fazer implicaria, pois, 
numa apologia à liberdade de imprensa. e que, embora ainda não a 
tenhamos em termos absolutos, jâ se permite que alguma coisa possa 
ser denunciada pelos órgãos de comunicação social c que se sinta, 
então, que hã "alguma coisa de podre no reino da Dinamarca", No 
referido episódio do Paraná, a própria revista Veja, hoje sob censura 
rigorosa, que procurou esclarecer os fatos ocorridos naquele Estado, 
foi acionnda, punida c vítima da repressão c da ccnsur.a. 

Hú que considerar um segundo aspecto na notícia que atribui ao 
Ministério da Justiça não temer processos - o que aplaudimos, 
porque realmente um Governo que se preza não pode temer 
devassas. Entretanto, não podemos concordar que sejam fontes do 
próprio Ministério da Justiça -logo o da Justiça!- que advoguem 
o recurso ao AI·S para punir casos de corrupçã.o. · 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA)- V. Ex• me 
honra com um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- Logo mais. 
Temos, ainda, leis ordinárias que prevêem casuisticamcntc os 

crimes de corrupção, ou que atentem contra os cofres públicos. Ao 
lado de estatutos especiais, hâ o Código Penal configurando os 
crimes c definindo as penas. Temos, igualmente, o Código de Pro· 
cesso Penal estabelecendo o procedimento· cabível quando ocorrem 
tais casos. As leis do nosso País, inclusive, indicam os caminhos que 
devem ser seguidos pelo Poder Público para se contrapor a casos de 
corrupção. 

Ouvimos o aparte de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA)- Meu aparte 
é npena~ para focalizar rapidamente - porque V, Ex• está com o 
seu tcmp\> csa:j&so - a base do seu pronunciamento, que merece ser 
estranhada, porque V. Ex• inicia e desdobra o seu discurso, numa 
opinião que teria sido dada por fontes do Ministério da Justiça. 'I> 
muito comum, quando a imprensa não tem certeza de um fato, usar 
essa expressão "fontes do MDB dizem que não hã divergência cm 
torno da eleiçãO do seu Presidente", "Fontes da ARENA entendem 
que a candidatura, o nome do Sr. Frnncclino Pereira foi recebido 
com aplausos'', "fontes autorizadas comentam que o .Senhor 
Presidente da República irá·adotnr esta ou aquela medida" ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnnmbuco-MDB)- Agradece· 
mos a V, Ex• se puder encurtar a cxcmplilicnçilo, cm função do meu 
tempo. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) - ... Então, 
V, Ex• cstâ·sc baseando num boqucjnmcnto, num mero boqucjn· 
mento para tratar de assunto da maior seriedade. No entanto não lhe 
faltam nem engenho, nem arte para tratar de um assunto sério, com 
bases igualmente sérias. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnnmbuco-MDB)- Agradece· 
mos a colubornçilo que traz o nobre líder da ARENA, primeiro 
porque fnz - quem sabe? - renascer, no mnis recôndito de nós 
mesmos, a esperunçu <!c que o Ministério da Jusiiçn, no contrârio do 
que noticiou u imprcn~n. nilo concorda que a corrução no Brasil seja 
punida através do AI·~. mas, sim, através da legislação ordinliria 
cnbívcl. E, segundo, po"Juc cm nada destrói a nossa argumentação 
nnterior. Mesmo ndmitin<lo-sc que seja verdade que o Ministério da 
Justiçn nào cndossn o uso do AI-S cm tais casos - c quem dera 
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Deus, cm caso algum! - não faltam, neste próprio Congresso Na
cional, vozes as mais autorizadas do Partido governista que têm vin
do reiteradas vezes aplaudir c justificar o uso da legislação 
excepcional. 

Ainda ontem, se não nos enganamos, era o Lrdcr da ARENA na 
Câmara dos Deputados, Sr. Jos~ Bonifllcio, que, pela televisão, 
rejubilando-se com a mais recente aplicação do· Al-5, dizia que ele 
continuaria a ser aplicado. 

O Sr. Leite Cha .. s (Paranâ-MDB) - Permite V. Ex• um 
'aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB) - Pois não, 
Ex• 

O Sr. Leite Cha•es (Paranâ-MDB)- Como V. Ex• viu, tive, 
anteriormente, num aparte ao ilustre Senador Luiz Viana, a 
oportunidade de mostrar a impropriedade do Al-5, porque, al~m de 
ser uma medida excepcional, não ser constante como os casos 
reclamam, tem a finalidade de abafar, quer dizer, esconde os atos em 
sua extensão c em sua profundidade. De maneira que o Governo terã · 
que aciona~ a legislação ordinária e de maneira permanente. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB) - Isso é o 
que se faz em qualquer Pais democrático do mundo. 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná-MDB) - V. Ex• citou o meu 
Estado. Logo que fui eleito disse que no Paraná antes, se furtava a 
varejo e que agora era no atacado, e a Imprensa ate declarou. E, na 
realidade, o meu Estado é muito scnsivel a isso, porque teve os 
Governadores mais corruptos até hojejâ vistos, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco,-MDB) - Só um 
esclarecimento, Ex•: eles estão na cadeia, ou não? 

O Sr. Leite Cha••• (Paraná-MDB) - Nilo, absolutamente, 
estão soltos. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) -

Obrigado. 

O Sr. Leite Cha•e• (P,araná - MDB) -O primeiro chegou a 
vender uma praça e metade do Estado, E outro praticou tantos dcsa· 
tinos, que de certa forma a sua divulgação talvez comprometesse até 
a estrutura do Poder nomeante. Mas, queria referir-me apenas a um 
caso: o Presidente GetOiio Vargas, quando se viu desarmado diante 
de acusações ignominiosas, e resistia, chegou ao ponto de entregar 
todas as suas cartadas, quando notou que estava nadando sobre um 
mar ,de lama, Ele próprio sentiu que debaixo do Catcte, na época, 
h a viu um mar de lama, e, então entregóu 'todos os pontos. Foi isso o 
começo de sua deçisão para a própria morte. Na época era a 
Aeronáutica, o Ministério da Aeronáutica· que, no Galeão, tinha um 
tribunal especifico para examinar todos os casos de corrupção. Hoje, 
é o Brasil acusado no mundo, de corrupção. Houve uma negociata 
enorme acerca de aviões. O próprio Senado americano, ao que se 
sabe, instalou inqu~rito para isso; o próprio Time, como declarei 
aqui, noticiou - hâ uma interrogação imensa - dizendo que di· 
nhciro "grosso" foi pago aqui a setores oficiais, a homens que exer
ciam cargos pOblicos no próprio Ministério, Não houve resposta sa
tisfatória a esse respeito. E os jornais não têm condições de divulgar 
amplamente, De forma que esse caso ~ de extrema importância, e 
queremos congratular-nos com o Governo, na medida cm que ele 
permita liberdade aos órgãos de divulgação, para que a corrupção 
seja anunciada· e difundida, porque o maior rcm~dio contra o 
currupto é a divulgação, é a noticia, c o uso dq AI-5 abafa c, at~ certo 
ponto, (:conivente com o corrupto. De forma que é um tema da mais 
alta importância, .e neste caso nos parccr. que, tanto MDB como 
ARENA, nos colocamos no mesmo ponto, mesmo porque a Revolu
ção foi feita com busc cm dOplice trip~: combater a 'subversão c a 
corrupçilo, Entretanto, tem sido seriamente tolerante com a 
corrupção, e não só corrupção oficial, até mesmo roubo comum, Hã 
determinadas cidades como a minha, em que se chama a policia, ale· 
gando:se o roubo e que o criminoso está preso e não aparece soldado 
nenhum, nilo aparece ninguém; c o homem comum, ho,ic: está 

usando o seguinte expediente: o de dizer, que é um caso de subversão; 
então, aparece militar de toda parte. De forma que está havendo essu 
conivência, que está corroendo os próprios alicerces dessa Revolu
ção que se mostrou tão moralista. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Os 
nossos pensamentos identificam-se nacondenação do uso de leisde, 
exceção, sobretudo porque as alegações para sua aplicação, nos ca
sos de corrupção, desaparecem totalmente, Se, por excmplo,ubrirmos 
o Código Penal, encontraremos listadas as várias hipóteses de crime: 
extravio e sonegação ou inutilização de livro ou documento por fim
cionârio público, o emprego irregular de verba ou rendas públicas, a 
concussão, a facilitação de contrabando ou descaminho, a advocaci~ 
administrativa, a corrupção passiva, a corrupção ativa, at~ mesmo a 
denunciação caluniosa e assim, sucessivamente. Não há crime, aliás, 
sem lei que o configure, da mesma forma que niio hã pena sem lei an
terior que o comine. ~ a velha máxima: nullum crlmen, nulla poena 
sine lese. 

Se vivemos, realmente, num Pais que tem o propósito de res
peitar as suas leis, por que não se aplicam os dispositivos da legis· 
lação ordinária para punir aqueles que transgridem os nossos disposi
tivos legais? 

O Estatuto do Funcionário Público, por exemplo, estabelece 
uma série de regras, de normas, dispondo sobre as infraçõcs na esfera 
administrativa, configurando o ilfcito administrativo e a pena dis
ciplinar, Tudo isso sem prejuizo da responsabilidade penal. 

Aliás, o conceito de funcionário público, para esses fins, é muito 
amplo, permitindo, portanto, que o Governo, facilmente, pegue 
aqueles que estejam lesando os cofres públicos ou se aproveitando de 
suas posições, Estâ aqui no Código Penal, art. 327: 

"Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública. 

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público 
quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraesta
tal." 

Portanto, não nos convencemos de que, nessa maré de 
denúncias de corrupção, a que se referiu o ilustre Senador da 
ARENA, o Governo não disponha de instrumental outro que não o 
de exccção, para punir quem deve ser punido. Sim, queremos a pu
nição, .pois, um pais que não pune seus criminosos, evidentemente, · 
tem negro o seu futuro, 

O que não podemos aceitar, porém, é que nessa punição, na res
ponsabilização que é devida, se se esqueça aquela .série de garantias 
que resguarda o cidadão, para que, exatamente, nilo ocorra aquela 
hipótese procedentemente levantada pelo Sr. Senador da ARENA. 
Assim, no caso de funcionârio pOblico, por exemplo, assegure-se-lhe 
processo administrativo do qual ele possa, depois, recorrer para o 
processo judicial, gozando de todas as garantias que os países, em 
estado de direito, oferecem aos seus cidadãos, 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná - MDB) - Senador Marcos Frei
re, V, Ex• me dá licença para mais um aparte? Tenho que participar 
de uma Comissão daqui a instantes. , 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- M DB)- Pois nilo, 
Apenas pedimos que V, Ex• aguarde um minuto, para que possamos 
completar nosso pensamento. 

Os direitos c garantias individuais, previstos cm nossa Constitui
ção, asseguram a apreciação judiciária de toda lesão a qualquer 
direito individual, Nilo se pode abrir miio desse principio, que jâ se 
incorporou à consciência jurídica dos povos. Ora, quem é punido 
pelo Al-5, procedente ou improcedentemente, certo ou erradamente, 
não tem essa possibilidade que os povos civilizados do mundo 
asseguram. Nem, tampouco, o amplo direito de defesa e recursos a 
ele inerentes, pura que quando o Poder Judiciário - o Poder que 
existe puro fazer justiça - prolatc a sua sentença tenha-se, pelo 
menos, maior presunção de que é procedente uma possível condena
ção, 

Ouço V. Ex•, Senador Leite Chaves, 
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O Sr, Leite Chaves (Paraná-MDB) - Nesta parte, cm que já 
nos pusemos de acordo, da impropriedade do AI·S para o combate à 
corrução, tem que se atentar ainda para outro ponto: é que ao 
corrupto, ao homem que atenta contra o interesse público, aplica-se 
uma pena: detenção, reclusão. E a perda da função é um acessório. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MÓB) - e 
complemento. Normalmente advém como decorrência de uma puni· 
çào criminal. 

O Sr, Leite Chaves (Paranâ-MDB)- e complemento. Então, 
nesse caso, afasta-se apenas. Recebe a pena, é um beneficio. Receber 
'somente a pena, a acessória: quer dizer, perde a função, mas não 
recebe a pena principal. E, além do mais, ele tem a convivência da 
pena porque hã um silêncio total sobre o seu afastamento. Nilo se 
sabe se ele o foi por corrupção, se o foi cm decorrência de subversão 
ou outro comportamento qualquer. De sorte que é um instrumento 
inteiramente inapto para isso. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO) -Tão logo 
respondamos ao aparte do ilustre Senador pelo Paraná, nosso colega 
Leite Chaves, ouviremos V, Ex• com prazer. 

Senador Leite Chaves, cm nosso entender, V. Ex• colocou multo 
bem os termos da questão, c vamos procurar exemplificar. Vamos 
dar nomes aos bois. Por isso, gostaríamos de desdobrar ou aprofun· 
dar o raciocínio que V. Ex• fez. Não vamos temer tocar neste 
assunto. 

No final do primeiro pcrfodo legislativo, ao se iniciar o recesso, 
o Presidente da República acionou o Al·S e puniu os envolvidos no 
chamado "Caso Moreno"- o Senador, o industrial e o banqueiro. 

Houve aplausos. 

O Governo não compactua com a corrução. Que beleza! 
Aplicou-se o AI-S. Pressupõe-se que o Governo estava convencido, 
sem dúvida, de que aqueles três personagens eram, ou são, corrutos. 
Afirma-se, inclusive, que hã muito tempo o Governo sabia disso, npe· 
nas aguardava o pronunciamento do Senado Federal cm torno 
daquele alfalre. Realmente, denúncias de corrução contra a institui
ção bancária oficial de que era diretor um dos punido~, havia muitas 
c há muito tempo. O assunto foi exaustivamente tratado, hã cerca de 
um ano na Assembléia Legislativa de Pernambuco. 

Tratava-se de uma instituição oficial, o BANDEPE- Banco de 
Desenvolvimento de Pernambuco. Acusações eram feitas ao próprio 
Governo estadual de então, e não apenas por elementos integrantes 
da Bancada oposicionista, mas igualmente - c até mesmo em maior . 
número - por parte de integrantes da Bancada arcnista, naquela 
Casa Legislativa. Nada, entretanto, resultou. O Governo Federal, ao 
que nos consta, poderia ter acionndo a CGI, por exemplo. A opinião 
públicajã estava traumatizada, mas a CGJ não foi acionada. 

Exntamente no ano passado, cm 1974, o Ministério Público, 
através do Procurador-ücral da República, entrou com a denúncia 
contra um Deputado, porque ele, no cxcrcfcio do mandato, falou 
contra o Governo do Chile, alegando-se, então, que o parlamento 
havia incorrido na Lei de Segurança Nacional, A denúncia foi feita 
perante o Supremo Tribuna Federal. Esse outro instrumento, de que 
o Governo utilizara em caso eminentemente politico, não serviu, 
igualmente, para acusar o Senador envolvido no chamado "Caso 
Moreno". 

Sr .. Presidente, conclufmos, então, que quando o Executivo 
recorreu no AI·S, foi depois de se ter omitido, porque, através do 
órgão competente, a denúncia poderia ser apresentada há muito 
tempo, para que o caso fosse julgado por quem deveria sê-lo: Judiciá· 
rio. Preferiu, porém, omitir-se. 

Comissão Parlamentar de Inquérito também não foi criada na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco- e isso porque o Governo 
não quis que se fi~essc, talvez pura que não se penetrasse nos 
meandros do Banco de Desenvolvimento de Pernambuco, que era o 
seu Banco, · 

Denúncia nenhuma foi apresentada contra o Senador, nem 
contra os demais cidadãos envolvidos. CGI não existiu para o caso: 
C PI, idem. No entanto,.' depois de uma decisão do Senado Federal, 
cm relação a um problema Jntema-corporll, o Governo vem, 
triunfante, aplicar o AI·S, por que não ser conivente com n 
corrupção .. , 

Vamos além. E agora, que o Governo já passou a certidão de 
que pressupõe ou está convencido de que aqueles cidadãos são· 
corrutos, qual a iniciativa a mais que tomou para puni· los? 

O Senador ainda recebeu pesada sanção polftica, perdeu o man· 
dato, teve suspensos os seus direitos polfticos. E os outros? Não nos 
consta que eles fossem polfticos. O Sr. Homero do Rego Barros c o 
industrial Carlos Alberto não detinham nenhum mandato clctivo, 
Desconhecemos que fosse candidatos a qualquer posto clctivo -
acreditamos que nunca o foram, nem pretendiam sê·lo. 

O Sr. Eurléo Rezende (Espfrito Santo - ARENA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- E, no en· 
tanto, esses homens estão soltos pelas ruas do Recife. Não cntcn· 
demos. Se o Governo aplica o Al·S, suspendendo os direitos polf
ticos de um homem, tudo indica, no caso, que estava convencido da 
sua corrução. E as leis penais do País? Este homem exercia um cargo 
no Banco oficial de Pernambuco c foi- repita-se- punido pelo AI· 
S, no pressuposto da corrução. E agora? Foi feita denúncia contra 
ele? Vai ele ser preso? E o possfvcl enriquecimento ilrcito que ele terá 
auferido no abuso do excrcfcio da sua função? 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas - M DB) - Concede 
V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Com 
toda a satisfação. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MDB)- Nobre 
Senador Marcos Freire, v: Ex• jã se notabilizou como o paladino 
da defesa dos direitos individuais, nr.sta Casa. E, no cnfoquc que faz, 
nos leva à História do Direito Penal. Não queremos discutir, aqui, o 
problema da responsabilidade moral. e muito polêmico, fica no 
campo da discussão do livre arbftrio c do determinismo. Mas a pena 
tem sido conceituada, através dos tempos, Nos primeiros cÓdigos, 
as primeiras penas tinham um objctivo. Era a vlnclleta prlvatae. Era 
o conceito de vingança. Em seguida, o de expiação, que .predominou 
na Idade Média. Hoje, esses conceitos estão superados. Hã uma 
noção ecléticá de intimidação c cKcmplificação. Por este motivo, 
V. Ex• cnfoca muito bem. A pena tem que vir, mais como intimi· 
dação c exemplificação, para resguardo da sociedade. Ela não pode 
ficar escondida. Ela não pode vir para esconder o crime. Ela tem que 
vir para levar à execração pública o criminoso, porque o corruto é se
melhante ao ladrão. Pouco importa a ele ser fichado na polfcia. O 
que lhe importa é ficar com o produto do roubo c continuar livre. 
Então, há necessidade ingente de que esses processos venham à tona, 
venham a lume, para que não só sirvam para intimidar, não se 
pratique a corrupção, como para cKcmplificar. Assim, a pena seria 
salutar, c teria uma função social obediente à própria conccituaçilo 
moderna de intimidação c de exemplificação. Muito obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnnmbuco-MDB)- Agradece
mos a colaboração que V, Ex• traz ao nosso discurso, nobre Sena· 
dor Evandro Carreira. 

Realmente, o povo não entende que tipo de punição é essa que 
vem sendo ulardcndn como um grande trunfo do Governo Rcvolu· 
cionário. Tendo, ontem, posto para fora do Governo do Paranã um 
homem que lá colocou porque merecia as suas graças, .. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB)- Revolucionário de pri· 
mcira categoria! 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - M DB) -, .• co· 
mo, depois do ocorrido - de levado a se despir do cargo cm que se 
investiu por força do Senhor Presidente da República- esse homem 
não tenha recebido um padre-nosso de pcnitêncin, c continue solto 
pelo Brusiln forn, 
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O Sr. Leite Chaves (Paraná- MDB)- Uma das maiores for- coaçilo do Al-.S, a renunciar acusado de corrupção, c o episódio se 

tunas do Pais, levando, no Rio de Janeiro, uma vida que Onassis não esgotou ar. 
levava cm Skorpios. Mas cm todos os outros casos a aplicação do AI-S é sucedida, 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Pessoal· 
mente desconhecemos as peculiaridades ou a ficha da vida sunt~osa 
ou n·ão que ele leva, Aliâs, não nos interessa, nem a dele nem a dos 
demais culpados - pressupondo-se que o sejam, cm face de um ato 
excepcional que visa culpar subversivos, ou corruptos, na linguagem 
oficial. No caso, ninguém, evidentemente, aventou a hipótese de 
subversão. 

Aconteceu no Paraná c, agora, cm Pernambuco. 
E, entre um c outro caso, também o de scrvcntuârios da Justicia 

·do Território de Rondônia: um juiz, um funcionário c não sei mais 
quem. Ao que me consta, o juiz já se encontrava cm disponibilidade, 
por decisão da Justiça, cm face das suspeições que o cercavam c 
sobre o qual pesavam acusações. O Executivo, ai também, deveria 
ter feito a denúncia através do Procurador, mas, como anterior
mente, não usa o instrumento legal que tem nas mãos para pôr na ca
deia os passiveis corruptos. Sim, porque isso é o que deve ser feito -
botar ná cadeia quem for corrupto! Nilo baixar o Ai-s c deixar esses 
homens usufruindó o que talvez tenham adquirido ilegitimamente. 

Sabemos que o Ai-s não oferece as garantias de ampla defesa: o 
Al·S impede que o poder que existe para fazer justiça possa apreciar 
friamente todas as provas. Por isso, somos contra a aplicação de AI· 
S contra quem quer seja c seja por que motivo for. Levemos os cul
pados às barras dos Tribunais, assegurando-se-lhes· todos os meios 
de provarem sua inocência. Para isso existe Tribunal, para isso existe · 
Justiça: por isso, não endossamos os apelos que temos lido, inclusive 
pelos jornais, para que o Governo aplique o AI-S seja a que pretexto 
for. Ainda agora, tivemos o mais recente caso de aplicação do AI-S. 

? Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - V. Ex• 
perm1te um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Ouvimos 
V, Ex• mais uma vez. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Nilo vou 
tecer considerações a respeito da afirmativa do Sr. Senador Leite 
Chaves, de que a aplicação do AI·S é um prêmio, porque até cu 
mesmo, muito leal ao Governo, não o considero um prêmio. Mas 
quer-me parecer que V, Ex• não atentou para uma realidade: a 
aplicação do AI-S nilo esgota a matéria, porque não exclui o conheci
mento da ocorrência por parte do Poder Judiciârio. V. Ex• citou o 
fato da punição que desabou sobre um dos nossos colegas, junta· 
mente com outras duas pessoas, c 'afirmou que nada mais ocorreu 
com essas pessoas atingidas pelo Al-5. AI V. Ex• está enganado, 
porque muito antes do julgamento pelo Senado c, por via de conse
qUência, antes da aplicação do Al-5, jâ existia, como existe, uma 
açiio penal promovida por um dos.punidos contra o. seu.acusador, e 
nesta ação penal foi argUida a figura da exo:eptlo nrltad1, da cxceção 
da verdade. Então, o Judiciário vai julgar c vai julgar os três, inclusi
ve o cx-bancârio, porque se no julgamento dos dois primeiros o 
Poder Judiciári~ notar a existência de indicias ou de provas contra o 
bancário, a extensão do procedimento penal é obrigatória c não fa· 
cultativa. De modo que o caso concreto a que V, Ex• se referiu ... 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Silo 
vários, Excelência! 

O Sr. Eurico Ilezende (Espirita Santo...., ARENA)- Mas estou 
citando um caso concreto a que V. Ex• se referiu; ele está entregue 
ao Poder Judiciário, não mais ao Supremo Tribunal porque aquela 
cassação fez desaparecer a competência original do Pretória Excelso. 
Em muitos outros casos, devo dizer a V. Ex•, cm quase todos os 
casos de 11piicação do Al·S na área de corrupção, a matéria é auto· 
muticumentc remetida ao Poder Judiciário, porque a aplicação do 
Ato é sem prejulzo, du ação pcnal·pclos meios ordinários do Poder 
Judiciário. O único caso cm que V, Ex• tem razão c que foi real· 

. mente um caso lamentável, é quanto ao do Paraná. Esse, foi 
realmente pnrudoxal: um Govern11dor foi conduzido, cm termos de 

pelo conhecimento da parte do Poder Judiciãrio, da hipótese c da 
ocorrência, motivadoras da punição editada pelo Executivo. 

Por outro lado, para terminar - V. Ex• pode ficar tranqUilo, é 
que V. Ex• quando, nos ccntlmctros dos meus apartes ficá constran
gido, mas quardo hã quilometragem paranacnsc, V. Ex• deixa à 
vontade. De modo que é apenas para focalizar. V. Ex• estranhou o 
fato de o Al·S haver atingido dois pcrnambucanos que não tinham 
mandato clctivo c talvez nem pretensões de se candidatar. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Não 
estranhamos, apenas ,achamos que a pena para eles, c que nos seria 
prejudicial não seria propriamente o AI-S. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Quando 
se fala o Al·S, prc~c-sc a suspensão de direitos politicas, tenha ou 
não o punido mandato parlamentar. V. Ex• sabe que o direito poli· 
tico é a cidadania, cm tese é a cidadania, de modo que é uma 
punição. Com essa punição sofre uma série de restrições. Quis dar 
esse aparte a V. Ex•, para achar que não tenho meios para justificar 
o caso do Paranâ mas nos outros casos V. Ex• cstâ inteiramente sem 
razão c mais uma vez demonstra a sua mâ vontade para com o Poder 
Executivo. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - No caso 
especifico, a mâ ·vontade seria do Executivo para com o Judiciário, 
porque o Lldcr da ARENA alegou que o caso de Moreno esta vã sub 
judlo:e. Então, pior ainda, o Executivo. desprestigia o Judici~rio, não 
aguarda suas decisões, desconhece aquele Poder. A emenda, como 
sempre, pior do que o soneto. Gostarlamos de debulhar mais o 
aparte do ilustre Lrdcr da ARENA. · 

O Sr. Eurico Rezende (Esplrito Santo- ARENA)- A tese não 
é esta. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) -
Primeiramente ... 

Trocam-10 apartes 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - V. Ex• 
afirmou que nilo aconteceu a emenda, c ela cstã acontecendo ... 

~ SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) -
... mnguém disse, aqui, que o AI·S era um prêmio. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Foi o 
Senador Leite Chaves. Quem empregou a expressão "prêmio" foi o 
Senador Luiz Viana. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Sem ser 
prêmio, nilo chega a ser punição cfctiva nos casos de corrupção, para 
aqueles que não militam na politica - c isso pelas razões aqui 
aduzidas, nilo só por nós, como por ilustres apartcantes. Realmente, 
mesmo admitindo, ad araumetandum, a sua procedência, o AI-S 
seria inteiramente insuficiente, na hipótese. Não esgotaria a punição 
devida. Mesmo assim, o Poder Executivo· não tomou, em nenhum 
dos casos aqui especificados, a iniciativa para ,complementar a 
sanção politica que impôs. Nilo a complementou, cm relação ao caso 
"Moreno",' nem em relação ao caso Rondônia, nem cm relação ao 
caso Paraná. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - v. Ex• 
está enganado. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Nilo a 
tomou porque, no caso especifico do parlamentar pernambucano 
cassado, foi ele próprio quem acionou judicialmente o seu denun
ciante. Portanto, nilo vemos nenhum empenho do Gov~rno cm ir 
ulém de aplicar o Al·S, porque ... 

O Sr. Eurico Rozende (Espirita Santo- ARENA)- V, Ex• 
está pedindo mais. O MDB reclama quando tem muito c agora está 
pedindo mais? 
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O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- ... ele se 

apraz com a cxccçuo c nuo com os meios previstos na lcgislaçuo ardi· 
nária, cuja invocação é a única que defendemos, Fê-lo com um 
Dcputadodo MDB por problemas polfticos - c absurdamente
mas deixou de fazer com o Senador da ARENA no problema de 
corrupçuo. Se ele estava convencido da sua culpabilidade - como 
parece estar - teria de ter tomado as medidas judiciais cabíveis para 
não deixar impune a corrupção. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo -ARENA)- Permite 
V. Ex• um aparte Onal? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- Pois não,. 
Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) - Confesso 
estranhar V. Ex• Se já existe uma ação penal desenvolvida no Poder 
Judiciário, não há como o Governo tomar outra providência 

·qualquer. Essa açào penal será obviamente fiscalizada pelo Ministé· 
rio Público, será fiscalizada pelo Estado, por via de conseqUência. 
V. Ex• não insista,.por favor, no .. Caso Moreno'\ ele cstâ entregue 
uo Poder Judiciário, vai haver julgamento. Volto a dizer a V. Ex• O 
único episódio cm que o Governo não esgotou- não com a aplica
ção do AI·S, que niio houve, mas foi evidente u coação Instrumento,. 
foi na renúncia do ex-Governador do Paraná, Nos demais casos, 
V. Ex• está fazendo uma confusão babélica; está irreconhecível, 
assim como uma vitima de atropelamento de trem da Central do 
Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- E V. Ex•, 
como sempre, é o mesmo Senador Eurico Rczcndc: estabelece a· 
confusão c a atribui a terceiros ... 

A Mesa já nos adverte para o tempo esgotado ... 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA)- V, Ex• está 
inteiramente sem razão. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB)- V. Ex•, a 
exemplo do Executivo, cstájulgimdo cm causa própria... ' 

Nestes últimos dias, novamente, voltaram as manchetes de 
jornais a anunciar o acionamcnto do Al-5, agora contra dois 
diplomatas. Está aqui no Jornal de Brasnia: "Al-5 Para Dois 
Diplomatas Contrabandistas de Ouro". E, cm seu texto: 

"O Presidente Ernesto Gciscl voltou a aplicar o Al·5 
para punir casos de corrupção, ontem, ao demitir dois 
Diplomatas do ltamarati acusad.os de atos ilícitos- introdu
ção e venda ilegal de ouro no mercado negro, recebimento c 
contrabando de grandes quantidades dc.divisas, ·aquisição c 
transporte ilegal de obras de arte c antiguidade - quando 
prestavam serviço na Polónia," 

Crime perfeitamente configurado c punível pela legislação 
comum. Por qui:, então, esse Governo, que se propôs a saudosa 
distensão polftica, passou, agora, a transformar o AI-S cm rotina de 
cada dia? Em verdade, cada vez que aciona o AI-5, o Governo 
aumenta'" •h·tünciu para o advento do estado de direito. 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) - V, Ex• 
pode me permitir um aparte derradeiro? 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- Vemos ser 
V, Ex•, realmente, quem lamenta estar u Presidência advertindo-nos 
para o tempo esgotado. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - Para lcm· 
brur u V. Ex•, segundo noticiário du imprensa c noticiário positivo, c 
não fontes geralmente bem informadas, que esse delito se verincou 
hú muitos unos. V. Ex• sabe - até eu sei - que nos delitos 
funcionais ocorre a prcscriçilo no prazo fixado pela pena 
correspondente prevista no Código Penal. Então, se fosse entregue o 
caso uo Poder Judiciário, ele nem sequer poderia conhecer du 
denúnciu porque o delito dos diplomatas, previsto no Estatuto dos 
Funcionários, já estaria prescrito. ConseqUentemente, eles nilo 
pode ri um ser demitidos porque já estavam beneficiados pela prescri· 
çilo. Por isso, se aplicou o Al·5, Esta, u éxplicuçilo. que dou u v. Ex• 

No presente caso, houve a investigação, houve o contraditório, apc· 
nas o Governo não pôde esperar pelo Judiciário porque ~xistc a 
incidência, evidente c clara, da prescrição. Se nilo se movimentasse o 
AI-S, eles seriam beneficiados pela impunidade c V, Ex•, só de boa· 
fê, como está fazendo, a defenderia. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB) -
Alvfssarasl O Sr. Lfdcr da ARENA apresenta agora nova versão 
para a aplicação do AI-5: "Só foi aplicado porque o Judiciário niio 
teria condições de fazê-lo", 

Quem nos dera pudéssemos interpretar essa assertiva pelo 
menos como nova · orientação governamental; que progresso 
fariam os se, pelo menos, não se pensasse cm acionar o Al·5 cm casos 
passíveis de disciplina c sanção pela lei ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pfnto) (Fazendo soar a 
campainha.)- Comunico a V, Ex• que o seu tempo esgotou. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB) - Sr. 
Presidente, concluirei rapidamente meu pronunciamento, mas antes 
sÓiicito que V, Ex• dê como lido o excepcional artigo publicado, 
hoje, pelo Jornal do Brasil, na "Coluna do Castello", sob o título 
"Sanções políticas para criminosos comuns", cm que o notável 
comentarista politi,co coloca nos devidos termos o problcrTUI de 
aplicação do AI-5, em casos como esse último ocorrido. E Carlos 
Castello Branco tem autoridade para fazi:-lo, porque, como Procura· 
dor do DNER, já presidiu e participou de centenas de inquéritos c 
processos administrativos c sabe que, num Pafs que quer chegar à 
legalidade democrática, o caminho para punir os faltosos é o da lei 
ordinária. 

Na verdade, não nos convencemos de que o AI-5 atinja toda a 
esfera de sanção da lei penal. Fica muito aquém dela, que prevê 
privação de liberdade c, inclusive, sanção pecuniária. 

Julgamos que a aplicação do AI·S significa, no final das contas, 
a falência da nossa ordem jurídica; significa descrédito c afronta ao 
Poder Judiciário que, através dos meios legais de que dispõe, pode 
fazer justiça isenta. 

Queremos, com a nossa palavra, mostrar que não serão 
aplausos equivocados a medidas de exccção que nos farão calar 
contra qualquer aplicação do AI·S, porque, qualquer que seja o caso,, 
ela se nos afigura absurda, arbitrária e cerceadora dos direitos do 
homem. (Multo bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
FREIRE EM SEU DISCURSO: 

Coluna do Castcllo 

Sanções polftlcas para erlmlnosils comuns 

Brasília.- Suponhamos que niio houvesse o AI-5 e as autori· 
dudes do ltumarati tivessem descoberto os atas de corrupção 
praticados por dois de seus funcionários, agora punidos. Se não 
houvesse o Ato, instalar-sc-ia, por meio de portaria ministerial e com 
fundamento no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
um inquérito administrativo que, no prazo de 60 dias, prorrogáveis, 
cm caso de necessidade, por mais 30 dias, realizaria ampla e plena 
investigação, assegurado inclusive o direito de defesa, e ofereceria, 
cm relatório conclusivo, orientação pura punição disciplinar nos ter· 
mos du mesma lei. Por esse meio numerosos funcionários públicos 
são demitidos ou punidos segundo a gravidade dos delitos c a puni· 
ção administrativa não exclui a responsabilidade civil nem a rcs· 
ponsubilidade penal, apuráveis e definidas pelo Poder Judiciário. 

Ignora-se quanto tempo levou o Embaixador Raul de Viccnzi c 
seus companheiros de Comissão de Sindicüncia sumária para apurar 
os fatos criminosos praticados pelos dois diplomatas, Provavelmente 
devem ter trabalhado por volta dos 60 dias e, como u investigação se 
realizou com fundamento cm dispositivo de Ato Complementar, o 
processo conduziu·se desde o início sob u égide du ordem rcvolu· 
cionária c ni\o das leis que compõem, na normalidade, a ordem 
juridicu nacional. A intenção era clara: procurou-se desde o princi· 
pio evitar a conduçi\o normal do processo a fim de ressaltar, no dcs· 

i 
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fecho de um caso que teria ampla repercussão, a eficãcia dos instru
mentos revolucionãrios para punir a corrupção, Quis-se impor a prã
ticu revolucionária contra a prática democrãtica para sublinhar ades
confiança do poder dominante na açilo dos órgãos regulares de corrc
ção de erros e de punição de crimes, 

Evidentemente que os dois contrabandistas travcstidos de di
plomatas terão ainda de responder civil e penalmente por seus crimes 
e a Justiça scrã convocada, mesmo se se lhes aplicarem sanções 
penais decorrentes das leis revolucionãrias, a dar a última palavra 
sobre o assunto, Ainda ontem, encerrando uma série de magníficos 
urtigas, Pedro Dantas distinguia o poder discricionário de aplicação 
de sanções polfticas da aplicação de sanções penais para firmar 
opinião de que sanções penais nunca podem ser aplicadas dis
cricionariamentc, nem mesmo sob regimes discricionários. Se 
ocorrer o contrário, abre-se mão do próprio poder discricionãrio 
auto-atribuído mas autolimitado pelo simples fato de existir, Fora 
disso, seria, diz ele, cair dircto na lei do cão, A exclusão da aprecia
ção pela Justiça dos atos discricionários limita-se, portanto, aos atas 
polfticos, às sanções polfticas, jamais podendo alcançar as sanções 
penais, aplicáveis cm última análise pela ·Justiça c por ela 
controladas. 

A demissão dos dois funcionârios, decorrente do uso do poder 
discricionário, caracteriza-se, portanto, como uma sanção polftica, o 
que de certa forma ameniza ao invés de agra~ar a situação dos dois 
contrabandistas. Eles vão receber outras sanções por vias regulares, 
ainda que se lhes aplique a penalidade de confisco sumário dos bens. 
A validade desses a tos só estará legitimada depois de sentença transi- , 
tuda em julgado. Quanto à sua demissão, que ganhou foros de ato 
polftico, poderia eventualmente ser anulada, não pela Justiça, impe
dida de apreciar sanções políticas impostas pelo poder discricionário 
da Revolução, mas por uma decisão política que, um dia, decidisse, o 
que não é provável mas também não é: impossível na linha do futuro, 
anistiar todas as pessoas punidas por força dos atos institucionais. 

A conclusão a que queremos chegar é simples: se não se 
aplicasse o Ato 5 para demitir os dois diplomatas, eles seriam pu
nidos com a mesma rapidez c com mais eficãcia mediante o uso dos 
instrumentos jurídicos existentes. Sua demissão decorreria de prática 
jurídicas normais c seria, no caso, inevitável. Nilo estaríamos diante 
·de nenhum Caso Moreno, pois o relatório do Embaixador Raul de 
Vincenzi seria encaminhado ao Ministro de Estado que proporia ao 
Presidente Geisel a demissão dos dois funcionários faltosos, Com 
isso prestigiava-se a ordem jurídica, a prática das instituições nor
mais do país e se evitaria a situação estapafúrdio de aplicar sanções 
politicas a dois criminosos comuns. 

Carlos Castello Branco 

O SR. PRESIDENTE (M111Ihies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha, 

O SR. GIL VAN ROCHA (Sergipe- MDB) (Pronuncia o·.se-
Kuinte discurso)-

"Quanta ilusão! ... O céu mostra-se esquivo 
E surdo ao brado do Universo inteiro,. 
De dúvidas cruéis prisioneiro, 
Tomba por terra o pensamento altivo." 
-Tobias Barreto, o poeta maior de Sergipe. 

Sr, Presidente, Srs, Senadores, 
A representatividade constitucional, que nos faz porta-vozes ' 

dos nossos Estados nesta Casa, me coloca hoje na tribuna para trazer 
um recado nordestino c scrgipano, amargo, melancólico, sombrio 
mas nem por isso derrotista ou impatriótico. 

Permita-me, Sr. Presidente, que inicie a análise que pretendo 
fazer sobre minha regiiio e meu Estado, relembrando alguns fatos his
tóricos sobre li formação étnicofcultural do Brasil c do Nordeste, no 
sentido do en.tcndimcnto das proposições que me dispus a trazer u 
estu Cllsu, 

Minha região, como de resto todo o Nordeste, foi, sem dúvidn, 
o berço du individuulidllde brasileira, 

Estll formllçiloétnicofnlosóncu, forjada nu aurora da naciona· 
lidudc c que se dilui vertiginosllmente cm nossos dias, deve-se 

prima~ialmcntc à atitude colonizadora do português, Ã diferença de 
outros povos - franceses, holandeses c ingleses - que, na í:poca, 
conquistavam, com atitudes imperialistas, puramente comerciais, os 
portugueses se confraternizavam de tal maneira com os autóctones, 
que, na lndia, a Coroa portuguesa oferecia terras a quem casasse 
com mulheres nativas, Este liberalismo lusitano de intercâmbio 
sexual terminou nivelando conquistadores c conquistados. 

Os demais povos exercitavam o odioso preconceito de raças, sob 
o erro de perspectiva de que sua superioridade, ao derrotar os 
nativos, se devia menos à vantagem de suas armas e de suá técnica, 
do que da cor de sua pele, 

O expansionismo português foi feito por súditos do Reino, c 
envolvia compromissos de ordem comercial, mas, c é sempre ncccs· 
sário enfatizar, também possuía interesses na divulgação da fé 
cristã, na fixação na terra, compromissos portanto de ordem cultural 
c moral, 

O Nordeste c o Brasil iniciavam então com os lusos a sua for· 
mação cultural sob os melhores auspicies, 

A chegada da raça negra tumultou por um momento a forja 
do novo povo, O africano, ao contrário do índio, sabia de antemão 
que, uo ser conq~istado, seria enviado à escravidão, prática já conhc· 
cida no seu próprio continente, c por isso, ao ser vencido, se entre
gava com resignação. Por outro lado, diferentemente do indigcna, 
ardorosamente defendido pela Igreja, o aprisionamento do negro 
para o vil comércio era encarado na Corte c no Brasil sem maiores 
dramas de consciência, considerado que era o africano o "elo" entre 
o homem c o macaco, 

O preconceito quanto ao negro iria se constituir no único grave 
pecado na nossa formação de povo democrático, Mas mesmo assim, 
transplantado para o árduo trabalho braçal da cana-dc·açúcar, foi o 
negro se insinuando, primeiro na cozinha do homem branco, depois 
no seu lazer e na •ua espiritualidade c, por fim, na sua alcova, 

A contribuição do negro na nossa formação, compativcl para o 
Brasil pelo paralelismo gcoclimlltico com a África, seria mais impor
tante para nós que a contribuição dos povos da fria c longínqua 
Europa, Como disse Josué de Castro, "foi o escravo o mais útil ao 
nosso Progresso, que o senhor" ... 

iria surgir, assim, uma nova geração no Novo Mundo: uma sul 
seneris resultante racial, trazendo os componentes grandiosos do 
espírito de liberdade do índio, do humanismo português c da scnsua· 
!idade c exuberância artística do negro, A civilização brasileira, que 
garantiria pela sua unidade de origem a nossa integração territorial, 
preparava-se para assumir seu papel predestinado no mundo 
ocidental. 

O impacto da chegada da Família Real ao Rio de Janeiro, 
Realeza Tibi,a que se conduzia mais por Vcrsallcs que por Queluz, fez 
com que começãssemos a perder nossa individualidade de civilização 
nova, para adquirirmos o sotaque europeu que não dcixariamos 
mais. · 

No Nordeste, que iniciava sua decadência pela mudança do 
pólo de interesse da Bahia para o Rio de Janeiro, o carátcr nacional 
da nossa cultura se refugiava, por força da interiorização do cultivo 
du cana-de-açúcar, nus casas-grandes c senzalas, que desempenha
riam o maior papel na guarda c formação cultural da autenticidade 
nordestina . 

. Nossa.descaractcrizuçilo cultural se agravaria ainda mais com a 
chegada, no último século, de imigrantes que, por motivos climáti· 
cos, se localizaram no Sul c que, mais uma vez, diferentemente dos 
portugueses, preferiam o separatismo à miscincgação de modelo 
lusitano, 

O Sul do Puís enriquecia, Mais ocidentais que tropicais, por 
força da cru industrial que importava máquinas, tecnologia, ·gente c, 
cm conseqUência costumes, os brasileiros do Sul assimilavam, sem 
dis.erir, os estrangeirismos culturais que nos acompanhariam pura 
sempre, deformando nossa cultura inicial. 

A dccudêltt:iu do Nordeste, enquanto isso, encaminhava-se 
célere. Encerrado sem substituição o ciclo da cuna-dc·açúcur, 
começllvu li surgir o maior problema regional da História do País. 
Luborlltório dll ruça brllsileira. guardiões da nacionalidade, bandci· 
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ra~tes do Norte, sobrevivemos porque somos realmente os scrta· 
nc)os fortes de Euclides da Cunha. 

Se dissemos guardiões da nacionalidade c laboratório da raça 
bras!l~iru é porque sabemos inegável que o sentido mais profundo de 
brasolldadc pertence, por um direito de formação étnica, ao Nor· 
deste. Sem a pretensão de querer ser mais brasileiro que os outros, o· 
nordestino traz consigo cfetivamente a maior carga atávica de 
nacionalidade preparada pelos seus antepassados no alvorecer deste 
Pais. Esta verdade histórica/antropológica, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tem que ser relembrada toda vez que, com isenção, se· 
pretenda entender os problemas daquela região e se queira comprccn· 
der porque nunca tivemos riscos sérios de secessão. 

1: hora então de se perguntar: o que faz o Nordeste brasileiro 
continuar a ser a região de maior atraso? 

. ~crá que explica~cmos a decadêncja daquela regiilo. pelo 
ant~cocntlfico, dcsatuahzado c fascista conceito de superioridade 
racoal, que tentou pintar pelas suas origens o nordestino como um 
indolente, desprovido·dc cspliito empreendedor c criativo? 

Ou será que tentaremos; ainda, explicar a falta de 
desenvolvimento daquela região pela · também desmoralizada 
desculpa da inospitalidadc climática? 

Nilo fomos os nordestinos que provamos a possibilidade de for· 
mação de uma comunidade rural avançada na época, quando estabe
lecemos, cm pleno trópico, com todos os defeitos c com as muitas vir· 
tudcs, a aristocracia rural brasiclria? 

Não fomos o primeiro c o mais importante exemplo de demo· 
cracia racial do mundo? 

Nilo fomos os desbravadores do Norte, novos bandeirantes da 
Hylea? Não fomos guardiões da Pátria cm Pirajá c Guararapcs, cs· 
crcvcndo com nosso sangue a História do nosso orgulho pãtrio? 
. ·Não fomos, na Literatura, nas Artes Plâsticas, na Música c até 
no Cincma:os incansáveis divulgadores da expressão artlstica autcn· 
ticamentc brasileira? 

Não ~onscguimos, no Brasil menino, sermos prósperos, a mesa 
f?rta, as codadcs norcsccndo, plantando caminhos c igrejas c tirando 
roquezas dei solo tórrido? 

Será que as condições climáticas se modificaram tanto nas 
últimas décadas que tornaram imposslvcl a continuidade do nosso 
progresso? 

Será. que uma mutação insólita nos transformou cm incapazes? 
ou será a onda que exageramos cm nossas queixas? 

O Sr. Adalberto Sena (Acre- MDB)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (Sergipe- MDB)- Com muito 
prazer, eminente Senador. 

O Sr. Adalberló Sena (Acre - M DB) - Desejo acrescentar 
alguma coisa à excelente exposição dos feitos nordestinos: é a rcivin· 
dicação do Acre, a que V. Ex• não se referiu, mas que pode cnriquc· 
cer também esta citação tão oportuna c tão edificante de seu pronun· 
ciamcnto. 

O SR. GIL VAN ROCHA (Sergipe- MDB)- Muito agradeço 
a V. Ex•, ilustre representante do Estado do Acre, seu aparte que 
traz a marca da pujança do povo nordestino. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nordeste 1975 
47% da população ativa com rendimentos inferiores a 

CrS 180,00, Rendimento total, menos da metade do rendimento dos 
out.ros brasileiros. lndiccs crescentes de mortalidade infantil já dos 
maos altos do mundo. Desemprego c subemprego, analfabetismo, 
30,34% da população brasileira, 12% da renda nacional. 

Sergipe 1975 

Economia cm disfunçuo grave. Lrdcr da dependência financeira 
da Uniuo. Consumo de energia quase estático, no sctor industrial. 
Dos alunos que entraram no I• cliclo cm 1965, somente 5,5% con· 
clulram o curso em 1972. 68% dos professores do interior sem for· 
mução pedagógica. Quase 70% dn população dependendo dirc· 

lamente de ocupações rurais. 35 hospitais para quase I milhão de ha· 
bitantcs. 14.984 habitantes para I médico no interior. Dos 212.383 
prédios registrados, 73,5% scin nenhuma instalação sanitãria. 

Ser1lpe 1975 

12 bilhões c meio de toneladas de sais potãssicos, as únicas 
jazidas conhecidas no Brasil c América Latina. 4,5 bilhões de tone· 
!adas de sais magnésio, mineral raro nas bacias cvaporlticas do 
mundo, considerando-se a descoberta cm Sergipe a única cm con· 
diçõcs excepcionais de exploração económica. 20 bilhões de tone· 
ladas de sal-gema com um teor de 99,4% de cloreto de sódio. Em 2/3 
do Estado, jazidas de calcário com excepcional teor dc.90%. de óxido 
de cálcio, 

Em novembro próximo, quase 70.000 mil barris diãrios de p'c· 
trólco. 3 milhões de metros cúbicos/dia de gãs natural. E mais 
chumbo, granito, águas minerais, mãrmorc. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os scrgipanos vol· 
tamos a perguntar: 

De quem a culpa do nosso atraso? Clima? Formação étnica? 
A História Contemporânea de Sergipe c do Nordeste é um 

rosário de frustrações. Lembro, menino ainda, na minha querida 
terra natal, Propriâ, subia montanhas de fardos de algodão c sacos 
de arroz que, levados pelo São Francisco nas inúmeras canoas dctol· 
da que não mais existem, significavam a riqueza, a fartura c a dcs· 
preocupação de quase todos os da minha geração. A decadência 
destas culturas, que obrigaram o fechamento de fâbricas de tecidos c 
de beneficiamento de arroz, iniciava o empobrecimento da ârca a 
que se seguiria a do próprio Estado. Também na Capital iniciava-se 
o ciclo das desesperanças. A cada descoberta de mais uma riqueza 
mineral, surgia a euforia, o orgulho para Jogo se substitulrcm pela 
descrença c desalento. Primeiro o sal-gema. Torres mctâlicas, navios 
estrangeiros, previsões, alegrias. Logo a melancólica constatação de 
que interesses outros transformariam todo o equipamento c todos os 
sonhos cm montões de ferragens. 

A seguir, o calcário. O sonho do novo porto. A solução 
chamada SUDENE: novas frustrações. Chega o petróleo. O boom de 
Carmópolis: sertanejos sorridentes cobertos de óleo. Visitas de per· 
sonalidadcs. Revistas coloridas. A perspectiva do refino no nosso Es· 
tado. Discursos. O elogio fâcil c verboso àos dirigentes. Depois, mais 
uma vez, a amarga constatação que nossa predestinação de riqueza 
resume-se um saber - sermos ricos. Nosso destino continuarã a nos 
mandar pisar descalços no territóri<> mais rico da Pâtria. 

· Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores: meu Estado é muito rico. A 
possibilidade da prosperidade râpida ou pelo menos da melhoria do 
baixlssimo padrão de vida de meu pov~, sonhada c desmoronada 
logo após a descoberta do petróleo, foi seguida da descoberta de 
novas jazidas minerais. Agora o sonho era a fãbrica de barrilha. Sal· 
gema c càlcário juntos c perto do litoral, numa coincidência gcoló· 
gica milagrosa. Novos lucros, novas promessas, novas decepções. 
Contrariamente a todas as normas técnicas c económicas conhecidas 
sobre o assunto, mais uma vez Sergipe era preterido na localização 
da indústria. Segue-se o drama da exploração do potãssio. Mais uma 
vez dubiedade ministerial. Novamente o desalento pela constatação 
de que o nosso progresso, cada dia mais poss(vcl, se torna cada dia 
mais longlnquo. Após a fase da perspectiva da exploração do gâs li· 
quefcito de petróleo, cuja última esperança embarcou no recém-i nau· 
gurudo g·asoduto cm dircçuo à Bahia, c ainda no inicio do nosso mais 
novo sonho, o do pólo pctroqulmico scrgipano, surge a noticia in· 
sólita c inédita da desapropriação de 1/3 do território de Sergipe 
pelo Governo Federal. Esta área declarada de utilidade pública, so· 
mada às jã anteriormente declaradas para o mesmo fim c acrcsccn· 
tadu às forcas de açudes, às estradas federais, aos rios c alucntcs, aos 
terrenos' de marinha, ils áreas urbanas c suburbanas, aos mangues c 
áreas alagáveis, às terras imprcstãvcis para lavras ou agricultura, 
tornam o pequenino Estado cm um prório da UniUo. 1>, na prática, a 
adoção da teoria do fim da fcdcraçuo que, cstupcfatos, ouvimos ser 
recomendada aqui nesta Casa por um partidário do Governo. E 
tanto mais o fato/: grave- nuo entraremos nem no mérito da desa
propriaçuo "":'• que toda a imprensa notificou que nem o Governo Es· 
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tadual nem a opiniilo pública souberam anteriormente da decisão, o 
que burla profundamente o esplrito comunitário do Pals. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ao impasse económico que se instala sobre meu pequeno Es· 

lado, a este desalentador estado de csplrito que se abate sobre minha 
região, corresponde a resposta às perguntas insistentemente repe· 
tidas por mim c por minha geração: de que ou de quem a culpa? 

f: evidente que a resposta só pode ser uma: a falha foi humana. 
f: preciso que nesta altura da nossa História tenhamos o 

desassombro c sobretudo o patriotismo de ser sinceros. Não 
discutiremos o que foi feito pelas Lideranças que detiveram o poder 
nas últimas duas décadas no meu Estado c no nosso Pals. Realizar é 
a obrigação primeira do governante. Insistimos, isto sim, no que nio 
foi feito. Ou melhor, no que poderia e deveria oer feito. 

Temos certeza .de que, se continuarmos a perder as oportuni· 
dades, no meu Estado c na minha região, nos aproximaremos do 
irreversível. Esta conclusão não é entretanto extremada ou derrotis· 
ta. e evidente que nilo partiremos do zero para a construção do novo 
Sergipe ou do novo Nordeste. Teremos que aproveitar os caminhos 
abertos para que possamos alqrgâ·los até a salda, que tem que ser 
ampla c grandiosi, como nosso País. Mas que a salda seja encontra· 
da não pelos caminhos dos extremos, que por serem cxcéntricos só se 
aproximam no infinito, mas naquelas convergentes que se encontra-
rão com os altos interesses nacionais. · 

E isto só se conseguirá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a 
normalização da vida institucional do País, 

Se por um lado todos sabemos, por força mesmo da nossa evolu
ção filo genética e histórica, ser a Democracia plena o melhor sistema 
politico construído pelo homem, não iremos concluir, num raciocl· 
nio extremamente simplista, ser o regime democrático, por si só, 
capaz de curar todas as crises c todos os impasses de desenvolvi· 
monto c in~titucionais de um país: 'a Democracia é até, algumas 
vezes, usada para que se cometam as maiores violências, sob o 
pretexto de proteger a sua. pureza. Por isso não somos dos que 
julgam ·que a simples revogação dos Atos que colocaram o nosso 
País na excepcionalidade cm que se encontra seja suficiente para 
nivelar nosso progresso c compassar nosso desenvolvimento politico· 
económico, A revogação destes institutos, perseguida por todos os 
verdadeiros homens públicos deste Pais, será apenas parte de uma 
abertura c de um aperfeiçoamento que todos desejamos c que nossa 
Pátria merece. Somos um Pais jovem, de formação singular, de rique
zas c potencialidades apenas arranhadas c que não. pode dar·SC ao 
luxo de eternizar-se cm sua "pobreza ideológica". 

A necessidade de rever-se e' renovar-se nossa Carta Constitu· 
cional é uma imposição do nosso momento histórico. A legitimidade 
da nossa representatividade popular nos autoriza; sem arrepios 
puritanístas, a sermos transformados cm constituintes. Será a grande 
oportunidade de se ordenar a base jurldica de um novo Brasil que 
aproveite a experiência, o trabalho e o patriotismo dos que o estão 
construindo agora, mas que também reveja as omissões c cqulvocos 
que nos estilo distanciando do progresso maior, da liberdade e da 
liderança dos palscs do 3• Mundo, liderança esta ainda vaga c à 
espera da nossa disposição de ocupá·la, 

Uma Carta que propicie, pelos seus principies, a grande uni· 
dade brasileira, nilo igual à tantas vezes tentada "união nacional" 
que sempre pretendeu unir interesses imediatistas, mas uma uniilo de 
base ideológica, construlda no interesse do nacionalismo puro, livre, 
participante, gerador c inspirador do princípio da s.eleção natural das 
lideranças humanas, que é o voto dircto c secreto c que permita, 
trazendo il vida pública a nova geração brasileira' c. a nossa juventude 
prcp;uada para o debate nacional no seu habitat natural, que é a 
universidade, provar jâ estarmos suncicntcmcntc udultos para rejei
tar os extremismos de esquerda, que, de resto, só conseguem se 
instalar cm pulses adultos como o nosso, numa rcaçilo igual c contrá· 
ria uos regimes de direita, 

O Sr. Evandro Carreira (Amuzonas-MDB)- Permite V. Ex•. 
um apurtc? 

O SR, GILVAN ROCHA (Scrgipc-MDB) - Com muito 
.Prazer. 

O Sr, Evandro Carreira (Amazonas-MDB)- Nobre Senador 
Gilvan Rocha, sou filho da hiléia, aquela célula selvagem que 
recebeu uma contribuição inestimável do nordestino; aquela imcnsi· 
dão aquática c norística, que tudo deve ao nordestino, porque foi ele, 
inequivocamente, quem tomou a possé verdadeira da Amazônia, 
penetrando cm todos os seus meandros, indo ao cerne da floresta 
para trazer o látex, a borracha, Foi o nordestino que, de fato, no 
dealbar do século passado c nos alborcs deste, ocupou a Amàzônia, 
e por esta razão que cu, filho desta Amazônia, quero render as 
minhas homenagens ao nordestino, nesta oportunidade, cm que um 
dos seus filhos, V. Ex•, Senador Gilvan Rocha, lê nesta Casa ·Um 
depoimento que é uma peça sócio-antropológica, é uma peça que se 
equivale ao trabalho erudito c profundo de Euclides da Cunha. Esta 
peça deveria ser lida por todos os brasileiros, que V, Ex•, incgavcl· 
mente, nela insere todo o cscorço, o trabalho c a destinação do povo 
nordestino. Eu o parabenizo, enfaticamente, nobre Senador. Meus 
parabéns. 

O SR. GILVAN ROCHA (Scrgipe-MDB)- Muito agradeço 
ao ilustre Senador do Amazonas, Atribuo a sua bondosa intervenção 
à nossa formação cultural c étnica, que são bem próximas. 

Pretendemos uma lei maior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
estimule a formação partidária natural, nascida em identidade de 
idéias, que enseje a superação das divergências iillcrnas que hoje di vi· 
dcm mais as agremiações politicas entre si, que a separação natural 
do estreito corredor que aqui limita nossas duas Bancadas. 

Uma Lei Magna, que promova a igualmente regional cfctiva, 
que congregue e proteja a cultura eminentemente nacional, que 
reponha a Federação no interesse maior. dos Estados c que rcstabelc· 
ça, por. fim, nas regiões problemáticas do País, a confiança no Poder 
Central. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Na abertura destas minhas palavras, li o inicio de um soneto de 

Tobias Barreto, gênio de Sergipe. Nele o poeta, no fulgor da sua in· 
tcligência c no auge das suas inquietações, fruto .de sua pobreza c da 
falta de perspectivas para sua personalidade criativa, tolhida pelas 
limitações da época c do lugar, tinha uma crise de fé. 

Não deixemos que os irmãos de Tobias caiam também na 
descrença total, Nilo naquela descrença filosófica, negatividade 
espiritual, que tanto afctou o poeta, mas desta fé terrena igualmente 
destrutiva c melancólica, Para que nunca digam como disse Tobias 
Barreto de Menezes, nos tercetos nnais do seu soneto famoso: 

"Se os Reis são sempre os Reis, se o povo ignaro 
Não deixou de provara duro freio 
Da tirania, c da miséria o travo 
Se é sempre o mesmo engodo c falso enleio 
Se o homem chora e continua escravo 
De que foi que Jesus salvar nos veio?" 

(Multo bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Wihon Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Cattctc Pinheiro. 

O SR, CATTETE PINHEIRO (Pará- ARENA) (Pronuncia o 
seaulnte dlacuno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Ao final desta sessão, tão rica cm pronunciamentos c tão grande 
nos conceitos aqui emitidos, alguns minutos de tolerância dos 
eminentes colegas, para algumas palavras vindas da Amazónia. 

A crise do petróleo c a intranqUilidade politica do Sudeste asiA· 
tico despertaram o Brasil para a importância da borracha. natural c a 
necessidade de amparo c estímulo aos seringais. Nosso· pais é o 
oitavo maior consumidor mundial de borracha de todos os tipos, c 
uprcsenta tendência de acelerada elevação no consumo·, apesar das 
desalentadoras perspectivas de exagerado aumento do custo do 
produto sintético e das dificuldades a serem enfrentadas, no tocante 
à goma vegetal. 

Foi necessário que episódios insólitos ocorressem, além de 
nossas fronteiras, para que começássemos a assumir postura ·mais 



condizente com a realidade, a tomar consciência de que a margina· 
lit.uçioo dos seringais nativos e o boicote à heveiculturu representam 
atitudes temcríorius, que exigem reparo urgente, sob pena de 
comprometimento do esforço dcsenvolvimentista. Até hã pouco 
tempo, lú mesmo nu Amazônia, habitat da seringueira, homens de 
responsubil idade na administração de órgãos públicos dcmons· 
travam descrença no êxito de programas objctivando recuperar scrin· 
gais motivos ou implantar a hevcicultura cm larga escala. Tal apatia 
era conseqUência de prolongada campanha movida por poderosos 
interesses, com a finalidade única de apagar a mfstica da borracha 
natural amuz6nica, deixando, como sequela, a chamada d~bicle dos 
scringuis. 

Dizem os economistas que petróleo, aço c borracha são as 
bases, o tripé em que se assenta o progresso de uma nação. E os fatos 
pureeem confirmar o pressuposto. Os Estados Unidos silo os maiores 
consumidores de borracha. Ano passado, utilizaram cerca de três 
milhões, duzentas e cinqUenta mil toneladas, c as perspectivas para 
1975 são de três milhões c trezentas ·mil toneladas de borracha 
(vegctul, sintética e regenerada). 

A produção mundial da goma elástica (natural) está cm 
processo de franca expansão, Todavia, declina no Brasil. Em 1973, 
foram registradas 3.335,000 toneladas, das quais 90% representaram 
contribuição do Sudeste ásiãtico (Malásia, Indonésia, Tailândia, Sri 
Lunka, Victnã, República do Kmer e lndia). Pafscs africanos 
produziram seis por cento, ficando os quatro restantes como a 
parcela brasileira. Já, em 1974, a produção mundial alcançou 
3.400.000 toneladas. 

Enquanto isso, no Brasil, ocorre fenômeno inverso. Para se ter 
idéia do processo de produção dos seringais brasileiros, basta 
focalizar o que ocorreu no triénio 1972/74, que apresenta cresci· 
mente do consumo, mas decadência na tonelagem de borracha 
produzida. Na verdade, em 1972, produzimos vinte c seis mil tone· 
ladas; cm 1973, 23.400 toneladas; cm 1974 baixamos ainda mais: 
1 B.600 toneladas. 

A Superintendência da Borracha acredita que a linha dcs· 
cendcnte í: devida "ao gradativo dcclinio da produção dos seringais 
nativos da Amazônia, motivado pela alienação de terras a grupos de 
ompresúrios do Centro-Sul do Pafs, os quais não se integraram na ex· 
ploraçüo da borracha". E, para.justificar, ainda mais, tal opinião, 
acr~scenta que "a utração por outras atividadcs econômicas, especial· 
mente a pecuári~. tem levado muitos produtores tradicionais a aban· 
dona rem os seringais". Partindo dessa premissa, a SUDHEVEA 
chega il seguinte conclusão: 

"Em conseqUência, aprofundaram-se as dificuldades de 
recr.utamento de mão-de-obra, uma vez que os próprios 
seringueiros são atraídos pelas melhores condições de tra· 
bulho e maior remuneração oferecida pela abertura das 
novas rodovias de integração, além dos projetas agropecuá
rios de particulares, financiados pelos demais mecanismos de 
crédito, ou indu~idos por incentivos fiscais." 

Nessas expressões, do órgão oficialmente incumbido de tratar 
dos assuntos de borracha, no Pnrs, estâ toda a dramática realidade: o 
abandono dos seringais pelos seringueiros; a fuga para atividadcs 
mais compensadoras; u liquidação da borracha natural da Amazó· 
niu, da qutil o Brasil precisa c precisará, de vez que a borracha sinté· 
ticu reconhecidamente nilo se presta, isolada, n múltiplos artcfatos 
que exigem elasticidade, somente cncontrávcl no produto vegetal. A 
troca de emprego do seringueiro não se situa simplesmente na trans· 
l'eri:neiu dos estabelecimentos rurais a grupos interessados na 
ugropecuúria. Ela i: muito mais complicada. Resulta de frustrações 
continuadas; de incompreensões acumuladas; de injustiças c negaças. 
A própria venda dos seringais se realiza porque o proprietário, o 
seringalista não encontra o apoio necessário e adequado. Os esta· 
bdecimentos de crédito lhe fecham u porta. Os órgãos de desenvolvi· 
monto se negam u ouvir-lhe as protensõcs. A grande indústria de 
urtcfutos (pneumúticos c cumaras-dc-ur) emprega mil c um artificies 
pura reduzir us condições de vida do produtor, normalmente 
dcsussistido, vftimu de endemlus e dos perigos da selva. 

Os amuzônidas, que consideram a politica nacional da borracha 
discutível, hú três quartos de si:culo, estilo convencidos de que 
somente uma rcformulaçilo total de comportamento podcrã oferecer 
horizontes alentadores, Isto porque de nada valerão ·os programas c 
as declarações de intenção, se estiverem divorciados de imcpiata c 
correta implantação. Planos c projetas, a Amazónia tem conhecido 
muitos, às dezenas. Nenhum alcançou os objctivos. Nem o Projeto 
Borracha, concebido e estimulado pela SPVEA, à época cm que o 
Prof. Arthur Cezar Ferreira Reis se devotou à matéria; nem a 
extraordinária experiência pioneira de Ford, cm localidades do Rio 
Tupujós. 

Os desacertos de ontem - que sempre mereceram condenação 
das classes empresariais amazónicas - persistem ainda hoje, com a 
agravante de que, atualmcntc, o panorama é este: a) a produção de 
borracha sintética vai continuar afctada pelas incertezas do mercado 
petioUfero; b) os seringais amazónicos se encontram cm acelerado 
processo de alienação; c) os seringueiros, de fato, pelas injustiças, 
pelo abandono, pelas pressões c incompreensões dos grupos 
económicos que chegam à Amazônia, ·estão perdendo amor ao 
serviço que aprenderam a fazer; d) as importações de goma clãstica 
oriental se acham ameaçadas pelos acontecimentos que podem 
tumultuar, ainda mais, o ambiente politico do Sudeste asiâtico; e) o 
surtp desenvolvimentista brasileiro deixa claro que o consumo intcr· 
no continuará em expansão, exigindo sempre maiores estoques. 

Durante décadas, os produtores da Amazônia tentaram, como 
ainda tentam, obter a graça c a atenção dos responsâvcis pela con· 
duçilo du nossa economia. Estudos, memoriais, conferências, de· 
monstrações, apelos justificados ... todo o clamor de uma região foi 
perdido no silêncio de gabinetes ministeriais que se sucederam ou na 
incapacidade de ótgãos de desenvolvimento. 

Contra seringueiros c seringalistas se ergueram - essa a ver· 
dadc ·- poderosos interesses, que recitavam c recitam, cm prosa c 
verso, a ascensão c a queda da hévea, no principio do século, mas en· 
tendem que a luta para salvar a borracha não passa de cstcrtor de 
uma época ultrapassáda pelos clastrómcros c, também, pelo 
polibutadicno. 

A siiuação utual do tratamento dispensado à gente dos seringais 
não difere muito da que marcou o longo processo de regressão dos se· 
ringais brasileiros. Afirmo longo, porque a insistência do seringalis· 
tu, a teimosia do seringueiro, o amor de ambos aos seringais 
constituiu verdadeira couraça, que se opôs aos derrotistas, aos indi· 
fcrentes e aos inimigos de toda ordem. Não fossem aquela 
insistência, aquela teimosia c aquele amor, talvez o Brasil nada mais 
produzisse de borracha. 
· Lembro-me que todas as estórias a respeito da extração da riquc: 

za oferecida pelas héveas sempre foram enfeitadas de episódios mira· 
boiantes. A imagem do "Inferno Verde" afastava homens que pode· 
riam ser úteis. O drama dos "arigós" era repetido, com agravantes, 
nos escritos divulgados por este mundo de Deus. E, o que é pior, sem 
informar que· as levas de nordestinos apanhados sem qualquer 
verificação, quanto ao seu estado de saúde, chegavam aos seringais 
em péssimas condições. Os responsáveis pelo encaminhamento dos 
imigrantes, para fugir à prestação de contas, lançavam sobre a Rc· 
gião Amazónica o débito, o ônus dos desajustes. 

A campanha psicossociul desfechada contra a atividadc dos se· 
ringais chegou mesmo a desorientar economistas da Amazônia, que 
passaram a .falar em extinção do extratlvlsmo primitivo c a rejeitar o 
que consideravam onerosos programas de hcvelcullura. A linguagem 
dos técnicos aboliu termos como urcconquistn dos seringais'', ''plan· 
tio de seringueiras" etc. 

No entanto, mais do que nunca, u discussão em torno do rcapro· 
veitamento dos seringais precisa ser rcativuda, em novas dimensões, 
c fundamentada cm pressupostos pragmáticos, na realidade 
presente. O Brasil precisa consclentizur-se de que é imperativo 
recuperar u fase áurea da produção da borracha silvestre; de que 
necessitamos alcançar auto-suOciênciu no setor, puru a própria tran· 
qUilidade de nossa indústria de artcfatos. 

Segundo relatório do Banco Central, u bo~rnchu sintética vinha 
marcando sucesso espctaculur, untes que o embargo do petróleo, c 
conseqUente aumento de preços, ocasionasse u série de turbulências 
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que sacudiu u cconomiõl intcrnncionul.. De junciro a setembro de 
1973. u produçf10 desse tipo de borruchn superou cm 25,2% o indicc 
ulcancado c1n igual período de 1972. Enquunto isso, u gom~ vegetal 
caiu de 19.404 toneladas pura 18.589 tonclud"s, nos nove primeiros 
meses de 1973, cm rcluc5o ao mesmo período do uno anterior. Evi· 
dcntcmentc, nenhum estorvo causaram, prontamente, tais ratos, Os 
industriais lunçurum mão do expediente de importuçõcs maciças, que 
podem orerecer lucros.il empresa privudu, mas agravam o Erúrio, cm 
virtude do desperdício de divisas. 

Aliús, o apelo às importações du borracha oriental tem sido a 
grande urmu empregada para aniquilar a cconomiu da Xmalóniu. 
Ela tem sido permanentemente usada, com o aval da Autoridade Mo· 
netúriu, t:mto quanto as aquisições de juta indiana. O Brasil perde, 
sob todos os pontos de vista. Principalmente se ror levado cm conta 
o ratar desemprego, além da cvas5o de divisas, O caboclo que extrai 
o leite da seringueira c rubrica us "pelas", tanto quanto o empregado 
nos jutais, ganha o seu sustento, c o da ramília. Gasta, portanto, cm 
bens de consumo aqui, dentro das nossas rrontclras, adquirindo mcr· 
cudorius produzidas no Brasil. A riqueza gerada, por conseguinte, 
pcrmnncccu conosco ... O mesmo não acontece quando se importa a 
jutu ou a borracha do exterior. E a que é pior: tanto a fibru quanto u 
goma clústicu adquiridas nos países asiáticos ·provocam, 
indirctamcntc, desajustes internos, como está demonstrado no caso 
da hévca. 

Episódios como esses, entretanto, parecc:m desconhecidos ou, 
pelo menos, mantidos cm indirerenca. Os peritos do Banco Central, 
por exemplo, ur,rmam que o declínio da produção da borracha nutu· 
rui brasileira s~: deve atribuir "às condições primitivasH do homem 
dos •eringais. Tui interprctaciio talvez esteja, por inteiro, eivada de 
deturpações. o ambiente em que vive o seringueiro, u técnica por ele 
empregada, í.l estrutura sobre~~ qual atua sãO, antes de tudo, canse· 
qOências, seqOclus de erros até agora praticados, Não constituem 
causa; são rruto da politica da borracha, da orientação desatenta à 
realidade, 

Semana passada, o Economista Herculano Borges da Fonseca 
ar,rmou, cm conrerência pronunciada perante o Conselho Técnico 
da Cllnrederuç5o Nacional do Comércio, que "o mundo repete os 
mesmos erros cometidos nu década de 30, c que levaram os povos à 
connagmçüo mundial, por questões comerciais", Recordou ainda 
que os países industrializados, empregando alta tecnologia, criam 
produtos artiliciais, ••sofisticam seus mcio.s de produção, minimizam 
os custos c maximizam os lucros", de maneira a dificultar o 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos ou cm vias de 
desenvolvimento. 

Transrerindo tais conclusões pura o plano interno, qualquer de 
nós é obrigudo n reconhecer que possivelmente esteja acontecendo 
situação anilloga, entre us diversas úrcus do P~tís. Os desníveis 
regioriais, o subdesenvolvimento amazônico, a crise dos seringais, 
são atestados do que se passa. 

Em junho último, a Associação dos Seringalistas de GuaJarú· 
Mirim encaminhou quando de visita da Comissão de Assuntos 
Regionais do Senado no Acre, ao Ministro da Indústria c do Comér
cio, memorial nssinudo pelo seu Presidente, Moisés Bencsby. O 
documento nnalisa o renjustnmento de 30%, autorizado pela Rcsolu
ciio du Conselho Nacional da Borrachn RE-6/75, de 29-4-75, paru 
os preços dn horracha vegctnl produzida no País. E salienta: 

- De suida, o rcujustamento determinado por ,Vossa 
Excelência, de 30% sobre o preço búsico anterior, ou seju, de 
Cr$ 6.03:!,61 paru CrS 7.84:!,39 jil bai~ou pnrn CrS 7.103,00, 
cum 11 insist~nciu dn gnmdc ind(lstriu de urtefutos, em razer 
correr por nossu contu o rretc da mercudoriu, reduzindo, 
ussirn, o aumento de 30% purn 17,75%, Isto, porque o rrcte, 
hoje, estú por voltn de setecentos cruzeiros u tonclndu, 
sobrccurrcgundo os produtores. O mais curioso é que u indús· 
tria de nrterutos de borrnchn vende os seus produtos com u 
cliiUsula ron. correndo sempre o rrcte ~ contu do compra
Lior: mus, quando se truta de obter mutériu·prima, invertem· 
se os papéis c somente recebeu rncrcadl1ria com o rretc pugo 
relo produtor, o que.elidc a mt:dida Lle umpuro que Vossu 

te? 

Excelência concedeu. t que u indústria ubsorvc, desde logo, 
12,25% dos 30% dcstinudos à produção, no reajuste do preço 
b{lsico" 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas)- Permite V. Ex• um a par-

O SR. CA TIETE PINHEIRO (Pará) - Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Evnndro Carreiro (Amazonas) -Nobre Senador Cattete 
Pinheiro, a autenticidade do comportamento de V. Ex•, como 
representante do Estudo do Pará, se reafirma mais uma vez, agora 
ulurgando o espectro, ampliando esta autenticidade representativa, 
nUo muis representando, apenas, o Estado do Parú, mas se afirman
do, nesta Casa, como um Líder, como um representante da Ama· 
zõniu. A peca de V. Ex• é um depoimento eloqUente sobre o pro· 
blcma gomírero. V. Ex• enrocou todos os ángulos com aquela 
autenticidade que lhe é peculiar. Não sei como tecer cncômios a V. 
Ex• Purabcnizo o Pará c u Amazônia por terem Calletc Pinheiro 
como Senador e Presidente da Comissiio de Assuntos Regionais. E 
aduzo uma colaborac5o. Em discurso do dia 12, proferido nesta 
Casa, sugeri um modelo humilde, nobre Senador: preço sedutor para 
o quilo da borracha. A SUDHEVEA não tem interesse nesse preço, 
cu o sei. Este depoimento é um depoimento-denúncia que raça hoje 
neste aparte ao nobre Representante do Purú. A SUDHEVEA vive 
da dircrencu de preço entre u borracha que importa do Sudeste Asiá· 
'tíco e a paga no Brasil! Ela sunhu nesta di r crença c, pois, não tem 
interesse no aumento do preço da borracha para que aumente a pro
dução nacional. Aumentando u produç5o nacional, para satisrazer o 
mercado interno, n5o precisaremos comprar borracha do Sudeste. A 
SUDHEVEA tem interesse cm comprar u borracha do Sudeste. Em 
virtude da organização que urdiram cm todas essas décadas, desde 
1890- quando lá se fizeram as primeiras experiências- os asiáticos 
conseguiram jogar u borracha no mercado internacional mais barato 
do que nós. Logo, há uma direrencn de preço. Como V. Ex• disse, 
com muitu propriedade, são divisas que se evadem do nosso Tcrritó· 
rio. Se pagarmos 25 ou 30 cruzeiros, um preço sedutor, inverteremos 
o nuxo migratório, que, hoje da zona rural pura a cidade, scrú da 
cidade pnrn o interior. 1:: o seringueiro voltando pura o seringal e 
todos procurundo, nesta corrida, tirar borracha. Esse dinheiro 
circulará uqui dentro; aumentará a capucidade aquisitiva dessa 
populucão murginalizada. Todos tcr5o condições de participar do 
mercado interno, aumentando, com isso, a nossa produc5o nacional. 
Eu parabenizo V. Ex• c trago esta sugest5o, este modelo humilde e 
simples, que é o preço sedutor. Basta que se di: preço sedutor para a 
borracha, preço que utraia, um preço que ruça o homem volver ao 
interior. Meus purubéns, ilustre representante da Amazônia neste 
Senado Fedcrul. 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Purú)- Muito grato às genero· 
sas expressões de V. Ex• c à mugníticu contribuição que truz ao tra· 
balho com o quul procuro levar aos nossos patrícios do Acre aquela 
palavrn de apoio c de incentivo que lhes prometêramos quando lá 
estivemos t:m reunião reulmcnte mcmorítvel. 

O Sr. Agenor Mario (Rio Grande do Norte)- Senador Cuttetc 
Pinheiro, V. Ex• permite um apurtc'? 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Purú)- Com sutisraç5o, nobre 
Senador AgentH Mariu. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Acompanhei v. 
Ex• na viagem ao Acre, uo Amazonus e ao Parú, como membro da 
Comissiio de Assuntos Regionais. Assim, pude observar, nobre Scnu· 
dor Cuttete Pinheiro, que o problema da ocupuciio du Amazônia é 
mais sério do que possamos compreender. Acredito nu ocupaçho du 
Amazônia, mus, é preciso que se compreenda que o cnpitnl sOma 
lucros, Se o cupitul chcgur ii Amazônia, cm condições de poder expio· 
ril·la, cxplorur tomundo por base u ruixa de lucros, em dez unos ole 
acubmi1 com aquela Regiüo. !; preciso que se compreenda que o 
cupitnl visu o lucro. O cupitu1 não olha o futuro, o cupitul niio olha o 
homem, o capitul niio olhu 11 Piltria. O capitul niio tem rrontciras, 
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ni10 tem pittri" c nüo tem religião! Se o Governo não atcntnr pura 
esta rculidudc, dundo condições pan1 o cupitul explorar uquclu 
imcnsu pmtc de nosso Pufs, vumos ter n Amazônia por pouco tempo. 
Grato por ter" oportunidade de ouvir V, Ex•, c peco a V. Ex• permis
süo para lJUC conste do seu discurso este meu upurte. A Amazônia é 
Stll:tr:lda puru o Br:1sil. A Amazônin representa o futuro destu Pútriu 
c, quici1, da América do Sul, E se o capiwl ficar livre para explornr 
uquclu rcgino, repito, teremos u Amazônia por pouco tempo! 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Pará)- Honra-me o aparte de 
V, E.x• c incluí-lo-ei no meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, após demonstrar que o custo. final du tonelada de 
borrncha vcgcwl brnsileira, ji1 beneficiudn, é de Cr$ I 5,089,39, o 
memorial dos seringalistas informa que uma usina de Guajarú
Mirim recebeu a determinação de que só deveria futurar borracha 
para as indústrias de artcfatos, uo preço de CrS 14.350,00 a tonelada, 
assumindo, assim. o encargo pelo ICM. 

No tocante i1 comercialização da borracha, há detalhes que 
chegam a estarrecer. A importação do produto oriental é festejada 
pelos órgUos de ump:1ro t1 nossa borrachu, tanto quanto pelos indus
triuis. Sai mais bamto, dizem. Mas o lucro auferido - essa, a 
verdade- representa o desgaste de uma economia inteira. 

Por outro ludo, as usinas de beneficiamento da borracha, unte u 
queda da produção c o desamparo dos estabelecimentos de crédito -
cspcciulmcntc os oficiais- vão fechando as portas e deixando que o 
material se deteriore, por falta de usá. Tui denúncia está contida no 
memorial dos scringulistas,já referido, e no qunl se lê o seguinte: 

"Mais de seis usinas fecharam, por absoluta falta de 
condições de opc:rnr, vcrdndciru consunçUo. Não há 
necc~sidHdc de procurar cm outru atividade industrial, para 
que se observe u clamoroHa discriminação na politica de pre
ços da borracha, u asfixia que se opera sobre essa matéria
prima c o seu beneficiamento. A própria indústria de pneus, 
que tem seus preços tabcludos, conta com apreciável margem 
de comcrciulizucão, wnto que dá aos revendedores 19% do 
preço estabelecido pura o consumidor. Quanto ganha, pura, 
do seu lucro, ofcrt:ccr cssu vantagem toda?" 

Pan1 um pais que produziu- como em 1911 -nada menos de 
44.296 toneladas de borracha, descer para 14.000 toneladas, em 
1975, é injustifici1vcl. Principalmente quando, nessas mais de seis 
déc:~das, vúltosus quuntias forum gastas em projetas e tentativas que, 
n:1 gcncr.alid:ldc. frnc:Jssaram. 

Tais fracassos, motivados pela barreira formada e fortalecida 
contra os seringais, serviram para gerar o negativismo, o umbicnte 
psicolôgico adverso i1 produção de borracha, ensejando o retorno ii 
utividadc pastoril, que o Murqués de Pombal jí1 estimulara, no tem
noJo Brasil Colônia. 

l!li:tivumcntc, nada impede que se desenvolva o criatório ou se 
instnlem in<ll•stríus de cxplornçiio c beneficiamento de minérios nu 
Am:mlnia. nn ludo da utilização rucional dus estradas de serin
gueiras, A borracha é matéria-prima de alta significação estratégica. 
O Buncn Ccntrul ddxu cluro isso, ao assegurar, cm relatório, que, "à 
medida cm <.JLIC mais se ncentuu o desenvolvimento dos diversos ra· 
mos dil indústrin munufaturciru, intensilicH·Se, corrcspondentemcn· 
te, u dcmandu pelos diversos tipo~ de borracha, aumentando us 
necessidades de importuçiio, especialmente do lí1tex vegctul. 

O Sr. José Lindoso (Amazonas) - Permite-me V, Ex• um 
nparte'! 

O SR. CATTETE PINHEIRO (Purú)- Com satisfação, 

O Sr, Josól.lndoso (Amazonas)- lniciulmcntc, nobre Senudor 
Cattctc Pinheirn, louvo ti disposiçt10 du Comisslio de Assuntos 
Regionais llo Scnudo cm fuzcr uquelu viagcin de conta to ao Norte, 
da qual, lamcntuvclmcntc, por ohrignçilcs partidilrius, não pude 
purticipar, Sei lJlUintn foi generosamente ucolhida u prcscnçn de 
V, Ex• c dos eminentes companheiros que cstivcrum nüo só em Rio 
Branco, nws cm Munuus c cm Belém, trutundo desses nssuntos, 
Duvindn esses prnhlcmas, sentindo com os nossos compunhciros 1(1 
do Norte todas us vicissitudes c todus as csperunçus que unimum u 

vida cu presença deles nuquelas paragens. V. Ex•, na parte du presta· 
ciio de contns- que nuo é umu prestação de contas, é uma posiçiio 
de lu tu cm torno das aspirações dos nossos compatrfcios lá do extre
mo Norte- faz hoje um discurso que merece da Nação, c principal
mente dos comandos da Administração pública, reflexão profunda. 
O problema- c V, Ex• o sente, todos que estamos no l<lorte o senti· 
mos- não é um problema puramente de comercialização da borra
chu: é problema muito mais profundo, é problema de significação 
muito mais imperativa pura os destinos da Nação, relativamente à 
posse c ii ocupação da Amazônia setentrional, porque a borruchu 
representou, historicamente, o fator de ocupação nà maior cpopéia u 
que a história do Norte assistiu, com a ida dos nordestinos .pura 1(1, 
na busca, realmente, de enricar, na busca, realmente, de conquistar. 
Pois bem, aquela empresa extraordinária, em face das plantações do 
Oriente c calda u motivucão econômica, representou um colapso to
tal da vida do extremo Norte, A reanimação desse processo, foi, 
então, obstaculizada, vamos dizer assim, pela polftica de controle 
de preços, Não udoto, totalmente, a tese do eminente Senador Evan
dro Carreira, mas acho que a colocuciio que fuz é justa, porque é 
preciso analisar que os atuuis preços da borracha não correspondem 
iiS necessidades de manutenção dos homens do interior, justamente 
porque se imobilizou esses preços através dos órgãos oficiàis, durun
h: unos e anos, não se consentindo os reajustamentos à base da desva· 
lorizaçiio da moeda e do custo das mercadorias, para se manter uma 
situução fictícia, bencliciando indústrias com o sangue e com a alma 
daqueles que estão no interior, plantados nas selvas, representando 
nossa Pútriu. Durante anos e anos se imobilizou o preço du borracha 
e não se fez, absolutamente, os estudos técnicos necessários ao 
lcvantumento desses preços na mesma proporção do encarecimento 
do custo de vida. Aí está, racionalmente, a diferença entre aquilo que 
se pretende pagar c o que i: necessário pagar para que o homem con
tinue explorando u borracha. Nobre Senador, permita que me esten
da um pouco mais, para dar um depoimento que é sangue, que é 
aspiração c sofrimento de todos nós da Amazônia. Como diretor
técnico da Associação Comercial, anos c anos assisti ii luta dos 
empresários c dos seringalistas em torno desse problema. Mais tarde, 
como parlamentar, vi o ímpeto com que as autoridades agiam com 
relação uo problema du borracha, considerando-o inteiramente fora 
dos propósitos c dos objetivos nacionais, porque se dizia que a borra
cha sintética era, realmente, a que solucionpva os problemas c que 
niio interessava u horrachu natural. Tentei, muitas vezes, e algumas 
com éxito, fazer a colocação de que o problema da borracha, na 
Amazônia, não cru puramente econômico, mas politico, problema 
de motivação pura a posse dos homens do extremo setentrião brasi
leiro. O que aconteceu de tudo isso? O próprio Banco du Borracha 
mudou de nome, u repudiar a origem que o animou, para a respon
sabilidade do Brasil perante as nações democráticas, durante o confli
to internacional da Scgundà Guerra: passou u ser Banco da Amazô
niu. E esse 8aJlco da Amazônia repudiou as suas origens, porque não 
mais quis financiar u borracha: criou todos os óbices, porque havia o 
perigo, realmente, de os investimentos serem muito mais fáceis nus 
pmçus do Sul c nus de Bcli:m c de Mnnaus, Em todo esse drama há 
muitos responsúveis, mus ninguém se acusa. Niio nos cumpre cha
mur ninguém ao bunco dos réus: cumpre-nos, sim, rcativur o. proces
so como o Presidente esti1 pretendendo, através de um revigorumcn
to niio só dos preços, m:1s de uma nova estrutura para os seringais, 
criando condições humanas 'para o trabalho, e uma afirmação 
definitiva de que, realmente, u borracha ainda representa muito pura 
o problema da ocupacüo Ju Amazónia, porque constitui motivação 
para os homens que se habituaram ao trabalho nos seringais- ali 
pcrmanCçam, cxtruindo das árvores ":jwilo que é fundumentul, hoje, 
pura a movimcntucüo da nossa economia, c que estil custando dóla
res c dólares ao nosso balunco comercial. Parabenizo V, Ex•, solidil
rios que somos pela mesma causa, u causa dos nossos irmUos perdi
dos nas paragens longfnquus da Amazónia. 

O SR, CATTETE PINHEIRO (Par(l) - A solidariedade de 
V, Ex• trazendo-me tranqUilidade nus rcOexões aqui expendidas, 
aumcntu também us minhus espcrunçus, no sentido de que os ouvi
dos Jos rcsponsi1vcis pela soluçüo do problema se tornem cada ver. 
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menos surdos aos apelos c; ao clamor a que aqui, mais uma vez, 

.procurumos dar eco. 
Ninguém pode desconhecer o que significará paru o Brusil, cm 

futuro próximo, u persistência no ubandono dos seringais. Fclizmcn· 
te, o Governo Federal está dedicando atenção u esse angustioso 
problema c promove, ugora, o desenvolvimento do Programa de 
Incentivo à Produção du Borracha, do qÚal é incumbida u Supcrin: 
tendência du Borrachu. 

O Sr. Evelislo VIeira (Santa Caturina) - Permite V. Ex• um 
apurtc~ 

O SR. CA ITETE PINHEIRO (Pará) - Com prazer, Excelên· 
ciu. 

O Sr. Eveiislo VIeira (Santa Catarina) - Estamos a escutar, 
utentamcnte, a esplêndida radiografia, o magnífico diagnósti· 
coque V. Ex• nos oferece sobre a problemática da borracha, de gran· 
de importância não só para u Amazônia mas para o Brasil c para a· 
própria segurança do mundo ocidental. ·Pelo depoimento de V. Ex• c 
dos demais Senadores, que tiveram o prazer de aparteâ·lo, ficamos 
assim perplexos, ~o órgão que deve proteger a política da borracha, 
a ficar jubiloso com a importação da borracha asiática, quando esse 
órgão deveria atuar na defesa da nossa borracha, no desen
volvimento da sua economia. Não é caso inédito dentro da própria 
política da Amazônia. Estivemos lá, com a Comissão tão sabiamente 
presidida por V. Ex• E ficamos surpresos também com o comporta· 
menta da SUFRAMA, órgão criado para ser instrumento de 
desenvolvimento de maior ocupação da Amazônia. A politica da 
SUFRAMA, especialmente no Amazonas, procura dar todas as 
grandes facilidades ao comércio importador, comércio que deveria se 
preocupar na importação de utilidades maiores para o Amazonas, 
mas que~ preocupa e facilita a importação do supérfluo; facilita a 
importação do caviar, conforme nos foi dito por amazonenses, 
esquecendo-se, aquele órgão, de colocar facilidades, a preços 
menores, máquinas c implementas agrícola, acontecendo o mesmo 
cm Roraima, em Boa Vista, área de influência da atuação, também, 
da SUFRAMA e onde encontramos pessoas de todas as idades 
transitando, passeando na cidade, cm motocicletas japonesas, mas 
não encontrando, uli, os instrumentos necessários nos agricultores, 
aos pecuaristas. Em razão disso, vimos com tristeza o homem de 
Roraima tomando leite importado da Venezuela, comendo ovos 
importado da Venezuela. São fatos, assim, Senador Cattctc Pinheiro, 
que nos deixam entristecidos pela falta de responsabilidade de 
pcssous que dirigem esses órgãos. Essa ,í: a nossa estranheza, como 
brasileiros, e que sentimos profundamente. 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Parâ)- O aparte de V. Ex• i: 
mais um testemunho que é incorporado, com muita alegria para 
mim, u este meu pronunciamento. E espero que sirva de ponto de 
referência pura os estudos nccessârios em torno dos problemas que 
acabo de focalizar e para o que temos, repito, as mais fundadas 
esperanças. 

O'Sr. José Llndóso (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. CA TIETE PINHEIRO (Pará)- Com satisfação. 
O Sr. José Llndoso (Amazonas) - Eu teria que fazer uma 

colocuçiio relativamente ao aparte que acaba de ser dado pelo ilustre 
Sonador integrante da Bancada que foi uo extremo Norte. ~ quanto 
à situução da SUFRAMA. A SUFRAMA representa autarquia 
numa experiência revolucionária, com área delimitada, cobrindo 
parte do Municfpio de Manaus; uma área de livre comércio, numa 
tentativa de polurizução económica no extremo Norte. O Governo 
estendeu, atruvi:s de permissão especial, pura o Acre, Rondônia e 
Roruima os mesmos fuvores com que são beneficiadas as mercu
dorius vindus. viu .Zona Francu, pura Manuus, pura um elenco de 
mcrcudorius essenciais à produção, através de uma portaria que se 
rcnovu de 6 cm 6 meses, c interministeriul porque firmada pelo 
Ministério do Interior, pelo Ministério da Fazenda e peln Secretaria 
de Pluncjumcnto. Permite, realmente, estu colocaçilo. Dizer-se que 
utuulmentc o Governo- este é um problema também a esclarecer
cstú disncnsundo uo enviar ou u meroudorins consiácrudus 

supérfluas, pelas autoridades fuzendárius, idêntico tratamento apli-'" 
cado us máquinus, não estli correspondendo àquilo que vem 
ocorrendo. O Governo, indiscutivelmente, vem taxando, c 
violentamente, todus as mercadorias consideradas supérfluas que en· 
trem por Mannus, pura invadir o mercado nacional, cm concorrência 
com outrus. Há, assim, esta ligeira retilicaçho, numa experiência que 
cstú sendo ainda avaliada c tem reflexos bastante positivos, c se 
impõe, pura que a contribuição generosa do nobre Senador Evclásio 
Vieira não tique nimbada de uma visão que teve, através de 
depoimentos nem sempre bem filtrados, naquilo que a lei c os 
propósitos do Governo têm determinado com relação à SUFRAMA 
c à Amazônia, Este, o meu depoimento complementar para que 
licussc ho discurso de V. Ex• aquilo que í: essencial: uma palavra de 
justiça ao Governo e uma defesa dessa experiência, que nos cumpre 
fazer pela Bancudu do Amazonus. 

Ó Sr. Eve14slo Vieira (Santa Catarina) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. CA ITETE PINHEIRO (Pará)- Com muita satisfnçi!o. 

O Sr. Evelásio VIeira (Santa Catarina)- Desta minha posição, 
participa inteiramente o Governador do Amazonas, que aindn há 
dias, aqui cm Brasília, fez declarações do mesmo teor, à Imprensa 
desta Capital. Eu levantaria outro ponto, que entendo erróneo, da 
SUFRAMA: o investidor, o importador, especialmente o de São 
P.aulo, se estabelece cm Manaus; ganha, mas ali não faz o 
reinvestimento que deveria fazer. O lucro vai para São Paulo. Dní, 
uma das muitas causas dus desigualdades regionais do Brasil. Muito 
obrigado. 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas)- Permite V. Ex• um apar
te, nobre Senador Cattcte Pinheiro~ 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Pará) -Com muita honra para 
mim, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas)- Pela excessiva benignida· 
de de V. Ex•, pedi o aparte. Há necessidade de um esclarecimento. A 
colocação do nobre Senador José Lindoso é certíssima, não há o me· 
nor eqUivoco. Fulo como colega de Bancada c da Comissão de As· 
suntos Regionais. ~ uma experiência. Pode haver uma pequena 
distorçiio, que está sendo corrigida, inclusive pelo Governo Central. 
Quando elas aparecem, assim ocorre. Peço que V. Ex•s não dêem 
muito crédito à palavra do Governador do Amazonas, porque S. Ex• 
está muito distanciado da realidade, inclusive da Zona Franca. 

O Sr. Adalberto Sena (Acre)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. CATIETE PINHEIRO (Pará)- Concedo, com satisfa· 
ção, o aparte ao nobre Senador Adalberto Sena. · 

O Sr. Adalberto Sena (Acre) - Pedi aparte a V. Ex• porque 
pretendo aliar-me aos representantes do Acre, futuramente ou 
proximamente, na análise de questões como esta c outras que estilo 
agitando c afligindo a população do nosso Estado, da Amazônia cm 
geral. Julguei-me obrigado a fazer a defesa do nosso colega Senador 
Evcl:ísio Vieira, porque o Senador José Lindoso se referiu n produtos 
que saem de Manaus paru outros Estados. sobre os quais a Alfânde
ga pnera mais pesadamente, esses que S. Ex• classificou como 
supérfluos. O nobre Senador Evelásio Vieira nilo falou n respeito, 
mas sobre os produtos empregados nu própria região, lembrando 
que encontrou, na rcgiilo, não fora, rapazes e moças andnndo cm 
motocicletas japonesas. S. Ex• nilo teve, nu sua visita, oportunidade 
de verificar o emprego de máquinas agrfcolas e outros implementos, 
porque naturalmente nilo houve, da parte dessas autoridades, uma 
politica de estimulo u que assim se procedesse. Com estas palavras, 
concluo, petlindo desculpas por interromper V. Ex• no fim do seu 
discurso. 

O SR. CA ITETE PINHEIRO (Par6) - Sou grato à co· 
opcruçioo de V, Ex•, autêntico rcpresentunte do Estado do Acre. 

Sei, Sr, Presidente, que cstú csgotudo o tempo dcstinudo a esta 
s~:s.~rw, e ussim, sobre o assunto, voltnrci u ocupur estu tribunu. 



-356-
Muito ohrigado, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas. O orudor 

é cumprimcntudo.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palu
vr;.l uo nobre Scnudor Vusconcclos Torres. 

O SR. VASCONCELOSTORRES (Rio de Janeiro) (Pronuncio 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quem passa pela BR-101, u poucos quilómetros do centro 
urhano do municfpio de Rio Bonito, por certo observarll uma placa 
determinando uma área de 150 mil metros onde se instalará a 
primeira fábrica de sucos do Estado do Rio de Janeiro, a CITRUS
RIO S/ A. Mas, o olhar indiferente do turista em direção a Regiilo 

dos Lagos, sem dúvida, não coincidirá com o olhar atento e 
c>pcrançoso do f'uzcndciro de laranja, esperando o menor vestlgio de 
inicio lb sua construção, 

É importante frisar que o projeto previu uma localização ótima 
pois, além de cstur às margens de importante rodovia brasileira por 
um lado c por linha férrea do outro, a futura fábrica terã às suas 
norta!Lu matéria-prima de uma das maiores, senão a maior, região 
citrícola do Pais que se estende pelos munielpioJ de Itaborul, Silva 
Júrdim, Casimiro de Abreu, Maricá, Saquarema e Araruama. 

Desde enttlo, Sr. Presidente, da época -podemos dizer- do 
lançamento da pedra fundamental da esperada fábrica de sucos, em 
1972, o citricultor fluminense vem aguardando com certo otimismo, 
visf1o mais concreta daquilo que seria seu importante meio de 
cxpamf1o c \alargamento de sua produtividade. Ainda, Senhor Presi
dente, o pequeno e o grnndc produtor, sendo o primeiro o mais 
cns-tigudo, necessitam du assistênci:a técnica imprescindível para um 
maior rendimento a menores custos, como a seleção criteriosa das 
mudas buscando o aprimoramento da qualidade e produtividade por 
unidade, que, segundo. informam, existe um atraso realmente 
espantoso com relação a São Paulo, o principal concorrente 
llumincnsc. 

A demanda de CITRUS, Senhor Presidente, como se caracteri· 
"' .cm alguns produtos agropecuários, não sofre bruscas variações. 
Dada a perspectivas da falta de frutas, há uma grande preocupação 
por parte dos produtores em estocar grandes quantidades d: suco de 
laranj<l, para obterem maiores preços c conseqUentes lucros, devido a 
iucidcntc c variável lei da oferta e procura. Disso, Sr. Presidente, se 
hencliciou as safras fluminenses que encontraram nos fabricantes 
p:.wlistus seu gr:.tnde mercado. 

Pelo menos a atual situação do setor favorece indiretamente o 
produtor no meu Estado que espera, ansioso, a liberação do 
Jinanciamento pedido ao Banco de Desenvolvimento do Rio de Ja· 
nciro, para concretizar um sonho de quase quatro anos de 
csper~mçus de uma importante área econômica fluminense. 

Enquanto "guarda, Sr. Presidente, o citricultor com baixos ren· 
dimcntos, sofre o assí:dio das incorporadoras imobiliárias, que, com 
mclhurcs propostus aos pequenos produtores, transrormam pouco a 
pouco, extensos laranjais, cm loteamentos para a construção de 
moradi,.s: Situação idêntica verificou-se em 1974, quando o mercado 
comprador sofreu uma grande retração e os pequenos produtores, 
mm ospccinlidadc os paulistas, foram obrigados a transformarem 
suas plantações cm pastos, devido aos baixos preços da caixa posto 
na J'úbrica. Mas, hoje, u situação i: outra, Sr. Presidente. Naquela 
ncasiUo, al~m de outras variações alguns técnicos creditavam à crise 
de energia que envolveu todo mundo, com especialidade num Pais 
como o nosso dependente da importuçilo de quuse setenta por cen)o 
do petróleo. consumido internamente. Ainda, assim, influindo 
decisivamente nu economia nacional, sem dúvida, o. crise, ainda 
nssomhrundo, encontrou resistente escudo representado pela 
aplausível politica adotada pelo Governo. 

1\ atunl posição da procura do su~o de laranja brasileiro u 
granel detém cerca de 60% do mercado mundial e u anunciada 
cntruda cm vigor du chumudu lt:i dos sucos- embora um pouco 
csqucdda -, introduz no sctor, perspectivas de desenvolvimento, 
wm ~nrticularidadc puru o llumincnsc, que readquirá forças pura im· 

pedir a desenfreada especulação imobiliária que já atinge a área dos 
lar:lnjuis numincnscs. 

Urge, portanto, Sr. PreSidente, uma rápida definição das 
autoridades, para a realização do já velho sonho do citricultor 
11umincnsc, a fúhricn de sucos. 

Certo C, connantc, creio que há de vir imediata açuo go
vcrnumcntul, sannndo o problema e todu a burocracia que envolve 
no momento u citricultura numincnsc, uma das grandes riquezas do 
meu Estado. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- Na presente 
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas uo Projeto 
de Rcsoluçt.o n• 43, de 1975, de autoria da Comissão. Diretora, que 
altera os limites da lotação de pessoal fixados pelo art. 337 da Resolu
ÇtlO "'' 5H, de 1972- Regulamento Administrativo do Senado Fe· 
dera i- c dil outras providéncias. 

Ao projeto foi apresentada uma emenda cuja leitura serú proce
dida pelo Sr. I •-Secretário. · 

I! lida a seguinte 
EMENDA N• I (de plenário) 

Ao Projeto de Resoluçio no 43, de 1975, que altera os li
mites da lotação de pessoal Rxados pelo art. 337 da Resolução 
no 58, de 1972- Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, c diÍ outras providências. 

Acrescente-se ao art, l•,ln Rne: 

Gabinete do Secretário-Geral da Mesa: 
3 Auxiliares de Gabinete. 

Justlncação 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão Dire· 
t<>ra, por sugestão do nobre Senador Benjamim Farah, visa a uma 
melhor distribuição, nos gabinetes dos Senhores' Senadores, de fun
ções compativeis com os encargos pertinentes aos seus titulares. 

A emenda que ora apresentamos tem, como finalidade, criar, no 
Gabinete do Secrelário-Geral da Mesa, a quem· incumbe, dentre ou
tras funções, a de assistir a Mesa nos trabalhos de Plenluio, mais 3 
funções de Auxiliar de Gabinete. 

Trata-se de medida necessária, tendente a acompanhar a dinâmi
ca da administração, uma vez que os encargos da Secretaria-Geral da 
Mesa tornum~sc a cada dia cresccnte5, ressaltando-se, sobretudo, as 
matérias sujeitas;, tramitação do Congresso Nacional. 

Destaque-se, ainda, a necessidade do recrutamento de pessoal 
ospeciulizado, dadas as relevantes tarefas submetidas ao estudo da 
Secretaria-Geral da Mesa. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- De acord~ com o 
disposto no Regimento Interno, a ,matéria serâ despachada às 
Comissões de Constituição c Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)· Nada mais havendo . 
que tratar, vou enccrra'r a presente sessuo, designando para a sessão 
extraordinária a rcali<ar-sc hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações 
Exteriores sobre a Mensagem n• 146, de 1975 (nO 238/75, na origem), 
de 6 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 
suhmete ao Scm1do a escolha do Senhor Bruulino Botelho Barbosa, 
Embaixador junto à República do Zaire, pura, -"mulativamente, 
exercer n função de Embaixador do Brasil junto à República 
G~1boncsu. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçQives)- E~tía encerrada a 
SCSS{IO. 

( Lt'\'atlla~.1·e" sessão às /8 horas t' 25 minutos.) 



109~ Sessão da 1~ Sessão Legislativa das~ Legislatura, 
em 20 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal - José Guiomard - Evundro 
·Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattetc Pinheiro -

Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque
José Sarney - Fausto Castelo Branco - Helvídio Nunes - Pe· 
trôn.io Portella - Virgílio Túvora - Wilson Gonçalves- Agenor 
Maria- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Dom i cio Gondim- Mar· 
cos Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco 
- Gilvan Rocha'- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Vian:1 
- Ruy Santos- Eurico Rezendc - Joiio Cnlmon - Amaral Pei-
xoto- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Danton Jobim 
- Nelson Carneiro- Gustavo Capuncma - Magalhães Pinto
Franco M ontoro- Orestes Qui: reia- Orlando Zancaner- Uzuro 
Barboza- Osires Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Canale
Saldanha Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão
Evelilsio Vieira- Lena ir Vargas- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessiío. O Sr. l•·Secretilrio vai proceder 
ii leitura do Expediente. · 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 320, DE 1975 
Comlssilo de Redução 

Reduçilo final do Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1971 
(n' 1.090-B/7Z, nu Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão aprcscntu" n:úaçüo linul do Projeto de L~.:i do Sena· 
do n•• 112, de 1971 (n'' 1.090-B/72, na Cümara dos l)eputados), que 
determina providências parn cumprimento dn obrigatoriedade do 
ulistumcnto cldtorul, 

Saln dns Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Dunton Joblm, 
Presidente - Mendes Canulc, Relutar - José Lindoso - Orestes 
Quérclu. 

ANEXO AO PARECER N• 320, DE 1975 

Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1971 
(n• 1.090-B/72, na Câmara dos Deputados). Determina pro•i· 
dênclas para cumprimento da obrigatoriedade do alistamento 
eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jt:~ A matrícula, em qualquer cstubelecimento de ensino, 
público ou privado. de maior de dezoito anos alfabetizado, só será 
concedida ou renovada mediante a apresentação do título de eleitor 
do interessado. 

§ I• O diretor, professor ou responsável por curso de ulfabeti· 
zaçlio de adolescentes c adultos encaminhará o aluno que o concluir 
uo competente juiz eleitoral, pura obtençiío do titulo de eleitor. 

§ 2• A inobservüncia do disposto no parúgrufo anterior sujeita· 
rá os responsáveis às penas previstas no art. 9• do Código Eleitoral. 

Art. 2• Os eleitores do Distrito Federal, enquanto não se esta· 
belecer o seu direito de voto, ficam dispensados de todas as exigf:n· 
cins legais a que se sujeitam os portadores de títulos eleitorais. 

Art.' 3• Os serviços de rádio, televisiío e cinema educativos, 
participantes do Plano de Alf~bctizaçiío Funcional e Educação 
Continuada de Adolescentes e Adultos, encarecerão em seus 
programas as vantagens atribuídas ao cidudiio eleitor, no pleno gozo 
de se~s direitos civis c políticos, c informuriio da obrigatoriedade do 
ulistumcnto c do voto, pura os brnsih:iros de ambOs os sexos. 

Art. 4• Esta lei entm em vigor na data de sua publica(;iio, 
rcvogudns us disposições cm contrário. 

PARECER N• 321, DE 1975 
Comissão de Redoçilo 

Redaçilo final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Climuru n• 23, del973 (n' 2.232-D/70, na Casa de origem). 

Relotor: Senador José Llndoso 

A Cllmisslio apresenta a redaç~o final das emendas do Senado 
uo Projeto de Lei du Cúmuru n• 23, de 1973 (n' 2.232·0/70 .• nu Cusn 
de origem), que ucrcscentu parúgrufos ao art. 10 do Decrcto·lei n• 
972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício dn 
profissão dcjornulistn. 

S:llu dus Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente - José Llndoso, Relutar - Mendes Canalc - Orestes 
Quórcia. 



ANEXO AO PARECER N• 321, DE 1975 

Redução final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 23, de 1973 (n• 2.232-D/70, na Casa de origem). 

EMENDA N• I (Correspondeu Emenda n• 1,11 Subemenda à 
Emenda n• 2 c à I• parte da Emenda n• 3) 

Di':-sc ao§ 3• do art. lO do Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro 
de 1969, a seguinte reduçüo: 

"§ 3• Nos municipios com. população inferior a cem 
mil habitantes, os dirctores-proprietárlos de empresas jorna
lísticas que, comprovadumente, exerçam a atividadc dejorna
lfsta htí mais de 5 (cinco) anos, c desde que sejam filiados à 
Associação de Imprensa c ao Sindicato de Jornalistas dores
pectivo Estudo, podcrüo, se requererem ao órgão regional 
competente do Ministi':rio do Trabalho, dentr~ de 90 (no
venta) dias, contados da publicação desta lei, obter também o 
registro de que trata o art. 4•, mediante apresentação de pro
va de nacionalidade brasileira c folha corrida." 

EMENDA N•2 
(Corresponde à 2• parle da Emenda n• 3) 

Acrescente-se o seguinte: 

"§ 5• Os diretores-proprietários de empresas jornalísti
cas localizadas em distritos das capitais poderão, igualmente, 
obter registro, nas mesmas condições estabelecidas no§ 3•." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expedien.te lido 
vai à publicação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, t:m tur"'o único, elo parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 146, de 1975 (n• 
238/75, na origem), de 6 ·do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolhà do Sr. 
Bruulino Botelho Barbosa, Embaixador junto à República 
do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Gabonesa. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, de
verá ser apreciadu em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funciontírios as providências necessãrias, a fim 
de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta 
a ser pública às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de 
amanhã n seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votuçuo, cm turno único, do Requerimento n• 342, de 1975, do 
Senhor Senador José Lindoso, solicitando o dcsarquivamcnto do 
Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1974, de sua autoria, que dá 
nova rednçilo n dispositivos do Decreto-lei n9 200, de 25 de fev.erei"ro 
de 1967, para disciplinar a exigência da certificação de qualidade de 
produtos e materiais industrializados na habilitação às licitações. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cdmara n• 27, 
de 1975 (n• 1.344-B/73, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
mandato de Reitores, V ice-Reitores~ Dirctorcs c Vicc-Dirctorcs das 
Instituições particulares de Ensino Superior, tendo 

PARECER FA VORÁ VEL,sob n• 217, de 1975, da Comissão: 
- de Educação c Cultura. 

-3-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
57, de 1972, de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que fixa 
em seis horas o período de trabalho diário dos Operadores cm Elctri-
cidade, e dá outras providências, tendo · 

PARECERES, sob n•s 132e 133, de 1974, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidadc; c 
-de LeglslaçioSocla1, favortível. 

-4-

Discussão, cm primeiro .turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 50, de 1974, de autoria do Sr. Senador Jcssê Freire, que revoga o§ 
I• do Artigo 113, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob'n•s 398 c 399, de 1974, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do Substitu

tivo que oferece; c 
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo 

da Comis•ão de Constituição e Justiça. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
55, de 1974, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que dispõe 
sobre a instituição, organização c funcionamento das entidades cino
lógicas cm todo o País, c dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 249 c 250, de 1974, das Comissões: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dade; e 
-de Agricultura, favorãvcl. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm)- Está encerrada a 
sessão, 

(Levanta-se às 18 hora.• e 55 minutos.) 



11 O• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 21 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Guiomard - José Esteves - José 
Lindoso - Cattete Pinheiro - José Sarney - Virgílio Távora -
Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire 
- Luiz Cavalcante - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Danton Jobim - Magalhães Pinto - Orestes Quércia - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - ltalivio Coelho - Accioly Filho -
Mattos Leão- Lenoir Vargas- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (MaKalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

1'; lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrdos de Projeto de Lei sancionado 

N• I 50/75 (n' 246/75, na origem, de 20 do corrente), referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1975 (n• 06-B/75, na Casa de 
origem), que autoriza a doução, ii Universidade de São Paulo, do 
domínio útil dos terrenos de marinha que menciona, situados no 
M unicipio de Ubatubn. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.233, de 20 de agosto de 
1975). 

PARECERES 

PARECERES N•S 32Z E 323, DE 1975 . 
PARECER N• 3ZZ, DE 1975 

Da Comlssiode Economia, aobre a Mensagem n• 117, de 
1975 (n• 18Z/7S- na origem), do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à apreclaçilo do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que ~eja autori
zada a Prefeitura Municipal de Jaú (SP), a elevar em 
CrS 6.000,000,00 (seis mllbaes de cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada. 

Relator: Senador Renato Franco 

Com a Mensagem n• 117, de 1975, o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição Federal, 
submete à apreciação do Senado Federal a Exposiçuo de Motivos n• 
145/75, pelu quul o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, solicita 
autorizuçilo paru que a Prefeitura Municipal de JaiÍ (SP) possa elevar 

em Cri 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada, a fim de contratar empréstimo junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A., destinado a finan
ciar a conclusão das obras du Estação Rodoviária Municipal. 

O financiamento terá as seguintes condições de amortizaçuo: 
prazo de 8 anos, juros de 9% ao uno, com correção monetária seme
ihante à das ORTN e vinculação de cotas de ICM do Municfpio. 

O prestatário justifica o pedido ressaltando "o caráter priori
tário" de que se reveste "u construção da Estação Rodoviária tendo 
em vista que a municipalidade, por força de sua posição geográfica 
central relativamente ao Estado de São Paulo, está situada num 
ponto de convergência de rodovias que, propiciando o aparecimento 
de várias linhas intermunicipais de ônibus, acabaram trazendo difi
culdades, não só no tráfego urbano, como aos usuários desses 
serviços". 

A operação como bem salienta a Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, se destina a atender inves
timento de carátcr reprodutivo, uma vez que os recursos da explora
ção da futura Estação Rodoviária reverterão aos cofres públicos, c 
"a aprovação do pleito não deverá acarretar maiores pressões na 
execução orçamentária nos próximos exercfcios". 

Levando-se em consideração que a matéria foi exammada pelo 
Conselho Monetário Nacional, em sessão de 22-4-1975, que re~ 
comendou a adoção das providências necessárias ao levantamento 
da proibição estabelecida no artigo I• da Resolução n• 58, de 28·10-
1968, revigornda pelas de n•s 79, 52 e 35, respectivamente, de 21·10-
70, 3-11-72 e 29-10-74, todas do Senado Federal, c, principalmente 
pela importância econômicu do cmpreendimen.to, opinamos pelo 
acolhimento do pedido, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•48, DE 1975 

Suspende a prolblçio contida nas Resoluções n•s 58, de 
1968, 79, de 1970,52, de 1972 e JS, de 1974, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de Jaú (SP), aumente o montante de 
sua rllvlda consolidada, mediante contrato de empristlmo. 

u Senado Federal resolve: 

Art. I• "suspenso u proibição constante do Art. I• da Reso
luçi\o nY 58, de 1968, revigoruda pelas de n•s 79, 52 c 35, respecti
vamente de 1970, 1972 e 1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Jaú (SP) eleve em 
Cr$ 6.000,000,00 (seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dl
vidn consolidada, a fim de que possa cont,atar empréstimo junto no 
Oun.co de Desenvolvimento do Estudo de São Paulo S.A., destinado 
n linnncinr n conclusilo dns obras du Estação Rodoviária Municipal. 

Art. 2' Estu resolução entra em vigor nu data de sua publicaçuo. 
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Sula das Comissücs, cm 13 de agosto de 1975.- Milton Cubrnl, 
I' residente- Renato Franco, Relator- Orestes Quércln- Jnrbus 
Passarinho- Franco Montoro- Roberto Suturnlno c Jessé Freire. 

PARECER N• 323, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução no 48, de 1975, da Comissão de Economia, que 
"suspende n proibição contida nus Resoluções n•s 58, de 1968, 
79, de 1970, 79, de 1972 e 35, de 1974, para que a Prefeitura 
Municipal de Jnú (SP) posso aumentar em CrS 6.000.0QO,OO 
(seis milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada". 

Relator: Senador Orlando Zancaner 

Com u Mensagem n• 117, de 1975, o Senhor Presid~ntc do 
Rcpúblicu submete à deliberação do Senado Federal a proposta do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de ser levantada 
u proibição contida no artigo 1• da Resolução no 58, de 1968, o fim 
de que a Prefeitura Municipcl de Jaú (SP) possa contrair empréstimo 
junto uo Bunco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A., 
destinado a financiur a conclusão das obrus du Estuçüo Rodovi6ria 
Municipal. 

O pedido foi apreciado pela Comissão de Economia que, 
cxaminando o seu mérito, opinou pela sua aprovação nos termos do 
presente Projeto de Resolução. 

A matí:ria cumpriu todas as formalidades regimentais e i: jurfdi
ca c constitucionalmente perfeita. 

Assim sendo, somos pel~ sua provação. 

Saiu das Comissões, cm 20 de agosto de 1975·.- Accloly Filho, 
Presidente - Orlando Zancuner, Relator - Leite Chaves - José 
Lindoso- ltnlivio Coelho - Henrique de La Rocque - Heitor Dias 
- Gusta>o Capanema -José Sarney. 

PARECERES N•S324 E3l5, DE 1975 

PARECER No 324, DE 1975 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem no 118, de 
1975 (no 183/75, na origem), do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à apreciação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Mlnlsiro de Estado da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevar em 
CrS 35.400.000,00 (trinta e cinco milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

Nos termos do artigo no 42, item VI, da Constituição Federal, 
o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
consubstanciada na Exposição de Motivos no 195/75, que solicita 
autorização pura a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) elevar em 
Cr$ 35.400.000,00 (trinta c cinco milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o. montante de sua dfvidu consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo S.A., destinado ao atendimento de Programas c 
Metas concernentes 1\ infra-estrutura, urbanização, dcspàrtos, educa
ção e cultura. 

A opcraçiio obedecerá às seguintes condições: 
A - Valor- CrS 35.400.000,00, a ser obtido cm duas parcelas 

correspondentes a 40% e 60% do principal, respectivamente, em 1975 
c 1976. 

U - Prazo - 5 unos pura amortização do principal, com 
curéncia de 2 unos 11 partir do recebimento de cada parcela de 
intcgrulizaçilo. 

C - Encargos - juros entre 7% c 12% u.a. muis corrcçilo 
monct{lri;~ com base nos fndh:cs das 'ORTN. 

D - Gnrnntln - cotas do Imposto sobre Circulação de 
Mcrcudorius. 

O pedido do levantamento du proibição é justificado pelo 
E.<ccutivo local, em face uos serviços c obras indispcnsãveis ao 
ucompanhamcnto do crescimento de Osasco e tendo em vista que as 
receitas próprias do municfpio não poderão atender à demanda dos 
serviços requeridos, na medida das necessidades prioritárias. 

O Conselho Monetário Nacional, ao analisar a pretensão cm 
pauta, considerou a dilação do endividamento de Osasco perfeita· 
mente excqUivcl, levando em consideração que o Orçamento deste 
Município pura o ano cm curso, deduzidas as operações de crédito 
consignadas, prevê a renlizaçilo de u'mu receita de 
CrS 141.534.300,00, com margem livre pura investimentos e 
inversões 1inanceirus de Cr$ 46.364.279,00, correspondente a cerca 
de 33% daquele total. Considero, ainda, que o deferimento do pleito 
nilo dcvcrú ucarrctar muiorcs pressões no execução orçamentária dos 
próximos anos. 

Assim sendo e tendo em conta que a pretensão atenderá a 
reulizuçiio de atividades produtivas, com forte alcance social, opina
mos pela aprovação da matéria, nos termos seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•49, DE 1975 

Suspende n proibição contida nas Resoluções nos 58, de 
1968, 79, de 1970, Sl, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que 
a Pr•<feltura Municipal de Osasco (SP) eleve o montante de sua 
dívi-du consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• É suspensa a proibição constante do urt. I• da Resol~· 
çào n' 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79, 52 c 35, respecti
vamente, de 1970, 1972 c 1974, todao do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) ele~c cm 
CrS 35.400.000,00 (trinta c cinco milhões c quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de. que possa 
contratar cmpri:stimo junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo S.A., destinado ao atendimento de programas e 
metas concernentes il infra .. estrutura, urbanização, desportos, educa .. 
çào c cultura. 

Art. 2• Esta Resoluçilo entra em vigor na data de sua publica· 
çào. 

Sala das Comissões, em 13 de agosto de 1975.- Milton Cabral, 
Presidente- Franco Montoro, Relator- Roberto Saturnlno..,... Jar· 
bas Passarinho- Renato Franco- Orestes Quércla- Jessé Freire. 

PARECER No 315, DE 1975 

Da Comissão de Consdtulçào e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n' 49, de 1975, da Comissão de Economia que 
"suspende a prolblçiio condda nus Resoluções nos 58, de 1968, 
79, de 1970, Sl, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que a 
Prefelluru Municipal de Osasco (SP) eleve o montante de sua 
divida fonsolidadn. 

Relator: Senador Orlando Zancuner 

Pelu Mensagem 11• 118, de 1975, o Senhor Presidente da Repú
blica submete 11 apreciaçilo do Senado 'Federul proposta do Senhor 
Ministro de Estudo da Fazenda, no sentido de ser levantada u proibi
ção contidu nu Resoluçuo no 58, de 1968, revigorada pelus de nos 79, 
52 e 35, rcspectiv:uncntc, de 1970, 1972 c 1974, todas do Senado Fc· 
dcral, para permitir que u Prefeitura Municipal de Osusco (SP) eleve 

11 sua divida cunsolidudu cm CrS 35.400,000,00 (trinta e cinco mi· 
lhõcs c quatrocentos mil cruzeiros), u lim de que possa contratar 
empréstimo junto ao Bunco de Desenvolvimento do Estudo de Silo 
Paulo S.A .. destin11do ao atendimento de p1ogrumus c mctus con
cl!rncntcs i1 infru-l!struturu, urbanizuçiio, desportos, cducuçilo c 
cultura. 
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O assunto foi examinado no seu mérito pela Comissiio de Eco· 
nomia. que apresentou parecer favorável, nos termos do presente 
Projeto de Resolução, suspendendo a proibiçiio constante dos diplo· 
mas legais citados. 

Considerando que u matéria a•ende a todas exigências regímen· 
tais e nu da havendo, no âmbito da competência desta Comissão, que 
po.~'" ser oposto uo Projeto de Rcsoluçiio cm pauta, visto que jurldi· 
coe constitucional, opinamos pela sua tramitação. 

Saiu dus Comissões, em 20 de agosto de 1975. ·- Accloly Filho, 
Presidente - Orlando Zancaner, Relator - Leite Chaves - José 
Lindoso - ltallvlo Coelho - Henrique de La Rocque - Heitor Dias 
- Gustavo Capanema -José Sarney. 

PARECERES N•s326 e 327, DE 1975 

PARECER N• 326, DE 1975 

Da Comissão ·de Economia, sobre a MenAgem n• 145, de 
1975 (n• 237/75, na o~lgem), do Senhor Presidente da Repú· 
blica, encaminhando ao Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado de São Paulo a elevar em 4.000.000.000.00, 
(quatro bilhões de cruzeiros) o montante de soa divida conso
lidada. · 

Relator: Senador .Franco Montoro 

O Senhor Presidente da República. encaminha ao exame do Se· 
nado Federal, na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constitui· 
ção, a Exposição de Motivos n• 249, de 1975, do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, no sentido de, atendendo pedido do Governo do 
Estado de Silo Paulo, obter autorização para dilatar o seu limite de 
endividamento cm Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzei· 
ros), mediante u colocação de títulos públicos do Tesouro do Estado, 
"a nm de que possa viabilizar a cxecuçiio de p'rojetos de elevada 
importância social c econômica, cm perfeita coerência com as dirctri· 
zes dcnnidus no ii Plano Nacional de Desenvolvimento". 

2. Ao fundamentar o pedido, o Chefe. do Executivo do Estado 
de São Paulo informa que o mesmo decorre de variadas considc· 
rações. E anrma: "Em primeiro lugar, as prioridades fixadas pelo 
Governo do Estado, cm suas dirctrizcs gerais de ação à ârca de dcsen· 
volvimcnto social e à área de infra-estrutura e promoção do cresci· 
monto cconõmico. No que se refere à primeira, necessita o governo 
intensificar a sua atuação nos sctorcs de Saúde c Saneamento, tendo 
em vista o aumento dos índices de morbidadc e mortalidade, bem co· 
mo o seu relacionamento com o pauperismo, a desnutrição, as más 
condições de habitação, a poluição e, notadamentc, o atraso nas con· 
dições de saneamento básico na Grande Sãó Paulo. Ainda na parte 
social, nos setores de Segurança c Promoção Social, torna-se 
imprescindível, a curtlssimo prazo, uma atuação mais intensa do Es· 
tudo, em decorrência da gravidade du situação, principalmente na 
Grande São Paulo. O aumento vertiginoso da população criou pro· 
blemas gravíssimos de segurança individual e familiar e segurança de 
trtinsito. Por outro ludo, a baixa cncácia dos serviços de segurança 
decorre, cm grande parte, da insuficiência de recursos humanos e 
materiais puru acompanhar a corrida desordenada do processo de 
urbanização. Quanto à Promoçiio Social, torna-se necessária a 
eliminação de problemas altamente negativos ref~rcntcs ao menor 
abandonado c ao infrator, ressaltando entre os mais prementes a 
detençioo de menores em dependências da policia". 

3. O mesmo documento informa que com relação à infra-cstru· 
tura econômica, "u politica de transporte - interligada com a de 
energia, comunicucões c suneumento, nprescntn-sc como instrumcn· 
to bitsico dn produção agrícola das exportações c do desenvolvi· 
mente urbano. Apesar do uso indiscriminado do transporte ro· 
dovilorio numa época de elevuçilo do custo do petróleo, há necessida· 
de de conclusão de certas obrasjú iniciadas- Rodovia dos lmigran· 
tes - bem como a construção do ?utrus, pela suu importância fun· 

dnmental, caso da Via Norte, do Anel Rodoviário c da estrada Silo 
l'aulo-Mogi-Salesópolis, sendo que esta última abrirá a ligação 
com Silo Sebastião, possível porto a ser aparelhado, tendo cm vista a 
sobrecarga que afeta o porto de Santo~"· 

4, No que se refere ao sctor de transporte ferrovl4rlo, há ncccs· 
sidade de acelerar o programa de "clctrincaçilo das Ferrovias Paulis· 
tas S.A.- FEPASA, u unificação de bitolas, a construção· c o cqui· 
ramento dos terminais de carga, objctivando u silagem c a grane· 
lizução do transporte de cercais, de açúcar. de cimento c de fcrtili· 
zantes, Ainda no·setor de transporte, nilo pode o Estado alhciar-se 
ao problema do metrô, dada a fund,amcntal importüncia do transpor· 
te urbano de massas c o seu carãter metropolitano". 

No Conselho Monetário Nacional, o voto do Conselheiro faz 
referência à necessidade de recursos adicionais solicitados por aquele 
Governo, no "valor de CrS 8,000,000.000,00 (oito bilhões de cru· 
zeiros), tornando-se fundamental a obtenção, ainda neste exercício, 
de Cr$ 6.500.000.000,00 (seis bilhões c quinhentos milhões de cru· 
zciros), ncando a parte complementar, ou seja, CrS 1.500.000.000,00 
(um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), para ser liberada no 
inicio do próximo exercício. · 

6, Prossegue o mesmo documento afirmando que "segundo o 
esquema proposto pelo Estado em questão, dos 
CrS 6.500.000,000,00 (sois bilhões c quinhentos milhões de cruzei· 
ros) solicitados para este ano, CrS 1.500.000,000,00 (um bilhão c 
quinhentos milhões de cruzeiros) seriam contratados no mercado 
externo, restando a quantia de CrS 5.000.000.000,00 (cinco bilhões 
de cruzeiros) para ser obtida no mercado interno, através do lan· 
çamento de títulos públicos do Tesouro do Estado". 

7. Pela Resoluçiio n• 35, de-1975, o Senado aprovou a elevação 
do montanto da divida consolidada do Estado de São Paulo em 
CrS 1.000.000,000,00 (um bilhão de cruzeiros), mediante a co· 
locação de papéis públicos c pelo presente pedido, reivindica nova di· 
!atação do limite de endividamento para emissão de mais de 
CrS 4.000.000,000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) cm titulas do 
Estado. 

Os registres da Gerência da Olvida Pública do Banco Central 
do Brasil apresontam a seguinte posição para a Dívida Interna do 
Estado de São Paulo: 

----
.Posição em Dllaçõcs Limite 

Dívida Interna 19-10-68 Autoriz. Aluai 
A B A+B 

------Flutuante (I) 
(ant. receita) 

-títulos 

Fundada (II) 739,6 3.257,6 3.997,1 
-títulos 495,3 2.330,0 2.825,3 

- promissórias 244,3 244,3 
-outros 

(garantias) 927,6 927,6 

Total (1+11) 739,6 3.157,6 3.997,1 

(B) - Dilaçõcs autorizadas 
a) paru colocaçiio de títulos: 

Posição em Limite 

3!,5-15 Proposto 

458,6 

458,6 

1.651,7 7.997,1 
1.651,5 6.825,3 

0,2 244,3 

927,6 

2.110,3 7.997,2 

- CrS 130 milhões -Presidente da República cm 17·10·69: 
-Cr$ 300 milhões -Resolução n• 35, de 29-8· 72, do Senado; 
-Cr$ 300 milhões- Resolução n• 30, de 11·9· 73, do Senado; 
- CrS 600 milhões- Resolução n• 14, de 6·5·74, do Senado; 
-Cr$ 1.000 milhões '- Resolução n• 35, de 30·6· 75, do 

Scmtdo, 
Subtotal,Q 2.330 milhões 
a) parn gurantir empréstimo da FEPASAjunto ao BNDE: 
- Cr$ 927,6 milhões - Rcsoluçi\o n• 26, de 25·6·75, do 

Senudo, 



9. Ou unúlisc dos quadros Anexos à Mensagem do Senhor Go· 
vernudor, observa-se que u dívida líquida urbana representava 41,7% 
da Receita total menos Operações de Crl:dito, no passo que, em 
1974, esse percentual reduziu-se p·ua 14,0% (Quadros I a V) 

I O. Com o. novo limite, a dívida mobiliária do Estado de São 
Paulo (CrS 6.825,3 milhões) representará cerca de 27,3% da receita 
líquida deste exercício, estimada em Cr$ 25.061,6 milhões (receita to· 
tal menos operações de crédito consignadas no orçamento c as 
transferências de ICM dos Municípios). 

I I. O Senhor Ministro de Estado dà Fazenda, em 25·7·75, 
dudu a urgência de que se revestia o assunto, aprovou, ad referendum 
do Conselho Monetário Nacional, o encaminhamento do pedido do 
Governo do Estudo de São Paulo no Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, para o posterior envio ao Senado Federal. 

12. Para que possa ser atendido o pedido, faz-se necessário o 
levantamento da proibição estabelecida pela Resolução n• 58, de 
23-10·68, revigorada pelas de n•s. 79, 52 c 35, respectivamente de 
21·10-70, 3-11·72 e i9-10-74, todas do Senado Federal. · 

13. Assim, cumpridas que foram as exigências regimentais 
(art. 106, item 11) e legais (resoluções acima citadas), que tratam do 
assunto, c nada havendo, no âmbito desta Comissão, que possa ser 
oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor Presidente 
da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição 
constante do artigo I' da Resolução n' 58, de 1968, nos termos do se· 
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1975 

Suspende a prolblçio contida na Resoluçio n• 58, de 1%8, 
revigorada pelas de n•s. 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do Estado de Sio Paulo eleve em 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I• fi suspensa a proibição constante do nrt. I• da Reso· 
Juçiio n• 58. de 1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35. de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo 
do Estado de São Paulo eleve em Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bi· 
lhõcs de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante a 
colocação de títulos públicos do Tesouro do Estado, a fim de qu'e 
possa viabilizar a execução de projetes de elevada importância social 
e econõmicu, em coerência com as dirctrizes do 11 Plano Nacional de 
Desenvolvimento. 

Artigo 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua pu· 
blicuçào. 

Sula dus Comissões, em 13 de agosto de 1975.- Milton Cabral, 
Presidente - Franco Montoro, Relator - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Roberto Saturnlno - Orestes Quércla - Jesflé 
lõrelre. 

PARECER N•327, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n• 50, de 1975, da Comissão de Economia que "sus
pende a proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revlao
rada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para 
permitir que o Governo do Estado de São· Paulo eleve em 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida eonsolldada ". 

Relator: Senador Orlando Zaneaner 

O Projeto de Resolução npresentodo pela Comissilo de Econo· 
miu su•pende (urt. I') "a proibiçilo constante do urtigo I' da Rcsolu· 
çiio n• 58, de 1968, revigo:odu pelos de n•s 79, de 1970,52, de 1972 c 
35, de 1974, todus do Senado Federo!, puru permitir que o Governo 
do Estudo de Silo Paulo eleve em Cr$ 4,000.000.000,00 (quatro bi· 
1 hões de cruzeiros) o montante de suu divida consolidado, mediante a 

colocuçilo de títulos públicos do Tesouro do Estado, a fim de que 
possu viabilizar n execuçilo de projetas de elevada importância social 
e econõmica, em coerência com us dirctrizes do 11 Plano Nacional de 
Desenvolvimento". 

2. O Senhor Ministro de E~tado da Fazenda, por despacho de 
25 de julho de 1975, dada a urgência de que se revestia o assunto, 
aprovou ad refercndum do Conselho Monctdrio Nacional, o cncami· 
nhumento do pleito à consideração do Senhor Presidente da Rcpúbli· 
cu, em foce do que preceitua o parágrafo 2• do artigo I• da RcsoJu. 
ção n• 58, de 23 de outubro de 1968, do Scnodo Federal c, posterior· 
mente, submetida ao exame desta Cosa, nos termos do art. 42, item 
VI, da Constituição. 

3. Ao processado foram anexados os documentos indispcnsá· 
veis uo exume do pedido, conforme as exigências regimentais e reso· 
luções normutivus. 

4. Há necessidade, portanto, de que seja levantada a proibição 
estabelecida na Resolução n• SS, de 1968, prorrogada pelas de 
n•s 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal. 

S. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências re·' 
gimentuis, legais e constitucionais que tratam do assunto c nada hn· 
vendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à solicitação 
constante da Mensagem n• 145, de 1975 (n' 237/75 - na origem) 
do Senhor Presidente da República, opinamos no sentido da norm'ai 
tramitação do projeto de resolução da Comissão de Economia, vez 
que constitucional ejurldico. 

Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Accloly Filho
Presidente- Orlando Z.ncaner - Relator- Leite Chaves - José 

Lindoso - 1talívio Coelho- Henrique de La Roeque - Heitor Dias 
-Gustavo Capanema- José Sarney. 

PARECERE~'N•S 328 E 329, DE 1975 
PARECER N• 328, DE 1975 

Da Comissão de Eeonomla, sobre a Mensaaem n• 119, de 
1975 (n• 184/75, na orlaem), do Senhor Presidente da 
Repúbliea, submetendo à apreclaçio do Senado Federal propos
ta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Guarani do Oeste (SP) a 
elevar em Cr$ 1.000.000,00 (um milhio de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Roberto Saturnlno 

O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo n• 42, 
item VI, da Constituição, submete à delibcrnçilo do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de se 
levantar u proibição constante do art. I• da Resolução n• 58, de 
1968, revigorado pelas de n•s 79, 52 e 35, respectivamente de 1970, 
1972 e 1974, todas do Senado Federal, u fim de que a Prefeitura 
Municipal de Guarani d'Ocstc possa elevar cm Cr$ 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, mo
diante contratação de empréstimo junto à Caixa Econômica do Esta· 
do de São Paulo S.A. 

O desejo da Prefeitura de Guarani d'Ocstc (SP) era obter autori· 
zuçilo puru contratar um empréstimo de CrS 2.000,000,00 (dois mi· 
lhões de cruzeiros) e a operação teria os seguintes condições: 

A- Valor: CrS 2.000.000,00; 
B- Pruzo: 3 unos 
C- Encargos: 
I-juros de 12% a.a., pela aplicnçilo da Tabela Price; 
2- Corrcção monetúriu semelhante à das ORTN; 
D- Prestuçilo mensul inicial- Cr$ 66,428,62; 
E- Garantias: Vinculaçilo de ICM c de Taxas de Pavimenta· 

çiio. 
Exuminundo u Lei Orçumentdrio do Municlpio para o ano cm 

curso e outrus operuções de crédito n serem concretizadas, o Conse· 
lho Monet(~rio Nucionul decidiu aprovar a contratoçilo do cmprl:sti· 
mo cm utí: CrS 1.000.000,00, umu vez que a capucidudc de poupança 
du Prefeitura de Guurani d'Oeste cm torno de CrS 768.200,00, nilo é 
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suficiente para arcar com CrS 797.143,44 de encargú; financeiros 
necessârios, ao empréstimo na forma solicitada. 

A operação financiará serviços considerados reprodutivos, com 
retorno de parte do capital aplicado através de cobrança de taxas, e 
atende todas as exigências da Resolução n• 58, de 1968. 

Em face ao exposto, opinamos pelo ac.olhimento do pleito da 
Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste, na forma do seguinte: 

PROJETODERESOLUÇÃON• 51,DEI975 

Suspende a prolblçiio contida na Resoluçio n• 58, de 1968, 
revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 51, de 1m e 35, de 1974, 
para.permltlr que a Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste, 
eleve em CrS 1.000.000,00 (um mllhio de cruzeiros) o montan· 
te de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• I> suspensa a proibição contida no art. I• da Resolução 

n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, 52 e 35, respectivamente 
de 1970, 1972 c 1974,' todas do Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Guarani d'Ocstc (SP) eleve cm 
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de sua ·d!vi

. da consolidada, a fim . de que possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo SA., destinado a financiar 
a execução de obras de pavimentação asfâltica c serviços correlates 
em vias públicas de &ua sede c bairro de Ou roeste. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comiss~es, cm 13 de agosto de 1975. - MUton Cabral, 

Presidente- RobertoSaturnlno,Rclator- Franco Montoro- Rena
to Franco - Oreatea Quércla - J arbas Pa111rlnho- Jem Freire. 

PARECER N• 31!1, de 1975 

Da Comissio de Constltulçio t>Justlça sobre o Projeto de 
Reaoluçio n• 51, de 1975, da. Comlssio de Economia que 
"suspende a prolblçiio contida na Reaoluçio n• 58; de 1968, 
revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 51, de 1971 e 35, de 1974, 
para permltlr que a prefeitura municipal de Guarani d'Oeste 
eleve em CrS 1.000.000,00 (bum mllbiio de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orlando Zaneaner 

Objctiva o presente Projeto de Resolução, de autoria ua 
Comissão de Economia, o levantamento da proibição contida na 
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970,52, de 
1972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir à Prcfci

·tura Municipal de Guarani d'Ocstc (SP) à elevar em 
Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinado a finan· 
ciar a execução de obras de pavimentação asfãltica e serviços 
corrclatos em vias públicas de sua sede c no bairro de Ouroeste. 

A matéria foi examinada no seu mérito pela Comissão compe
tente que a julgou ptoccdentc, tendo cm vista terem sido atendidas 
todas as exigências técnicas c revestir-se de carâter econômico 
rclevnntc para aquele munic!pio. 

Divida Consolidada 

Limitada pela Resolução n• 58/68 
-contratos 

S. Conclui o mesmo documento, afirmando que "o excesso 
verificado na posição de 28·2-75 refere-se ao saldo devedor de 5 
(cinco) opernçõcs de crédito, compreendendo contratos de emprésti· 
mos e de reesculonumento de dívidas celebrados com a Caixa Econô· 

. No âmbito d~ compctê~cia desta Comissão, nada hll que possa 
ser o~ost.o ao ProJeto de Resolução em pauta, visto que jur!dico c 
constttuc10nal. 

Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Acc!oly Filho
Presidente- Orlando Zaneaner- Relator- Leite Chaves- José 

Llndoso - ltalhlo Coelho - Henrique de La Rocque - Heitor Dias 
-Gustavo Capanema- José Sarney. 

PARECERES N• 3301! 331, de 1975 

PARECERN• 330, DE 1975 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n• 120, de 
1975 (n• 185, de 1975, na origem), do Senhor Prealdente da 
República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Garça (SP) a elevar em 
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dhlda consolidada, a Om de que po111 contratar empréstl· 
mo junto à Caixa Econômlea do Estado de Sio Paulo S.A. 

Relator: Senador Orestes Quêrcla. 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 120, de 
1975 (n• 185/75, na origem), encaminha ao exame do Senado 
Federal, de acordo com o disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, a Exposição de Motivos n•l97, de 1975, do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, com o objctivo de autorizar a Prefeitura 
Municipal de Garça, Estado de São Paulo, a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, mediante contratação de empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinado a finan
ciar a execuÇão de serviços de pavimentação asfâltica de vias c 
logradouros públicos. 

2. Examinando o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 4 de junho do corrente ano, recomendou a adoçiio de 
providências necessárias ao levantamento da proibição estabelecida 
no art. I• da Resolução 58, de 23 de outubro de 1968, do Senado 
Federal, com a proposta de permitir-se à Prefeitura, apenas, a contra· 
tação de empréstimo até a quantia de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros), por considerar, tendo em vista o orçamento do municí
pio para o exercício cm curso, que a margem de poupança da Prefei
tura de Garça situa-se "cm torno de CrS 2.493 mil, dos quais 
CrS 1.285 mil estão comprometidos para o pagamento de juros c rcs
gastcs de operações jâ ·contratadas, restando um saldo de Cr$ 1.208 
mil para investimentos c inversões financeiras''. 

3. A operação a ser realizada deverá observar as seguintes 
condições: 

~-Valor: CrS 3.000.000,00; 
B- Prazo: 3 anos; 
C- Encargos: 
I -juros de 12% a.a .. pela aplicação da Tabela Price; 
2- corrcção monctliria semelhante à das ORTN; c 
D - Garantias: Imposto sobre Circulação de Mercadorias c 

Taxas de Pavimentação. 
4. A posição da dívida consolidada do município, segundo 

dados do Banco Central, é a seguinte: 

Poslcioem Poslçioell' 
19.10.68 28.02.75 Excesso 

(A) (B) B-A 

1.007.095,59 4.425.377,71 3.418.282,12 
1.007.095,59 4.425.377,71 3.418.282,12 

mica do Estado de São Paulo S.A .. sem a devida autorização do 
Senudo", 

6. Pura que possa ser atendido o pleito, faz-se ncccssãrio o 
levantamento da proibição estabelecida pela Resolução n• 58, de 23· 
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I 0-68, revigorudu pelas de n•s 79, 52 e 35, respectivamente de 21-10· 
70, 3·11· 72 c 29-10· 74, todas do Senado Federal. 

7. Ao processado foram uncxados os documentos indispcnsá· 
veis ao exame do pedido, conforme us exigências regimentais c 
resoluções normativas. 

8. No âmbito desta Comissão, nada há que possa ser oposto à 
Mcnsugem Presidência!, ruzuo por que opinamos pela sua apro· 
vaçüo, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE 1975 

Suspende a prolblçilo contld~ na Resoluçilo n• 58, de 
1968, revigorada pelas de no 79, de 1970, 52, det972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Garça (SP) eleve em CrS 3,000,000,00 (três 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I • B suspensa a proibição constante do art. I' da Resolu· 
çào n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, 
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefcitu· 
ra Municipal de Garça, Estado de São Paulo eleve, em 
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), o montante de sua dfvi· 
da consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, de igual 
valor, junto· à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
dcstin~do a financiar a execução de serviços de pavimentação asfâlti· 
cu de vias elogradouros públicos daquela cidade. 

Art, 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua publica· 
cão. 

Sala das Comissões, cm 13 de agosto de 1975.- Milton Cabral, 
Presidente- Orestes Quiírcia, Relator -Renato Franco- Jarbas 
Passarinho- Roberto Saturnino- Franco Montoro- Jessé Freire. 

PARECER N•331, DE 1975 

Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
ReS<lluçilo n• 52, de 1975, da Comlssilo de Economia, que 
"suspende a proibição contida na Resoluçilo n• 58, de 1968, 
revigorada pelas de n•s 79, de 1970, SZ, de 1972, e 35, de 1974, 
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Garça (SP) eleve em CrS 3.000.000,00 (três 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Orlando Zancaner 

Nos termos do Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, fica suspensa (art. I•) "a proibição constante do ari. I• 
da Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, dcl970, 52, 
de 1972, c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Garça, Estudo de São Paulo, eleve, em 
CrS 3.000.uCJ,OO (três milhões de cruzeiros), o montante de sua dfvi· 
da consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, de igual 
valor, junto à Caixa Econõmica do Estudo de Siio Paulo S.A., 
destinado u financiar u execução de serviços de pavimentação asfúlti· 
cu de vias e logrudouros públicos daquela cidade". 

2. A operação u ser realizada deverfi observar as seguintes 
condições: 

A- Valor: Cr$ 3.000.000,00; 
B- Prazo: 3 unos; 
C - Encargos: 

I -juros de 12% u.u, pela aplicação da Tabela Price; 
2- correção monetária semelhante à das ORTN; e 

D - Garantias: Imposto sobre Circulução de Mercadorias e 
Taxus de Pavimentação. 

3. A matéria tem origem nu Mensagem n• 120, de 1975 (n• 185, 
de 1975, nu origem), cm que o Senhor Presidente du República 
submete ii <iclibcraçilo do Senado Federal a Exposiçilo de Motivos 

do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que recomenda n medida 
pleiteada, u fim de que a Prefeitura de Garça possa realizar os servi· 
ços de pavimentação de vias públicas. 

4. Pura fundamentar o pedido, o Banco Central do Brasil 
;nc;uninhou uo exame do Senado Federal, todos os dados de inte· 
rcssc pura u operação, inclusive, a posiçilo do endividamento utual, a 
margem utilizável sem autorização do Senado Federal (Resoluções 
n•s 53j71 c 52/72), o valor dos contratos extralimite. e dados sobre a 
receita c despesa pura o presente exercfcio financeiro. 

5. À Comissão de Economia, na forma regimental, depois de 
examinar todos os aspectos do pedido c considerando terem sido 
atendidas us determinações constitucionais c lesais pertinentes à 
espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o 
pedido. 

6. Nada havendo, no âmbito da competência desta Comissão, 
que possa ser oposto ao Projeto de Resolução em pauta, visto que 
jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter tramita· 
çiio·normul. 

Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Accioly f"ilho, 
Presidente - Orlando Zancaner, Relator - Leite Chaves - José 
LindoS<l - ltalfvio Coelho - Henrique de La Rocque - Heitor Dias 
·- Gustavo Capanema- José Sarney, 

PARECERES N•S33% E333, DE 197~ 

PARECER N• 332, DE 1975 

Da Comissiio de Economia, sobre a Mensagem n• 121, de 
1975 (n' 186/75- na origem), do Senhor Presidente da Repú· 
blica, submetendo ao exame do Senado Federal proposta do 
Senhor Ministro da Fazendo, para que seja autorizada a Prefci· 
rura de Caiuú (SP) a elevar em CrS 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Jessé Freire 

De acordo com o disposto no art. 42, item VI, da Constituição, 
o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado 
Federal, Exposi<;ão de Motivos (EM n• 198/75) do Senhor Ministro 
de Estudo da Fazenda, no sentido de que a Prefeitura Municipal de 
Cniul1 (SP) eleve cm CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa co~trutar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
destinado a financiar a execução de serviços de pavimentação 
asfáltica de vias públicas daquela cidade, 

2. "A operação ficará subordinada às seguintes condições: 
A- Valor: CRS 400.000,00 
B - Prazo: 4 anos 
C- Encargos: 
I -juros de 12% a.u., pela aplicação da Tabela Price; 
2- correção monetária semelhante à das ORTN; 
D- Prestação Mensal Inicial: CR$ 10.533,54; e 
E - Garantias a serem prestadas: Imposto de Circulação de 

Merendarias (I CM)." 
·3. A situação da divida consolidada interna do municipio apre· 

senta-se do seguinte modo: 

Espécie 

Divida Fundada (A+B) 
A -Limitada pela Res. n• 58/68 
-Contratos 
B- Extrallmltc 
-Contratos com recursos PASEP 

Posição em 
29-10·68 

NIHIL 
NIHIL 
NIHIL 
NIHIL 
NIHIL 

Posição em 
31-10-74 

502.865,85 
378.140,95 
378.140,95 
124.724,90 
124.724,90 

4, Segundo informa<;i\o do Banco Central do Brasil, "a dilação 
do endividamento verificada no perlodo - ni\o se computnndo o vn· 
lorde CrS 124.724,90 corresponde ao snldo do contrato de cmprés· 
timo contraldo junto no Banco do Brusil S.A., com recursos do 
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PASEP, cujo valor é considerado como extralimite em funçuo do que 
determina u Resolução n• 58/68, daquela Casa Legislativa - foi 
devida a operações de crédito realizadas com a Caixu Económico do 
Estado de São Paulo S.A .. sem a prévia autorização de que trata u 
'mencionada Resolução n• 58/68." 

S. O Conselho Monetário Nocional, em sessão de4 de junho de 
1975, recomendou u adoçüo das providi:ncias necessárias ao Jevnn· 
tumento da proibição estabelecida no urtigo I• da Resolução n• 58, 
de 23 de outubro de 1968, do Senado Federal. 

6. Cumpridas as exigências processuais e técnicas e nada 
huvendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à solicita· 
ção contida nu presente Mensagem, opinamos pela sua aprovação, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1975 

Suspende a prolblçio contida na Resoluçio n• 58, de 1968, 
revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35 de 1974, 
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Muni· 
elpal de Caluá (SP) eleve, em CrS 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros), o limite de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Arl. I• &: suspensa a proibição constante do art. I• da Resolu· 

çào n• 58, de 1968, revigorado pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1912 e 
35 de 1974. todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipul de Caiuá, Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos mil cruzeiros) o limite de sua dívida consolidado, a fim 
de poder contrair empréstimo, de igual valor, junto à Caixa Econô· 
mica do Estudo de São Paulo S.A., destinudo a financiar a execução 
de serviços de pavimentução asfáltico de vias públicos duquela 
cidade. 

Art. 2• .. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publieaçiio. 

Sala das Comissões, em 13 de agosto de 1975.- Milton Cabral, 
Presidente - Jessé Freire, Relator - Orestes Quérda - Renato 
Franco - Jarbas Passarinho - Roberto Saturnino - Franco 
Montoro. 

PARECER N• 333, DE 1975 

Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n• 53, de 1975, da Comissão de Economia, que 
"suspende a proibiçilo contida na Resoluçio n• 58, de 1968, re
vigorada pelas de n• 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Muni· 
cipal de Caluá (SP) eleve, em CrS 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros), o limite de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Orlando Zancaner 

Com a Mensagem n• 121, de 1975 (186/75- na origem), o 
~enhor Presiden'te da República submete ao exame do Senudo 
federal, nu forma do disposto no.urt. 42, item VI da Constituição, a 
l=:xposiçào de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fuzendu no 
penlido de que seja uutorizadu a Prefeituru Municipal de Caiuá, E~ta· 
llo de São Paulo, a elevar, em CrS 400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros), o montante de suu dívida consolidndu, u fim de que 
nqucla Prefeitura possu contrutar empréstimo junto à Caixa Econô· 
lnicu do Estudo de Silo Puulo S.A., destinudo ao financiamento de 
~bras de puvimentuçiío usfáltica de vius públicas duquela cidade. 

2. A operação terú us seguintes curucteristicas: 
"A- Valor: CRS 400.000,00; 
B- Prazo: 4 anos; 
C - Encargos: 
I- Juros de 12% u.a., pela aplicação da Tubelu Price; 
2- corrcçilo moncti1ria semelhante à dus ORTN; 

D- Prestação Mensallnldal: 
CrS I 0.533,54; e 
E- Garantias a Serem Prcstudus: 
Imposto de Circuluçilo de Mercadorias- (ICM)." 

3. Informa o Senhor Ministro de Estudo da Fuzendu, cm sua 
Exposiçüo de Motivos, que o Conselho Monetário Nacional, à vista 
do preceituado no· purltgrafo 2• do urt. I• da Resolução n• 5H, de 
1968, aprovou o encaminhamento do assunto à considcruçuo pre
sidencial, dando, dessa forma, u sua aprovação à pretensão da Prcfci· 
turu Municipal de Cuiuá. 

4. A Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n• 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974 que proíbem, pelo prazo de dois anos, 
a emissão e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, dos 
Estados e Municípios, previ: nos§§ I• e 2• do artigo I•, o Jcvan· 
tumento temporário da referida proibição, "quando se tratar de 
títulos especificamente vinculados a financiamentos de obras ou ser· 
viços reprodutivos, em que o respectivo encargo de juros e amortiza· 
ção possa ser utendido pela renda dos referidos serviços e obras, ou 
ainda, em casos de excepcional necessidadê e urgência, c aprc
sentuda, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação" 
Em qualquer caso, devem ser obedecidos os seguintes requisitos: 

a) parecer favorável do Conselho Monetário Nacional; 
b) aprovação do Senhor Ministro de Estado da Fazenda; c, 
c)· Mensagem do Senhor Presidente da República, submetendo 

o pedido à deliberaçiio do Senado Federal. 
S. Como se vi: do exame do processado, foram cumpridas todas 

as exigências regimentais, Jeguis e constitucionais que tratam do 
assunto, cujo mérito foi devidumente.aprcciado e aprovado pela Co· 
missão de Economia destu Casa. 

6. Ante o expôstà, nada havendo, no âmbito do exame desta 
Comissão, que possa ser oposto ao presente Projeto de Resolução, 
vez que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter 
tramitação normal. 

Sala das Comissões, em 20 de ugosto de 1975 . ...:. Accloly Filho -
Presidrnte- Orlando Zancaner- Relator- Leite Chaves- José 

Lindoso - ltalívlo Coelho - Henrique de La Rocq~e - Heitor Dias 
-Gustavo Capanema- José Sarney. · 

I>ARECERES N•s. 334 E 335, DE 1975 

PARECER N• 334, DE 1975 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n•. 122, de 
1975 (n' 187/75, na origem), do Senhor Presidente da Repú· 
blica, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prerei· 
tura Municipal de Meridiano (SP) a elevar em CrS 590.000,00 
(quinhentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Nos termos do artigo 42, item Vi, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República submete ao exame do Senado Federal, pro· 
posta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Meridiano, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 590,000,00 (quinhentos e noventa mil cruzei· 
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Pre
feitura possa contrutar empréstimo junto à Caixa Econômicu do 
Estudo de São Paulo S.A., destinado a finunciar a exccuçi\o de servi·' 
ços de pavimcntuçiio nsfítltica de vias c Jogradouros públicos daquela 
cidade, 

2. A operuçi\o u ser contratada obedecerlt às seguintes condi· 
ções: 

A - Valor: CrS 590.000,00 
B - Pruzo: 3 unos; 
C - Encargos: 
I - juros de 12% u.u., pela aplicaçilo du Tabela Pricc; 
2 - corrcçilo monctâriu semelhante h das ORTN; 
D - Garantia: Imposto sobre Circuluçi!o de Mercudorias. 

3. Para efetivnr·se u operuçilo cm puutu, faz-se ncccssârio o le· 
vuntumento du proibiçi!o estubelecidu pelu Resolução n• 58, de 23· 
10-68, revigorada pclus de n•s. 79, 52 e 35, respectivamente de 21·10· 
70, 3-11·72 e 29-J0-74,todus do Senado Federal, tendo cm vistu que 
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u Prefeitura niio apresenta, para os efeitos da Rcsoluçiio n• 58, de 
1968, conforme os dados da Gerência da Dívida Pública do Banco 
Central do Brasil, margem suficiente para assumir novos 
compromissos conforme o quadro seguinte: 

Posição em Poslçioem 
Divida Fundada 

29-1(1.68 211-2-75 

A - Llmhada p/Res. n• 58/68 50.919,84 18.787,55 
- contratos 50.919,84 18.787,55 
B - Extralimite 356.440,00 
contratos e/recurso PASEP 356.440,00 
C- Total 50.919,84 375.217,55 

4. Para o exercício de 1975, a Lei de Meios apresenta as seguintes 
previsões: 

CrS mil 
"receita bruta (a) .................................. , ... 2.126 
operações de crédito (b) . , ........ : ...... , .... , .... , ...... 590 
Receita líquida (a·b=c) ......... , . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 1.536 
despesas de custeio c transferências correntes (d) .... , , , ... , , 1.127 
transferência de capital (e) ............... , ... , , .... , , ..... 38 
despesas certas e inadiãveis (d+e=f) .............. , ....... 1.165 
margem pura investimentos e inversões (c· I) ... , ....••... , •• 371" 

S. O voto do relator no Conselho Monetário Nacional, no que 
tange à dívida aluai do Município, assinala que "seu cronograma de 
desembolsos apresenta um dispêndio médio anual, até 1979, de 
Cr$ 75.000,00, aproximadamente, sendo que a Lei Orçamcntãria 
deste exercício consignou a importância de Cr$ 100.247,00 para seu 
atendimento''. 

6. Por outro lado - aduz o mesmo documento - "a margem 
para investimentos da Municipalidade, ou seja, sua capacidade de 
poupança, situa·se em torno de Cr$ 371.000,00, correspondendo a 
24,15% da receita liquida prevista". 

7. O ·Conselho Monetário Nacional, em sessão de 4 de junho 
de 1975, recomendou a adoção das providências necessárias ao lcvan· 
tamento da proibição estabelecida no artigo I• da Resolução n• 58, 
de 1968, revigorudu pelas de n•s. 79, 52 e 35, respectivamente de 
21-10·70, 3·11-72 c 29·10-74, todas do Senado Federal. 

B. Entretanto, para que possa efctivar-se a operação, faz·sc 
necessário o levantamento da proibição estabelecida pela Resolução 
n• 58, de 1968, tendo em vista que o Municipio em exame não 
possui, segundo os rcgistros da Gerência da Divida Pública do Ban
co Central do Brasil, margem utilizável pura novas contratações, 

9. Do exame de toda a documentação anexada ao processo, 
concluimos que foram cumpridas todas as exigências relativas ao 
assunto, c nada havendo, no âmbito desta Comissão, que possa ser 
oposto à solicitação contida na presente Mensagem, opinamos pela 
sua aprovação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1975 

Suspende • proibição contida na Resolução n• 58, de 
1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Meridiano (SP) eleve, em Cr$ 590.000,00 
(quinhentos e noventa mil cruzeiros), o limite de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I• ll suspensa a proibição constante do urt, 1• da Reso
lução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970, 52, de 
1972 c35, de 1974, todas do Senado Federal, pura permitir que a Pre· 
feitura Municipal de Meridiano, Estudo de Silo Paulo eleve em 
Cr$ 590,000,00 (quinhentos e noventa mil cruzeiros), o li~itc d~ sua 
dlvidn consolidada, u fim de poder contratar empréstimo junto à 
Cnixn Econômicn do Estudo de Suo Paulo S. A, de igual valor, 

destinado a financiar a execução de serviços de pavimentação asfâlti· 
cu de vias c logrudouros públi~os daquela cidade. 

Artigo 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi-
cação. . 

Sala das Comissões, em 13 de agosto de 1975. -Milton Cabral 
Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Renato Franco _: 
Orestes Quércla- Jessé Freire- Roberto Saturnlno- Franco Moo
toro. 

PARECER No 335, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Resolução n• 54, de 1975, da Comluão de Economia, que· 
"suspende a proibição contida na Resolução n• 58, de1968, re
vigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 197Z e 35, de 1974, 
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Muni· 
.clpal de Meridiano (SP) eleve em Cr$ 590.000,00 (quinhentos 
e noventa mil cruzeiros), o limite de sua divida con10lldada", 

Relator: Senador Orlando Zancaner 

Vem ao nosso exame projeto de resolução apresentado pela 
Comissão de Economia, que objetiva suspender (art. I•) "a proibição 
constante do art. I• da Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de 
n•s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal, 
para permitir que a· Prefeitura Municipal de Meridiano, Estado de 
São Paulo, eleve cm Cr$ 590.000,00 (quinhentos c noventa mil cru
zeiros) o limite de sua dívida consolidada, a fim de poder contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
de igual valor, destinado a financiar execução de serviços· de 
pavimentação asfáltica de vias e logradouros públicos daquela cida
de", 

2. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 4 de junho de 
1975, recomendou a adoção das providências necessárias ao levanta
:nento da proibição estabelecida no artigo I• da Resolução n• 58, de 
1968, revigorada pelas de n•s 79, 52, e 35, respectivamente de 
21-10-70, 03·1'1· 72 e 29-10-74, todas do Senado Federal.. 

3. À vista do que preceitua o parágrafo I• do art. I• da Resolu· 
ção n• 58, de 1968, e atendidas que foram as determinações cons
titucionais (art. 42, item VI) e regimentais (art. 106, item 11) opina
mos no sentido da normal tramitação do projeto de resolução em 
exame, visto que jurídico e constitucional. 

Sala das Comissões, em 20 de agosto de 1975. -Acdoly Filho
Presidente- Orlando Zancaner- Relator - Leite Chaves- Jollll 

Llndoso - Henrique de La Roeque - ltalívlo Coelho - Heitor Dias 
-Gustavo Capanema- Jollll Samey. 

PARECER N• 336, DE 1975 
Comissão de Redação 

Redação do vencido, para o IICJUndo turno reslmental, do 
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1975 

Relator: Senador Orestes Quércla 

A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1975, que al
tera a redução do urt. 687 do Código de Processo Civil. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente - Orestes Quércla, Relator - José Llndoso - VlrgBio 
Távora. 

ANEXO AO PARECER N• 336, DE 1975 

Redaçilo do vencido, para o segundo turno reslmental, do 
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1975. Altera a redaçio do 
art. 687 do Código de Processo Civil. 

· O Congresso Nacional decreta: 

1\rt, I• O eaput do urt. 687 do Código de Processo Ci~il (Lei 
n• 5.869, de li de janeiro de 1973) passa a vigorar com u seguinte re
duçilo: 

"Art. 687 O editul será ufixudo no átrio do edifício do 
Forum c publicado, cm resumo, I (umu) vez no órgiio oficinl 
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da União, do Estado ou do Território, conforme o caso, e 2 
(duas) cm jornal loc,al, se houver, ou cm outro que circule, 
dinriumentc, no Município." 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 3• Revogam-seus disposições cm contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vai ii publicaçilo. (Pausa,) 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n' 96, de 1975, de autoria do Sr. Senador Otair Beckcr, que 
dá nova redução ao § 2• do art. 132 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
Comissão a que foi distribuldo. 

O SR. PRESIDENTE '(Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secretário. · 

I'!. lida a seguinte 

Em 21 de agosto de 1975. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

ausentarei do Pais a partir de 31 do corrente, a fim de, no desempe
nho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da 62• 
Conferência lnterparlamentar, a realizar-se cm Londres, de 3 a 12 de 
setembro próximo. 

Atenciosas saudações.- Senador José Llndoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência fica 
ciente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. 1•
Secretário. 

(; lido o seguinte . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 55, DE 1975 

Dá nova redaçio ao Inciso "6" do artleo 78 do Regimento 
Interno. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• O inciso n• 6 do artigo 78 do Regimento Interno 
passará a ter a seguinte redaçilo: 

"6) Educaçilo c Cultura, 9 (nove)." 

A rt. 2• A presente Rcsoluçilo entra rã cm vigor em I• de feve
reiro de 1976. 

Justificação 

O projeto supra visa n alterar a atual composiçilo da Comissão 
de Educaçilo c Cultura do Senado, elevando-a de 7 para 9 (nove) 
membros. 

Justincu-o não só a magnitude atingida pelos problemas cduca
cionuis c culturais, nos planos de desenvolvimento c reconstrução 

Nacional, como também cm termos cstatfsticos, o volume de 
projetas e outros assuntos submetidos no exame do dito órgão técni
co, conforme se vê pdo gráfico anexo .. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1975.- Adalberto Seno. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

CAPITULO 1J 

Da Composição 

Art. 78. A Comissão Diretora é constitulda dos titulares da 
Mesa, tendo as demais Comissões Permanentes o seguinte número 
de membros: 

I) Agricultura, 7 (sete); 
2) Assuntos Regionais, 7 (sete); 
3) Cons!ituição c Justiça, 13 (treze); 
4) Distrito Federai, II (onze); 
5) Economia, II (onze); 
6) Educaçiip c Cultura, 7 (sete); 
7) Finanças. 17 (dezcssetc); 
8) Legislação Social, 7 (sete); 
9) Minas e Energia, 7 (sete); 
10) Redução, 5 (cinco); 
II) Relações Exteriores, 15 (quinze); 
12) Saúde, 7 (sete); 
13) Segurança Nacional, 7 (sete); 
14) Serviço Público Civil, 7 (sete); 
15) Transportes, Comunicações c Obras Públicas, 7 (sete). 

SUBSECRETARIÀ DECOMISSOES 

MAPAS ESTr\ TISTICOS DOSTRr\llr\LHOS Dr\5 
CO~ilSSOcS PERMANENTES 

MATÕ/1./AS /I.ECEBI!ltiS 



SUDSECRE:T,'JHA 

&XTRATO AIIUAL 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA LEGISLATIVA 

SUBSECRETARIA DECOMISS0ES 
SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
Quadro Comparativo dos Trabalhos das Comissões Permanentes no I• Semestre de 1975 

Comissão DEMAIS COMISSOES 

Síntese dos Trabalhos de 
Economia CA CAR CCJ CDF CEC CF CLS CME CR CRE CS CSN CSPC CF 

Rcuniõ~:s Ordinúrias lO 5 i5 12 5 9 7 7 7 3 8 4 3 4 6 

Rt:uniôcs E.xtraordinúriHS 2 3 I 4 2 6 33 
Projctos Relutados 35 9 5 160 
Prujctos Distribuídos 47 5 6 269 

4 23 23 32 3 59 19 4 3 5 9 
5 31 28 58 3 20 4 6 6 26 

Projctos cm Diligência I 3 
Ofícios Recebidos 6 123 40 

4 7 I 9 
20 5 2 2 2 6 

Ofícios Expedidos IS 183 20 3 lO 23 25 

Pedidos de Vista 2 11 3 2 

Emendas Aprcscntudus 3 6 2 2 
Su hcmcndas t\prr.:scntudus 13 
Substitutivos 2 7 
Projetas de Rcsoluçiio 22 6 

Dcclunu;õcs de Voto. 39 
Comparecimento Autoridades 
V o tos com Restrições 11 
Convites E.< pedidos 671 450 597 
Tclcgranu1s Expedidos IS 214 
Tele.< Recebidos 30 
Tcb Recebidos 33 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto scril pu

blicndo e, cm seguida, ficnrú sobre a mesa durante três sessões, a fim 
de receber emendas, de acordo com o Regimento Interno. Findo este 
prazo, será despachado às comissões competentes. 

·Há orudorcs inscritos. 
Concedo a palavra ao Sr1'Senador Cattctc Pinheiro.· 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (Pará) (Pronuncia o seguinte dis
curso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluirei hoje ci pro
nunciamento ontem iniciado. Ao finul do tempo que me roi desti
nado nu sessão anterior, diZia, Sr. Presidente: 

1:: cudu vez maior o deOcit apresentado pelo selar produtivo de 
borracha natural do Pufs. Pura o ano vindouro, cálculos otimi<tas 
admitem a importação de, pelo menos, 38.500 toneladas do produto 
asiático. As necessidades nos levarão a importar· 50.700 toneladas, 
cm 1978, passando a 66.900 toneladas, cm 1980, c 87.500 toneladas, 
cm 1982. Tais perspectivas são. passiveis dc_.vcrificar no seguinte 
esquema: 

Ano Produçio (I) Consumo(!) DeDclt (t) 

1976 27.700 66.200 38.500 
1978 29.400 80.100 50 700 

.1980 30.000 96.900 66.900 
1982 30.000 117.500 87.500 . 

Os prognósticos são plenos de otimis"?o, principal.m~nlc quan
do sabemos que a produção interna vem bn~xando, nos ult1mos anos. 
Cuiu 20,5%, cm 1974, quando chegou a f 8.600 toncl~das, com 
ameaça de continuar a queda, no ano corrente. Para sttuar-sc na 
raixa de 27.700 toneladas cm 1976, deveriam acontecer ratos aus-
piciosos. . , 

Quanto ao consumo, os cálculos pode~ ser superado~. A mdus
tria de artcratos se encontra cm rrancu curo na, sendo posstvcl expan
são aindu mais ampla. A situação pode ser arcrida pelos números 
encontrados no triénio 1971/73, quando, cm São Paulo, as marcas 
r oram: 33.061 toneladas de borracha natural, c 58.756 de sintética, 
em 1971; 34.877 toncladus de natural, e 67.019 de sintética, cm 197:Z: 
40.687 toneladas do produto vegetal c 79.900 toneladas do produto 
sintético, cm 1973. 

A respeito do assunto, a "Tribuna da lmpren.sa" publicou,~~~ 
edição de 9 de junho último, ~ob o título de "Es~aztnmento d~ ~ert~
gais vai dar problema cm 82", longo trabalho, salientando, de IniCIO. 

"Em 1982, o consumo brusileiro de borrachu natural 
exigirá uma participaçilo superior a 87.300 toneladas às 30 
mil previstas, porque o consumo se situurá em torno de 
117.500 toneludus. Mas será impossível, dadas us distorções 
nu politica do Governo no sctor, desde os últimos trinta 
anos, que permitiu o esvaziamento dos seringuis que se pau tu
rum pelo trabalho semi-escruvo e não se prepararam para o 
crescimento industrial. As 87.500 toneludus, então, lerão que 
ser s"pridas no exterior, ruto que continuará onerando a nos. 
sujá deficitúriu bulançu comercial." 

Quando 11 Comissuo de Assuntos Regionais do Senado esteve 
no Acre, hú pouco tempo, o problema da borruchu roi exaustivamen
te debatido, Na ocusião, o Dr. Stésio Henri Guitton, Superintenden
te da Borracha, salientou que "a produçilo du borrnchu du Amazô
nia, no último uno, caiu 27% em reluçilo a 1969, embora u participu
çi'io do Acre, no mesmo perfodo, tenha registrado uma rcduçilo de 
upenus 16%". Nu palestra que proreriu, o dirigente da SUDHEVEA 
pôsom relevo o seguinte: 

"Verifica·se uinda, pclus estalfsticus, que, neste Estado, 
upenus Rio Branco e Brusilêiu registrarum aumento de produ
çilo, em 1974, cnquunto todas us demais regiões- Sena Ma
dureiru, Turuuucn, Cruzeiro do Sul, Feijó e Xupuri- indicu
ram rcduciio, quando era de se cspernr um aumento, umu vez 

que os contrutos firmados puru recuperação de seringuis nuti
vos alcançaram cerca de 1.450 colocações, representando um 
desembolso da SUDHEVEA, atruv(:s do BASA, nosso prin
cipal agente financeiro, de CrS 5,901.265,00." 

Revelou, ainda, o Dr. Stêsio Henri Guitton que esse rato, 
realmente, "agrava nossas preocupações porque a queda rcgistradu 
nu produção brusileiru aumentou nossa dcpcndênciu do suprimento 
externo, c todos sabem que em matéria de borracha as rcspostus são 
obtidas a longo prazo, o que, de certa rorma, poderá acarretar peri
goso ponto de estrangulamento se não conseguirmos inverter o atuul 
comportamento", Diante desse quadro, cnratizou o Superintendente 
da SUDHEVEA: 

"Julgamos oportuno mencionar que a mtssuo u nós 
confiuda se constitui num verdadeiro desafio. Niio só cm 
decorrência das naturais dificuldades aindu reinantes na 
imensa área amazônica, a mais representativa do setor, mas 
também, pela ausência de inrra-estrutura nesse campo da eco
nomiu, o que vem pondo à prova u criutividadc, dedicação c 
capacidade de agir por parte dos responsáveis pelos diversos 
programas cm desenvolvimento," 

Pura enfrentar o desufio de que fula o Superintendente da 
Borracha, o Governo brasileiro instituiu, pelo Decreto n• 1.232; de 
julho de 1972, o Programa de Incentivo à Produção de Borracha 
Vegetal - PROBOR, indicundo-sc áreas prioritárias para a suu 
execução: a Amazônia Ocidental c o litoral sul do Estado da Bahia. 
O PROBO R é administrado pela Superintendência da Borracha, por 
meio de convênio com as Associações de Crédito e Assistência Rural 
dos Estados Produtores, com a Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira, órgãos do Ministério da Agricultura, além dos 
Bancos do Brasil e da Amazônia. 

O PROBO R logo se deu conta da situuçiio critica. E realçou a 
necessidade de aumento da produção, de melhoria da produtividade 
da borracha natural e de criação de condições para a expansão da 
hcvcicultura, "com a gradativa substituição do seringal nativo pelo 
de cult{vo". 

Prontamente, o aludido Programa fixou as metas físicas do seu 
Plano-Piloto, que r o rum as seguintes: 

a) implantação de 18.000 h a de seringueiras: 
b) recuperação ou reabertura de 10.000 "colocações" 

em seringais nativos da Amazônia; 
c) recuperação de 5.000 ha de minguais de cultivo no 

sul da Bahia. · 

Sucede que esse programa é dccenal e, como é rácil de 
compreender, jamais ulcançarú o ritmo de expansão do consumo. 
Evidentemente, é o máximo que poderá ser realizado, tendo cm vista 
as limitações de recursos disponíveis, Nem a SUDHEVEA, nem o 
PROBOR poderão operar milagres, ainda mais quando atuam cm 
terreno minado por decênios de erros, 

Ninguém, em sã consciência, poderll atribuir à administruçiío 
atunl u responsabilidade pela situai;ão caóticu. Estu é conseqUência 
- como salientei cm discurso untcrior - de atas cqufvocos, de intc
r~sses que atuaram durante três quartos de séculos. Por isso - c 
justamente por isso - i: que procuramos alertar a opinião pública, 
colocando cm relevo a urgência de providências umbiciosus e 
cauterizuntes. Todo um esquema de apoio ao PROBOR c à 
SUDB EVEA tem de ser montado, já pelus dificuldudcs encontradus 
por esses organismos, já pelu necessidade de 'triplicar-se ou 
quadruplicur-sc u produçilo da borracha vegetal. Aindu quanto à 
questuo, ~bom ouvir o que diz o Superintendente du Borruchu: 

Curacterizadu a quuse inexistência de muteriul clonul 
indispensável ao início dos trabalhos do PROBOR, cm 
conseqUênciu da ausência total de tradiçuo de pluntio de 
seringueira. delibcrou~sc uprovcitnr u inrru~cstruturu 
botânica remanescente do PROHEVEA, representada por 
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menos de três hectares de jnrdins clonais e cerca de cinco 
hcctar~.:s de viveiros, pura atendimento dos mutuários contra
tantes" 

Mesmo assim, o PROBO R foi estimulado. O que realizou, na 
verdade, honra ~ conliança depositada nos seus executores, pois, até 
dezembro de 1974, tinha 26,8 hectares de jardins clonais, 228 hecta
res de viveiros, l19.000 tocos enxertados. Isso permitiu n previsão, 
pur:1 o uno agrícoln 74/75, da obtençuo de mais 29 hectares de 
jardins clomlis: 189 hectares de viveiros e4.201.000 tocos enxertados. 

Segundo o Dr. Stêsio Guitton: "um sistema operacional, 
organizado com a finalid:tde de assegurar nos produtores linancia
dos pelo PROBOR a melhor orientação técnica, mobiliza hoje a 
tltuaçào de equipes especializadas, compreendendo 163 agrônomos e 
técnicos agrícolas, sediados cm lJ escritórios locais das ACARES e 
CEPLAC". 

Hú pouco tempo, recebemos comunicação do Coordenador do 
Grupo de Trabalho de Avuliuçüo do PROBOR, Joaquim Pessoa 
Igrejas Lopes, de que csti1 sendo realizado o levantamento da situa
çuo do Programa. Isso demonstra que, efetivamente, os órgãos do 
Governo estilo dispostos a enfrentar os problemas Ja produção du 
borracha vegetal. A grande dificuldade, contudo, estti nu obtençuo 
de recursos financeiros. O Programa procura os cuminhos da recupt:· 
ração dos seringais nativos e seringais do cultivo, além de impor-se 
na implanlnçüo racional da hevcicultura. As noticias que nos chegam 
atoswm que, mesmo sem a tradiç!1o indispensável, resultados 
expressivos foram obtidos. Tanto que, satisfeita com o trabalho 
empreendido, a Superintendência da Borracha estuda a possibilidade 
do t~mpliução da úrca õnanciúvel para 50.000 hectares, adicionados a 
mais dezesscis mil hectares "pl:~ntados mediante a utilizaçiio de 
incentivos õscuis, dos qu:~is 8,500 hectares, poJas empresas produto
r~ls de pnc:umiiticos". 

O Sr. José Lindoso (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO (Pará)- Com prazer. 

O Sr. José Llndoso (Amazonas) - V. Ex• dá, nesta tardo, 
continuidade ao seu trabalho, apresentando ao Senado uma súmula 
dus uspiruções c constut;:1çõcs, resultantes da viugem da eomissüo de 
Assuntos Region:~is no Norte. Ouvimos o reluto de V. Ex•, agora já 
sob o tingulo das medidas govcrn:~mcnt:~is que esti1o sendo udotadas 
pelo rROBOR, através da SUDHEVEA, pan1 se intentar a recupe· 
·ruçào dos seringais nutivos e a expansão da hevcicultura da regiUo. 
Subscrevo todas as colocações de V. Ex• Considero que, nostc 
instllntc, "'autoridades que respondem pelo problema da borracha 
na SUDfiF.VEA estão, efetivamente, imbuídas dn maior seriedade e 
no propósito de contribuir com maior esforço possível para obter 
rosultndo positivo desse trnhnlho. O Sr. Guitton e toda a suu equipe 
'luo úosoavolve o progrtuna de recuperuçào dos seringais, lançado 
uindtl no G(lVcrno Médici c que só ugoraj definitivamente, tomou 
uma vclocidudc intcrc~suntc, merece, de todos nós da Amazônia, o 
mnior respeito c o muior Hpreco. f:. verdade que cssus experiências 
dcvc:m, de 4uundo cm vez, merecer anãlisc c avaliação para se 
corrigirem as distorções que viio surgindo, Mas, o que é válido é que 
~:ssas uu1orid~1des, efclivumcnte, csli'io procurando solucionar o 
problcm~1. Nós, com u nossu pnlilvru, nosso entusiasmo c nossa 
coafiunçu, queremos purticipar du crença de que algo do positivo vui 
rcsul1ur dessa nçào. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (Pará)- Honra-me a manifes
taçuo c 0 upoio de V. Ex•. Senador José Lindoso. Muito grato u V. 
Ex• 

Continuo: 
Tudo o que é pos~lvel fuzer, em situuções normais, está sendo 

realizado pelu SUIJHEVEA, através do l'ROBOR. O esforço é real, 
efctivo, Ahrnnsc uti: progr:~mu naciL1nul de pesquisas com u scrin· 
gucira. Procuru gerar tccnologin paru o cultivo du hévcu, u exploru
cno dos scringuis nulivns c o beneficiamento do lútcx. Busca clcmcn· 

tos qulmicos pura duplicar a produção, por árvore. Trata, com serie
dade, o combato uo mal das folhas da seringueira, Avalia, siste
nwticumenle, u eficácia dos resultados obtidos com a aplicação da 
1ccnulogiu gerada. 

A crise da borrucha exige, no entanto, tratamento mais violento. 
0 problcmu deixou de ser local ou rcgionul. Ele não coloca, frente a 
frente, seringalistas e industriais de pneumáticos e câmaras de ar. e 
problema nucionul, que interessa à economia brasilcirn. Precisa, por· 
tanto, ser encarado em dimensões nacionais, tanto quanto o pro• 
blema do petróleo. 

o Sr. Jtalívlo Coelho (Mato Grosso) - Permite V. Ex• um 
upartc? 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (Pará)- Com sutisfuçiio. 

O Sr. Jtalivio Coelho (Mato Grosso) Ouço desde ontem, V. Ex• 
nessa brilhante exposição sobre a situação da borracha no Brasil, 
enfocada, principalmente, daquela grande tribuna que 1: o Pará e 
apoiada pela tribuna amazonense, na voz do Senador José: Lindoso, 
por nós todos ouvido ainda agora. Lá no nosso Mato Grosso, 
pequenos produtores da hêvca também participam da mesma 
preocupação. V, Ex•. ontem, desenhou um quadro pouco otimista, · 
eis que a produção vem decrescendo, ano a ano, decênio após 
dcc;ênio, dcixundu, como o maior monumento do esplendor da 
borracha, aquele magnilico teatro da nossa querida Manaus. Mas V, 
Ex•, hoje, completando o trabalho de ontem, jã delineia as pro
vidências que estão om exercício. Ainda preocupado com as palavras 
prununci:.tdas. ontem. por V. Ex•, li nos jornais o remanejamento de 
verbas da SUDIIEVEA. dado a público na manhã de hoje, buscando 
cxatamcnte cumprir as finalidades que V. Ex• aponta c reclama neste 
momento. Dou toda li solidariedade às palavras de V. Ex• 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (Pará) - Sou muito grato a V. 
Ex• 

Também a questão transcende a simples transaçiio de linan
ciamentos. O Banco da Amazônia, pelos resultados financeiros apre
sentados, obteve lucros respeitáveis. Mas essa instituição, que 
herdou as tradições do Banco da Borracha, deveria sc1· novamente 
orientada pura a batalhu du borracha. 

Desde Jogo, o PROBOR deveria funcionar em termos de campa
nha permanente, estilooMOBRAL, procurando criar no brasileiro a 
consciência de que os seringais são necessârios à obra de construção 
do Brasil Grande. Í! preciso recriar a mística da borracha natural, 
dessa riqueza que a Amazônia possui e que pode realmente tornar a 
ser mobilizudu, para colaborttr no fortalecimento da economia na
cional. 

Longe estaria de sugerir uma corrida irracional à selva. O 
PROBÓR, todavia, deverú ser orientado pura uma campanha 
psicológica, que a Comissão de Assuntos Regionais iniciou, de certa 
maneira, indo 110s seringais c mostrando ao seringueiro que ele 
desempenha ntividude que interessa ao Brasil e à segurança dos bra
sileiros. Todos compreendem, estou certo, que a recuperação da 
borracha brasileira é tarefa pura a Nação inteira. Todos os bra
sileiros podem e devem ajudar. Principalmente os industriais, aque
les que vivem da gomu elilsticu e que devem renunciar a uma parcela 
de lucros, n fim de que colaborem para salvar a maior parte. 

Quanto iJ borracha .:intética, ela tem crescido em produção. De
pende, porém, do petróleo. Oxulí• o Orusil consiga posição de auto
suficiência, que o retire do jogo nedgoso dos aumentos inter
nacionais de preços, A PETROBRÁS trabalha, dia e noite, para que 
isso aconteça. H ii, portanto, uçiio permanente nesse setor. 

O problema principal ê relativo u goma elástica vegetal, que vem 
sendo trabalhudu pela SUDHEVEA e, ugorn, pelo PROBOR. No 
tocunle ao desempenho dus instituições mobilizadas, incluindo 
IPEAN. IPEAL, FCAP, CEPLAC e IPEAAOC. olc tendeu ser dina
mizado. Entrctunto, o mtmunciul de n:curl\tlS financeiros é: insu
nciente pura " rccupcruçilo do tempo perdido, paru a reposiçilo do 
que foi destruido, paru u correçüo dos erros acumulados. Dove-se, 
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dinnte do dilcmu, criar nova~ fontes de receita para os órgãos 
· cumbidos du turcfa ingente. A Supcrintcndônciu da Borruchu, 
:~clusive, solicitou à Empresa Brusilcira de Pesquisas Agropccuúrias 
_ EMBRAPA - a clnboraçuo de untcprojcto de implantuçuo do 
Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira. O trabulho foi realiza· 
do e uprovado pelo Conselho Nacional da Borrachu, ficando cs· 
colhido 0 Km 27, da Rodovia Munuus·ltacoatiara, pura implanta· 
çào do Centro Nacional de Pesquisas da Seringueira. 

Sr. Presidente, u seringueira - a Hevea Braslllensls - é planta 
nativa do Brasil. Dela se extrai à lútcx pura produzir borracha 
natural. E u nossa história registra que a borracha teve sua fase 
r1ureu, contribuindo para a formação da renda nacional. 

Fatos que nuo convém rclcmhrar trouxeram o grande drama 
dos seringuis. Manaus, que se tornara uma das mais ricas cidudcs 
brasileiras, ainda hoje luta para reerguer-se; Belém, que também se 
impôs, inclusive, como entreposto comercial e co~o centro de cultu
ra, precisa de rcafarmar-sc como pólo dcdcscnvolvamento. 

Mas este não é o caso em debate. O que se discute é a importán· 
cia da borracha vegetal para a economia brasileira. O que se procura 
é uma saída de emergência, ante a situação internacional instável. O 
que se pretende é conscicntizar .a Nação brasileira de q~e os scr~ngais 
continuam sendo engrenagens Importantes para a movamcntaçao do 
conjunto cconômico do Pais. 

Muitos levantam a hipótese de que, financiando os seringalis· 
tas, poderia ser reavivada a chama dos seringais nativos. Tal 
providência parece ultrapassada, no tempo e no espaço. No tempo, 
porque a situação de nossos dias aponta soluções mais racioQais do 
que finunciamentos de última hora. No espaço, porque centenas de 
seringais já foram vendidos a terceiros, a grupos do Centro-Sul, 
interessados em grandes projetes agropccuários. Reduziu-se, dessa 
forma, o território, já esvaziado, das estradas de seringa. 

O Sr. José Llndoso (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CATI'ETE PINHEIRO (Pará)- Com prazer. 

O Sr: José Llndoso (Amazonas)- V. Ex• há de relevar as mi· 
nhas intervenções, no seu discurso. 

O SR. CATI'ETE PINHEIRO (Pará)- Elas somente me hon· 
ram. 

O Sr. José Lindoso (Amazonas)- !:: uma maneira de tributar a 
V. Ex• a homenagem do reconhecimento pela voz que se ergue, com 
tanta autoridade, não só de um lidador do Norte, como do Presiden· 
te da Comissão de Assuntos Regionais do Senado. V. Ex• refere, 
agora, em seu magnifico discurso, que a borracha ou a seringueira, 
traçou, realmente, nu história da nossa região uma página da civili· 
zação. Lembro-me de que Cosme Ferreira Filho propôs que se inves· 
tigassc c se levantasse todo o acervo du contribuição da borracha pu· 
ra aquilo que ele chamou "a civilização da borracha", a exemplo do 
que já se fez com a "civilização do café:", a fim. de retratar o papel da· 
quelu cultura no desenvolvimento do Centro-Sul. ~as, diz V: ~x•, 
dentro do sentido pragmático c naturalmente tangado pelas hm1ta· 
ções do tempo, que, agora, não se truta de fazer essa avulinçilo no 
seu discurso- fica o lampejo da sua percepçiao para que os cstudio· 
sos façam a sua análise. O que V. Ex• coloca, realmente, com bastan· 
te seriedade, é: que não é o mero processo de financiamento ou de pre· 
ço que resolverá o problema da borracha. Esse(: um elemento impor· 
tantc, mas ocorre que, no tempo e no espaço, as modilieações foram 
grandes, Há necessidade de se transformar o seringal numa unidade 
onde haja humanização, cscolus c possibilidades de Ull) trabalho 
r~acional, pura converté:-lo num laboratório cm que, com o esforço 
do seringueiro, será dada a contribuição pura a riqueza que V .. Ex• 
situa como important!ssimu pura o desenvolvimento da nossa regaão, 
nu1s, principalmente, puru o interesse du segurança nacional. Pois 
bem, é exutumcnte pura esse uspccto que devem ns autoridades 
umpliar a visão du problemática da borracha, a fim de que, numa 
convergência de energias- escola, ação de saúde pública c financia· 
monto- se constituam os elementos fundamentais pura que o serin· 

.gal se transforme numa célula de vida e de trabalho, pura a 
ocupação da Amazónia, nu construção deste Brasil grande u que 
V. Ex• se refere. Agradeço u gentileza do aparte. 

O SR, CATI'ETE PINHEIRO (Pará) - Sou muito grato a 
V. Ex• também. 

O que não pode ser esquecido é: que o seringueiro tem consciên· 
e ia de que um território se conquista pela ocupação cfetiva. O institu· 
to do utl possldetis funcionou na batalha do Acre. E foi o seringueiro 
o guardião do Brasil nos chamados "vazios demográficos", Além de 
tudo, o que se possa fazer pelos seringais c pela gente dos seringais, 
portanto, tem sentido altamente nacionalista, de auté:ntica brasilida· 
de. 

Proponho, assim, que se promova neste País uma campanha de 
conscicntização c de reconquista dos seringais. 

Proponho que o Brasil inteiro saiba que a borracha é: matéria· 
prima do mais alto valor estratégico. 

Proponho que a grande indústria de artcfatos reduza um pouco 
seus lucros, cm favor da recuperação dos seringais. 

Proponho que, nas escolas, o seringueiro seja mostrado como o 
guardião da presença brasileira nos confins da Amazônia, e não co· 
mo o cxtrat i vista primário. 

Proponho que o Programa de Incentivo à Produção de Borra· 
cha Vegetal- PROBO R- seja fortalecido com incentivos fiscais e 
com recursos extraordinários. 

Proponho que a SUDHEVEA aprofunde sua confiança na 
recuperaçuo dos seringais nativos c na implantação da hcveicultura 
por toda a Região Ama<ônica. 

Proponho que os Governos de Estados c Territórios produtores 
de borracha participem da formação de nova mentalidade, no tocan· 
te à borracha e à recuperação dos seringais nativos. 

Proponho que os grupos do Centro-Sul, que adquirirem áreas 
na Amazônia, respeitem as seringueiras c realizem, ao lado da ativi· 
dadc agropecuária, a cxtração do látex, 

Proponho que, por toda a vastidão amazônica, os programas 
de rcnorestamento se façam com seringueiras. 

Proponho que o combate às pragas esteja presente cm qualquer 
programa pertinente à seringueira. 

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (Pará)- Com muito prazer. 

O Sr, Agenor Maria (Rio Grande do Norte)- Senador Cattetc 
Pinheiro, V, Ex•, cm tão boa hora, dirige a Comissão de Assuntos 
Regionais do Senado Federal. Tivemos a oportunidade, eu c V. Ex• 
de visitar o Território do Rio Branco; 95% dos títulos de propricda· 
des em Rio Branco são irreais. Se o Governo brasileiro deseja inte· 
grar a Amazônia c permite que os grandes grupos cconõmicos apli· 
quem livremente seu capital, eles vão fazê-lo tendo em vista lucros. E 
o que vem acontecendo cm Rio Branco é que quase duas mil famílias 
de seringueiros já emigraram para a Bolfvia, porque a esses grupos, 
1!1 chegando, não interessa mais a exploração do látex. Emigrando, 
esses trahalhndorcs que não têm condições de viver da floresta, estão 
deixando de cxtrnir a borracha de que tanto necessitamos, e vamos 
perder us seringueiras nativas que asseguravam, no começo deste 
século, uma produçiio dez vezes maior do que a que existe hoje. Mui
to obrigado n V, Ex• 

O SR, CA TI'ETE PINHEIRO (Pará) - Sou muito grato pela 
colaboração valiosa de V. Ex•, Senador Agenor Maria. 

Concluindo, Sr. Presidente, proponho, enfim, que, cm nome do 
Brasil, todos se compenetrem du importüncia desta luta c participem 
do esforço peln maior produção de borracha vcgctnlncste Pais. 

F.ru o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ma"alhiie• Pinto) - Concedo a pala· 
vru uo nobre Sr. Senador Dinnrte Mnriz, como Líder. 

' 
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O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) (Como Uder 

pi'Onuncla o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Venho, nesta oportunidade, ocupar a tribuna para congratular· 
me com o Excelentfssimo Senhor Presidente Ernesto Gciscl, pela 
indicação do nome do Deputado Francelina Pereira para presidir a 
ARENA, Partido a que pertenço. 

Sr, Presidente, sou insuspeito para falar sobre este assunto, 
porque sabe, talvez, esta Casa e sabem quase todos' os meus compa· 
nheiros, que se eu tivesse candidato ele nilo seria o Deputado Fran
celina Pereira. Eu me inclinaria. por outro nome que tivesse mais vi
vência no plano nacional. Por isso mesmo; se me fosse dado o direito 
da preferência, u minha escolha recairia no Senador Jarbas Passa· 
rinho. 

Mas, quero congratular-me, Sr. Presidente, porque o nome esco
lhido reúne todas as virtudes cívicas capazes de engrandecer o nosso 
Partido no plano quatro vezes escolhido pelo povo mineiro para sua 
representação na Câmara Federal, saldo do pequeno Estado do 
Piauí- perdoem-me os piauicnscs a expressão, que parc::c não ser 
justa, quando o chamo de pequeno, pois, territorial c politicamente, 
sem dúvida nenhuma, o Piauí é um dM Jrandcs Estados da 
Federação. 

O Sr, Leite Chaves (Paraná)- Concede-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Com mui· 
to prazer. · 

O Sr. Leite Ch~ves (Paraná) - Acompanhamos o dificil 
processo de escolha do Presidente do Partido de V. Ex• Pessoalmen
te, lamento tenha sido·cssc o critério, o comportamento, que o Parti
do da Maioria, composto, em grande parte, de homens de alta 
experiência, de grande envergadura, não tivesse condições de apon
tar o seu dirigente, que o Presidente da República precisasse 
interferir e fazê-lo. Ora, o direito da indicação de um Presidente é o 
mais rudimentar assegurado a um Partido, pois é nesse processo de 
escolha que a agremiação se fortalece, os grupos tendem a se 
amoldar em níveis mais elevados. Nada tendo, pessoalmente, contra 
o nome indicado, que nos parece ser homem digno, lamentamos ape
nas que a ARENA não tenha tido esse mínimo direito que se pode 
assegura( a um partido, que não lhe pode negar, que é o de escolher 
seu Presidente. c os demais membros do. seu Diretório e da sua 
Executiva, A ARENA perdeu uma grande oportunidade de sair for· 
talccida aos olhos do Pais. E se nos referimos a este particular, nilo l: 
que queiramos interferir cm campos que não são nossos, mas porque 
o destino do Partido de V, E~• estâ ligado ao do nosso. No instante 
em que a ARENA se impuser ao Pais, acis brasileiros, nós, como 
Oposição, teremos também condições de nos impor melhor ou, pelo 
menos, cumprir melhor o nosso dever. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Agradeço 
o npartc de V, Ex• e registro, com prazer, o interesse que cstã 
demonstrando pela marcha da economia interna do nosso Partido. 

A opinião de V. Ex• é democrãtica, mas V. Ex•, que cst(l che· 
gando a esta Casa, naturalmente jã verificou que hã certa hierarquia 
nos partidos políticos. Eu queria que V, Ex• também tivesse, no seu 
Partido, essa coerência que está cobrando do nosso. Nosso Partido é 
coerente e obedece a determinadas regras éticas: tem as suas 
lideranças, u maior delas na pessoa do Presidente da República, Sua 
Excelência, quando se inclinou por aquele nome para u Presidência 
da nossa agremiação, naturalmente já tinha ouvido todas as 
Lideranças capazes de prestar o seu depoimento para realizar a indi
cação que, em bou hora, houve por bem fazer à Convcnçilo do nosso 
Partido. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- Permite, Excelência? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Um mo· 
menta, Senador! 

E, nessa hora, o Presidente da República, como autoridade 
maior, achou por bem indicar o nome do Presidente da ARENA à 
Convenção do nosso Partido. Nada mais dcmocrãtico. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Posso 
dizer u V, Ex• que o nome escolhido- c cu já fiz a ressalva de que 
talvez a minha escolha recaísse noutro nome- mas o escolhido, repi
to, é homem cheio de virtude cívica, jâ amadurecido para assumir a 
responsabilidade de um partido nacional; é um nome que mereceu 
dos mineiros - seu representante cm· quatro mandatos - a 
consagração de ser o mais votado da legenda do seu partido, nas últi· 
mas eleições. 

O Sr. ~lte Chaves (Paraná)- Permite V, Ex• um aparte, ape-
nas para esclarecer? · 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Pois nilol 

O Sr. Leite Chaves (Paraná) - Eu não. voltaria a apartear 
V. Ex• se não tivesse que esclarecer o seguinte: primeiro, não é 
questão interna, porque durante meses os jornais só se ocuparam da 
sucessão da ARENA. E, sendo importante como é esse Partido, não 
poderia ser indiferente aos interesses do País essa sucessão, menos 
ainda aos nossos interesses. Mas, quero fazer um reparo, se V. Ex• 
me permite, à brilhante alocução de V, Ex• Não me parece que um 
partido democrâtico se contente cm receber do Presidente da 
República, ainda que pertença a esse partido, a indicação do seu 

· Presidente. O Presidente da República ·é o Chefe do Excc••tivo; ele 
não exerce cargos dentro do Partido do Governo, embora esse Parti· 
do o apóie. Dessa forma, diremos a V. Ex• que um partido 
democrático é como o nosso. Poderemos chegar, amanhã, à 
Prcsidénciu da República, ll)as nunca permitiremos que o Presidente 
fuça a indicação do nosso Presidente c ,nós nos limitemos, apenas, a 
referendá-lo. ' · 

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo) - Senador Dinarte 
Mariz, V. Ex• permite um aparte? 

O Sr. Leite Chaves (Paraná) - Democracia é isto: o Presidente 
sair das bases para o alto. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Espero 
que nunca aconteça isso, pois é sinal de que o Partido de V, Ex• 
jamais chegará ao Governo, porque na hora cm que V, Ex• tiver na 
Presidência da República um correligionário, naturalmente ele se 
tornará a grande liderança do partido. Noutros países dem~crâticos 
·-pura citar só um, os Estados Unidos- o Presidente da República 
não se limita a indicar, mas se indica a si próprio, para se apresentar 
como çnndidato à sua própria reeleição. Portanto, não hll nada 
antidemocrático, ao contrário, é democrático porque, realmente, nós 
o temos como nosso correligionário maior, a Liderança maior, a 
mais bem informada, u muis capaz, principalmente nesta conjuntura 
política em que nos encontramos; de indicar os caminhos mais certos 
para o nosso Partido prestar nqueles serviços necessários ao desen
volvimento e ao engrandecimento do Brasil, assim como à facilidade 
do seu povo. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - V. Ex• permite ~m 
nparte'l 

Q-Sit. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Com 
mui to pr•zer. 

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo) - O Sr. Senador Leite 
Chaves uo revós de se tornar inquilino dn economia interna da 
ARENA, devia se preocupar e se ocupar de dois problemas sérios, 
neste Pais: primeiro, u briga de foice no escuro, que existe no seu 
próprio Partido, cm termos nacionnis; c, segundo, as implicnções da 
desgraça da gcudn no seu próprio Estado. Nilo se atemorize S. Ex• 
com n perspectivn que se abre, pura u ARENA, com a escolha do 
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Deputado Francelino Pereira, que é um homem sério, organizado, 
dotado de sensibilidade política. E essas virtudes furão com que ele, 
Deputado Francelina Pereira, na Presidência da ARENA, nunca cdi-' 
te notas injuriosas ao no•so Pais, porque nunca sairâ um documento 
da Presidência da ARENA, por exemplo, convocando a atenção da 
opinião pública estrangeira pura os negócios internos do Brasil. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex• 

Sr. Presidcr>te, continuando minhas considerações sobre a 
indicação do ilustre Deputado Francelina Pereira, que tem uma vida 
pública limpa, que tem uma atuação das mais eficientes no 
Congresso Nacional, pois jú suo quatro mandatos que os mineiros 
lhe deram para representar c defender os interesses do seu povo -
isso é o suficiente para que nós, da ARENA, possamos julgar o 
merecimento do companheiro que, estou certo, chegará à 
Presidência do Partido para, cm consonância com as lideranças 
locais, poder continuar a campanha que a ARENA vem desenvolvcn· 
do em defesa dos mais altos e nobres interesses do Pais. 

O Sr. Ruy Santos (Bahiu)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (Bahiu) - V. Ex• já disse que a palavra do 
eminente Presidente Geiscl decorreu da posição que Sua Excelência 
exerce de liderança maior do nosso Partido. Mas quero dizer qoe isso 
não ê novidade. (i verdade que o Presidente Geisel escolheu um dos 
nomes dentre os jã cogitados pelos companheiros. O Deputado 
Francelina Pereira era um dos nomes em cogitação no seio do nosso 
Partido, e esse foi um dos escolhidos. Mas, queria dizer, ainda, que 
isso não é novidade. Ao tempo do nosso partido, a velha UDN, a 
eS<:olha dos Presidentes não se fazia sem audiência do eminente 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nome que pronuncio com o maior 
respeito, que é o grande respeito da Nação, Eduardo Gomes sempre 
era ouvido a propósito das escolhas dos Presidentes da UDN, e isso 
não diminuía o Partido, engrandecia, porque ele estava seguindo a 
orientação de um nome que é um padrão na vida pública brasileira. 

O SR. DJNARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Muito 
·obrigado a V. Ex•, pelo aparte. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná)- Nobre Senador Dinarle Mariz, 
V. Ex• me permite? (A~ntlmento do orador.)- Eu não pretendia 
tornar a apartcâ·lo, entretanto parece-me que não fui compreendido 
no meu pronunciamento. Nilo fiz restrição ao futuro Presidente do 
Partido de V. Ex•. As referências que nos chegam silo muito boas, 
através dos ilustres Senadores, inclusive da ARENA. De forma que 
não quis me imiscuir nessa questão de qualidade pessoal, e menos 
ainda como insinuou o ilustre Senador Eurico Rczcnde, quis me 
tornar inquilino do Partido majoritário, não só porque tenho meu 
Partido, como também porque não gosto de casa mal-assombrada, 
nilo sou inglês pura preferir casa em que tenha assombração. 
Gostaria, porém, de usar este aparte para repelir o ilustre Lfdcr do 
Governo, no instante cm que S. Ex•, nuo só no pronunciamento de 
hoje como nos anteriores, procurou exigir do Presidente do nosso 
Partido, o ilustre e honrado Deputado Ulysscs Guimarães, 
penitência pela nota honrada e honesta que publicou nos jornais, em 
resposta ao discurso do Senhor Presidente da República. O nosso 
Presidente 1: um homem sl:rjp, moderado, c a nota que lançou 
expressou o sentimento do Partido. S. Ex• o Presidente Ulysses 
Guimarães, ao longo dos meses, nos convencia, inclusive, de que 
haveria possibilidade pura a abertura. Foi ele quem estabeleceu no 
nosso sentimento de confiança a certeza de que o ilustre Presidente 
Ernesto Geisel haveria de cfctivar a abertura prometida, Então, a 
resposta foi aquela, o discurso foi aquele. E a nota surgiu como um 
desabafo, mas realizando o sentimento de frustruçilo de que, entuo, o 
ilustre Presidente se tomou. E nós, que também acreditávamos no 
Presidente da República, esperávamos a prometida, n ansiada 
redemocratiznçilo. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) -Agradeço 
o aparte de Y. Ex• e não quero comentá-lo porque, naturalmente, 
escapa às considerações que estou fazendo, Noutra oportunidade em 
que se debuta o assunto c à qual cu esteja presente poderei dar 
opiniUo discordando da nota do eminente homem público, cuja 
capacidade e patriotismo toda a Nação reconhece, que é o Presidente 
do Partido de V. Ex• Não é este, porém, o momento pura que eu 
faça comentários u respeito. Devo, apenas dizer a V. Ex•, que recebi 
o primeiro aparte como uma interferência democrática, e fiz questão 
de frisar isso - interferência democrática às considerações que cu 
estava fazendo. 

Sei- e também estou de acordo- que a marcha dos Partidos 
Políticos do nosso País, mormente nesta fase que estamos atravessun· 
do, deve interessar a todos os brasileiros, principalmente àqueles 
quc, como nós, exercem uma parcela de rcsponsabilidade e de 
liderança nos acontecimento aluais. 

Estou aqui para me congratular com o Senhor Presidente da Re· 
pública, pelo acerto da escolha, na figura do meu eminente campa· 
nheiro de Partido, o nobre Deputado Francelina Pereira - homem 
honrado, probo e leal, com todas as virtudes cívicas com que um ho· 
mem pode apresentar-se, perante o público, para disputar os cargos 
mais altos da representação popular. · 

Ele representa, naturalmente, como todos.rcconhccemos e tam· 
bi:m, tenho certeza, o Partido de V. Ex•- o bom senso; ele seria, tal
vez, o homem aplaudido pelo Partido de V. Ex• para conviver, no 
futuro, com os seus líderes, com a Presidência do Movimento De· 
mocrático Brasileiro para, nas horas de crises, se elas vierem, cn· 
con trar os caminhos melhores para servir ao nosso País. 

Ninguém mais indicado - não estou autorizado a traduzir o 
pensamento do Senhor Presidente da República - mas, talvez, 
quem sabe, tenham pesado na escolha feita pelo eminente Presidente 
Ernesto Geisel essas qualidades excepcionais, essas virtudes r.ívicas 
de que í:. portador o nosso prezado c eminente companheiro 
Deputado Francelina Pereira. I 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) J Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Com pra· 
zer, nobre Senador. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- V. Ex• tem toda a razão quando 
fala, com a franqueza que lhe é peculiar, da escolha, pelo Presidente 
da República, do Presidente do seu Partido. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Eu pro
nunciei .. indicação" cm vez de .. escolha'\ mas V. Ex• pode usar a pa
lavra "escolha", pois, sem dúvida, a indicação do Presidente scrlí 
homologada pelo nosso Partido. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Aliás, todo o auditório ouviu V. 
Ex• dizer "escolha" do Presidente. Isto, todavia, não desmerece o 
pronunciamento de V. Ex•; dâ, apenas, a mGdida da democracia cm 
que estamos. Registrarei um fato que, nilo fosse anedótico, seria um 
retrato exato de como "o uso do cachimbo" - sem alusão ao nosso 
ilustre Senador Ruy Santos- "faz a boca torta ... " 

O Sr, Ruy Santos (Rahia)- Está à disposição de V. Ex• 

O Sr. GUnn Rocha (Sergipe) - Obrigado. Estlívamos cm 
reunião com o Líder da nossa Bancada, quando recebemos, para 
muita honra nossa, a visita do ex-Presidente da ARENA, alilís, ainda 
Presidente da ARENA, nosso colega o Senador Petrónio Portella, 
que, esbaforido e eufórico, entrou no recinto c disse uma frase que 
certamente entrará para o anedotário deste País: "Ningu!m canse· 
guiu saber quem era o Presidente. Conseguimos guardar o segredo 
utê n última horn". Isso significa, Srs. Senadores, para a História, a 
exnta medida do artificialismo que anda nu democracia brasileira. Se 
ocorre isso com um Punido, evidentemente, o fato interessa ao ou· 
tro, mesmo porque a explicação que estamos u ouvir aqui 1:, também, 
francnmente, anedótica. O fato existe, porque nílo é novidade. Ora, 
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não é só isso que não é novidade. Muitas outras coisas que cstuo 
acontecendo, neste Pais, não süo novidades. Existem e jli existiram 
perante u História, em ví~rios outros Países. Obrigado. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Natural· 
mente com o seu aparte V, Ex• não deseja transformar este plenârio 
numn caso anedótica. V. Ex• se referiu a dois episódios, considernn· 
do-os anedóticos. 

O eminente Presidente do nosso Partido, Senador Petrônio Por· 
tellu, quando disse que "conseguimos guardar o·scgredo até a última 
hora", naturalmente foi o segredo perante o Partido de V. Ex• que
~.:stou vendo- estava ansioso por saber quais eram as dirctrízcs da 
ARENA. 

O Sr. Alexandre Costa (Murnnhão) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Um mo· 
menlo, Excelência, 

Não foi em relação aos companheiro•. Quero dizer a V. Ex• que 
tive oportunidade de dar opiniilo sobre a escolha do nome. V. Ex• 
cstú vendo que é apenas um caso de economia interna do Partido, e 
era interessante pura nós, uma situação numa hora t:m que a lm· 
prensa estava especulando- como o faz as divergências internas no 
Partido de V. Ex• ,.-evitar maiores especulações que em nada soma· 
riu cm beneficio da ARENA. Este deve ter sido o cuidado que o 
Senador Petrônio Portella manifestou uo Partido de V. Ex• 

Quanto ii minha opinião, que estou emitindo, da indicação do 
nome do Deputado Francelina Pereira pelo Presidente da República, 
nuo sei se hí1 ato mais democrãtico do que esse. Custa-me crer, emi· 
nente Senador Gilvun Rocha. que, em sendo V, Ex• Senador da Re· 
pública, queira transformar este fato numa anedota. Anedota -
queira perdour·me u expressão- foi u interferência de V. Ex• Nesta 
Cusu, os assuntos séries suo sempre tratados com seriedade. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- Permite um aparte, nobre 
Senador Dinurte Mariz? 

O Sr. Glhan Rocha (Sergipe)- Permita um aparte, nobre Sena· 
dor Dinurte Mariz. (Assentimento do orador.)- Só para um esclare· 
cimento que acho deva ser posicionado: por esse motivo mesmo é 
que o nosso País está tomando os rumos a que estamos assistindo, 
este País que devia ter muito mais Bernnrds Shuws do que Nictzsches. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- V. Ex• 
talvez desejasse o nosso Pais no despenhadeiro, talvez no com unis· 
mo, mas ele está crescendo e se desenvolvendo graças à atuução 
daqueles que sucrilicuram os seus interesses- até a vida- para ser
vir à coisa p(1blicu e à Pátria. 

O Sr. Gihan Rocha (Sergipe) - Evidentemente que a carapuça 
niio me cabe, Senador. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) -
Felizmente. 

O Sr. Alexandre Cnsta (Maranhão) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Dinurte Mariz? 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- Nobre Senador Dinartc 
Mariz, inicialmente, perguntaria se V, Ex• faln cm seu nome pessoal 
ou no da Liderança da ARENA. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Fulo cm 
meu nome pessoal c no dn Liderança da ARENA, pois foi elu que me 
concedeu o tempo pura que pudesse: interpretar o meu pensamento. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- Um tanto fora da praxe, 
porque, cm não sendo Vicc-Lidcr, e estando o Vicc·Lidcr ausente, 
V. Ex• foi o' cncurrl!gudo - mus isto não tem importfmciu. Pediriu 

apenas que V. Ex•. paru fazer justiça, incluisse também, nessa 
homenugcm que presta - du qual, ubsolutamcntc, não discordo, 
rclntivumentc u homens de bem, homens sérios, homens honrados, 
homens dignos - aqueles cujos nomes foram lançados pelo próprio 
Partido para exercer u Presidência da ARENA, e não foram es
colhidos. Assim V. Ex• completaria u sua homenagem, reveren· 
cinndo' nquelcs que, em possuindo as mesmas qualidades, deixaram 
de ser escolhidos pura u Presidência da Aliança Renovadora 
Nacional. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Natural· 
mente, o processo de escolha não é aquele pelo qual se procure 
exaltar ou diminuir as qualida,des de companheiros. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- Não, não estou dizendo 
isso! Peço apenas, que V. Ex• niio os esqueça e lhes preste igual· 
mente. essa homenagem, que éjustu. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Jú que 
V. Ex• me convoca para prestar homenagem aos companheiros 
citados, eu a estenderia u todas as lideranças do nosso Partido. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão)- Eu, porém,jú não posso 
comungar com V. Ex• Não presto homenagem a todos da Liderança 
do Pul'tido. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - e uma 
demonstração da ução democrática do nosso Partido. Todos podem 
divergir, mas todos têm o dever de, em estando dentro da legenda do 
nosso Partido, curvar-se, ou melhor, aplaudir a ação da Maioria. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão) - Ação de Maioria nada 
tem com homenagem, nobre Senador. Homenagem é uma coisa, dis
ciplina partidúriu é outra; cu posso seguir a linha partidária e 
cumprir com as obrigações, sem prestar homenagens. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Mas 
V. Ex• há de convir que u homenagem que estou prestando ê minha 
e do Partido, que me deu autorizaçãd para fazê-lo. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão) - Mas V. Ex• convocou e 
numa provocação que u minha sensibilidade de homem de intensa 
atividude, de 26 unos de vida pública, não concordaria, mas que 
V. Ex• compreende perfeitamente. V. Ex• apenas torceu, não quis 
fazer como eu que vou sempre no lugar e na ferida. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte) - Sou 
conhecido no Pais inteiro como um homem que não procura voltar 
nos caminhos pura dizer o que sente. V, Ex• não estva no começo do 
meu discurso, porque o iniciei dizendo que o meu voto não teria sido 
do Deputado Francelina Pereira. Eu disse até o nome do candidato 
de minha preferência. Então, V, Ex• está vendo que estou aqui 
louvando u escolha, porque ela recaiu exatamcnte numa das mais 
eminentes figuras do nosso Partido. Não estou aqui menosprezando 
- e jamais o furia - a açüo de qualquer um dos nobres com· 
punheiros de Partido, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Fazendo soar a 
campainha)- Comunicou V, Ex• que o seu tempo está esgotado. 

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte)- Vou ter· 
minar, Sr. Pn:sidente. 

Gostaria de ter tido oportunidade, se não fossem tantos os 
apartes, de me demorur muis destucando as cxccpcionuis virtudes 
cívicas do nosso eminente companheiro, o Deputado Francelina 
Pereira. Ele vai substituir umu das grundes figuras, uma das maiores 
vocações politicas que temos tido neste Pais - talvez, da suu geru· 
çào, seja das mais destacadas. hoje: o eminente Senador Petrónio 
Portella. que deixa a Presidência do Partido prestando rele· 
vuntíssimos serviços no Puís, pclu sua competência c, sobretudo, pela 
suu corrcçUo c lisuru cm tudus us horus em que teve que interferir em 
fuvor do nosso rurtido, c uté sobre ussuntos mais sérios puru o 
interesse dn Nação. 
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Sr. Presidente, quem saiu do Piuul e conquistou os mineiros, 

m<tis facilmente sairú de Minas Gerais para conquistar os brasileiros. 
Esta é a minha opiniiio' sobre u figura do nosso companheiro 

indicado para a Presidência do nosso Partido. (Multo bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 

Altevir Leal - Evandro Carreira - Renato Franco - Alexan
dre Costa- Henrique de La Rocque- Fausto Castelo-Branco -
Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Domlcio Gondim- Marcos 
Freire - Arnon de Mello - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Eurico Rezende - João Calmon - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capuncma - Franco Montara - Mendes Canale - Saldanha 
Derzi- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Tarso Outra. 

• O SR. PRESIDENTE (Ma&alhiles Pinto) - Sobre a .mesa, 
requeri meu tos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretârio. 

São /Idos e aprovados os seguintes: 

REQUERIM.ENTO N• 349, DE 1975 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolu~ão n• 48, de 1975, que suspende a proibição contida nas 
Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
pura permitir que a Prefeitura Municipal de Jaú (SP) aumente o 
montunte de sua divida consolidada, mediante contrato de emprés
timo, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 1975.- Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N• 350, DE 1975 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n• 49, de 1975, que suspende a proibição contida nas 
Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, 
pura permitir que a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) eleve o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figura na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

SuJa das Sessões, em 21 de agosto de 1975.- Orestes Qufrela. 

O SR. PRESIDENTE (M111Ihies Pinto)~ Face à deliberação 
do Plenário, os projetes a que se referem os requerimentos apro
vados figurarão na Ordem do Dia. da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhits Pinto)- Com vistas à apre
ciação dos Projetas de Resolução n•s 48 c 49, de 1975, a Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas c 
trinta minutos, neste plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhles Pinto) - Está findo o 
período destinado no Expediente. 

Pussu-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n• 342, de 
1975, do Senhor Senador José Lindoso, solicitando o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1974, de 
sua autoria, que dá nova rcdnçilo a dispositivos do Decreto
lei n• 200, de 25 de fevereiro de I 967, para disciplinar a exi
gência da certificuçilo de qualidade de produtos e materiais 
industrializados nu hnbilituçiio às licitações. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado, 
A mutériu continuará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Plnio) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 27, de 1975 (n• 1.344-B/73, nu Casa de origem), que dispõe 
sobre o mandato de Reitores, Vice-Reitores, Di retores c Vice
Diretores das instituições particulares de ensino· superior, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 217, de 1975, da 
Comissão: 

- de Educaçilo e Cultura. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. !•-Secretário. 

C; lida a seguinte: 

(Emenda) 

EMENDA N• I (de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n• 27/75. 

(SUBSTITUTIVO) 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

PROJETO DE LEI 

Dá no•a redaçào ao parágrafo único do artigo 15 e ao arti
go 16 da Lei n• 5.540, de 28 de no•embro de 1968, que "lixa 
normas de organização e funcionamento do ensino superior e 
sua articulação com a escola média, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J• O parágrafo único do artigo IS da Lei n• 5.540, de 28 
de novembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Parágrafo único. Na composiçiio do Conselho de 
Curadores, a ser regulada nos estatutos ou regimentos, deve
rão incluir-se, além dos membros pertencentes à própria 
instituição, representantes da comunidade, cm número 
correspondente a um terço do total." 

Art. 2• O artigo I 6 da Lei n• 5.540, de 28 de novcm bro de 
1968, passa a vigorar com a seguinte redaçiio: 

"Art. I 6. O processo de escolha e nomeação de Reito
res, Vice-Reitores, Pró-Reitores, Sob-Reitores, Adjuntos de 
Reitor ou Decanos de Universidade. Diretores e Vice-Direto
res de estabelecimentos isolados di: ensino súperior, bem 
como de outros responsáveis pela direção ou coordenação de 
órgãos setoriais ou unidades universitárias, rcgcr-se-á pelas 
disposições constantes deste artigo. 

§ J• Os Reitores de Universidades e os Dirctores de 
estabelecimentos isolados de ensino superior, quando essas 
instituições forem criadas e mantidas pela União, serão 
nomeados pelo Presidente da República, observados os 
seguintes princípios: 

I - a escolha será feita a partir de listas de seis nomes, 
uma para cada caso, e submetidas ao Presidente da Repúbli
ca pelo Ministro de Estado da Educuçiio e Cultura; 

11 - as listas serão elaboradas em reunião conjunta do 
Conselho Universitário ou órgão colegiado equivalente c do 
órgí\o colegiado de coordenação das utividades de ensino e 
pesquisu; 

I 11 - poderão constar dus listas nomes de pessoas 
estranhas uo corpo docente da instituição desde que compro
vudus suu cup:tcidade, idoneidade moral e ilibada reputucilo; 

IV - os Estatutos das instituições poderão definir 
procedimentos que ampliem o colégio eleitoral referido no 
inciso 11; 

V- ser!t de 4 (quatro) anos o mandato dos dirigentes a 
que se refere este pur!tgrufo, vedado o excrclcio de dois 
mundatos consc:cutivos. 
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• 

~ 2• Os Vicc-Reitorcs, Pró-Reitores, Sub-Reitores, 
Adjuntos de Reitor ou Decanos de Universidades mantidns 
pela União serão nomeados pelo Reitor. 

~ 3• A denominação de Vice-Rcitor passará a ser 
utilizada como equivalente ils demais expressões incluídas no 
parágraro anterior, cabendo à Universidade escolher dentre 
as mesmas e dennir no seu Estatuto aqueln que irá adotnr 
para designar os auxiliares diretos do Reitor, especificando o 
seu número. 

§ 4• O Reitor designará, dentre os seus auxiliares 
rcreridos nos parúgraros 2• c 3•, aquele que, além das suas 
atribuições permanentes, deverá substitui-lo em suas r altas c 
impedimentos eventuais mediante prévia aprovação do 
Ministro de Estado da Educação e Cultura. ' 

~ 5• O auxiliar designado, na rormu do parâgraro ante
rior, succdcrC1 uo Reitor, no caso de vacância, até que s~ja 
cfetuado o provimento do cargo de conrormidadc com o 
parágraro I'' deste artigo. 

~ 6• As Universidades procederão às alterações que se 
fizerem necessárias em seus Estatutos e Regimentos, a fim de 
adaptá-los às disposições da presente Lei, submetendo-as ao 
Conselho Federal de Educação. 

~ 7• Os Diretores ou Coordenadores de órgãos sc
toriais, criados nos termos do§ I• do art. 13 desta Lei, assim 
como os Diretores das unidades universitárias das Insti
tuições criadas e mantidas pela União, e os respectivos Vicc
Diretores serão nomeados pelo Reitor, ouvido o Ministro de 
Estado da Educação e Cultura, observados os seguintes prin
cípios: 

1 - a nomeação será rcita dentro de 60 (sessenta) dias · 
contados da posse do Reitor, ou da vacância do respectivo 
cargo, a partir da lista de 6 (seis) nomes elaborada pelo órgão 
colegiudo do setor ou unidade, ou pelo Conselho Universitá
rio, quando ,,ão houver órgão colegiado sctorial; 

II- em nenhuma hipótese o Dirctor, o Vice-Dirctor ou 
o Coordenador poderão exercer· o cargo por período conse
cutivo superior a 4 (quatro) anos, nem por período alternado 
superior a 8 (oito) unos. 

§ 8• O Diretor de estabelecimento isolado de ensino 
superior designará o Vicc-Diretor que, além de suas atri
buições permanentes, o substituirá cm suas faltas ou impe-
dimentos eventuais. . 

§ 9• O Vicc-Diretor .designado na forma '~o parágrafo 
anterior sucederá ao Dirctor, no caso de vacância,. até que se
ja efetuado o provimento do cargo, na forma do parágrafo I• 
deste artigo. 

§ 10. A elaboração de lista sêxtuplo prevista no § I•, 
item I, deste urtigo, deverá ser encaminhada ao Ministério da 
Educuçào e Cultura, no prazo máximo de até 90 (noventa) 
dias untes da conclusão do mandato do Reitor, c no de 30 
(trinta) dias nos casos dos§§ 5• e 9' deste urtigo. 

§ 11. Nus instituições de ensino criadas c mantidas por 
Governo Estadual ou Municipal, a nomeação dos dirigentes 
u que se refere este artigo far-sc-ã segundo normas estabeleci
das pelo respectivo sistema de ensino c aprovada pelo Conse
lho de Educução competente. 

§ 12. Nas instituições de ensino de carâtcr particular, a 
matí:ria reger-se-á pelos respectivos estatutos c regimentos 
desde que aprovados pelo Conselho Federal de Educação, 
mediante purecer homologudo pelo Ministro de Estado da 
Educuçiio c Cultura." 

Art. 3• São mantidos os mandotos dos dirigentes das insti
tuições de ensino superior, criudus e mantidas pela Uniilo, nomeodos 
pelo Presidente du República e cm exercício nu dato da publicnçilo 
desta Lei. 

Art. 4• Eslll Lei enlru cm vigor nu data de sua publicação. 
Art. 5• Revogum-sc IIS disposições em contrário. 

Justlli~açilo 

o ~rojeto de Lei du Câmara dos Deputados n• 27/75 (n• 1.344-
B, nu C<lsa de origem) cuida estritamente do problema da duraçilo de 
mandato dos reitores das Universidades porticularcs e retira a esco
lha de seus titulares de interferência dircta do Governo, alterando, 
para isso, os itens I c II do artigo 16 da Lei N• 5.540, de 28 de no
vembro de 1968. 

o exame do referido projeto sugere-me - considerondo esses 
quase 7 anos de cxperií:ncia decorrente do aplicaçilo daquelo lei -
um redisciplinamento du matí:ria, objelo de seus parágrafos únicos 
do artigo 15 e artigo 16. 

Ante a imperativa necessidade dessas alterações, deliberei orerc
ccr i1 consideração do Senado Federal o presente Substitutivo a c~se 
projeto de lei, originário da Câmara, dando, portanto, nova rcdação 
aos jú citados parágraro único do artigo 15 e ao artigo 16 da Lei 
n• 5.540, de 28 de novembro de 1968. 

o presente Substitutivo. conseqUentemente, não só absorve o 
projeto dando-lhe rormulação confotmc a técnica legislativa, como 
dispõe de modo geral sobre o mecanismo do eleição das autoridades 
dirigentes dus Universidades. 

A primeira alteração- a do parúgraro único do artigo 15- é 
propostu no sentido de alterar a composição dos Conselhos de Cura
dotes das Universidades autárquicas, eliminando-se a participação 
obrigatória nesses conselhos de representantes do Ministério da 
Educação c Cultura. A modificação se impõe, lendo cm vista que o 
controle c a fiscalização da vida económico-financeira dessas 
instituições já são exctcidos pelo Ministério da Educação c Cultura, 
por intermédio da Secretaria-Geral c da Jnspetoria-Gcral de Fi
nanç>Js, órg~os incumbidos da·aprovação do orçamento global c das 
respectivas prestações de .contas, além da realização de auditagcns 
periódicas. 

A segunda alteração- a do artigo 16- é proposta porque a 
experiência tem demonstrado que o processo de escolha e nomeação 
dos. dirigentes de instituições de ensino superior, qualquer que seja a 
sua entidade mantenedora, tal como regulado pelo artigo 16 c seus 
parágraros da rercrida Lei n• 5.540, de 1968, apresenta. lima série de 
inconvenientes. alguns já ressaltados cm pronunciamentos do 
próprio Conselho Federal de Educação. 

ASSim, por exemplo, a lei interfere na autonomia das entidades 
privadas e dos sistemas estaduais ao estabelecer a'duração dos man
datos de 'Ro'itorcs e Diretores de seus estabelecimentos de ensino. 
Evidentemente, embora não seja desejável a permanência prolon
gada dos mesmos dirigentes, lici.to é deixar, a critério das respectivas 
entidades mantenedoras, a·decisão·quanto à conveniência da fixação 
de mandatos mais curtos ou mais longos, sujeito esse critério à apro· 
vação do Conselho de Educação competente. 

Por outro lado, a proibição do exercício de dois mandatos 
consecutivos cria, por vezes, sérios embaraços àquelas instituições 
que, nem sempre, podem dispor de quantidade razoável de elemen
tos capacitados para os cargos de direção, dos quais possam lançar 
mlio cada vez que se faz necessário subsiitui-los. 

No âmbito das instituições de ensino mantidas pela Uniilo, sur
gem inconvenientes mais graves que atingem diretamcntc a eficiência 
da gestão ndministrativa, particularmente das Universidades. Refiro
me, especificamente, ao rato de serem os Dirctores de unidades 
universitárius nomeados dirctamcnle por decreto presidencial e pura 
períodos de gestão que, viu de rcgru. não coincidem com o do 
dirigente máximo da instituição. 

Oru. numa organizuçilo complexa como o é a universidade 
moderna, cujo desempenho no campo do ensino c dn pesquisa é so
bremodo arctudo pela eficiência da gestão administrativa, seria ui
lamente conveniente a compatibilidade entre os rcspons{,vcis por 
essa gestilo. Quer-me parecer que, tal como jl1 sucede em dircrcntcs 
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arens de administração governamental, a coincidência de mandutos, 
uliada à participação dircta do dirigente máximo na escolha de seus 
uuxiliares mais imediatos, deve ser u regra nas instituições federais de 
ensino. · 

Releva notar ainda a inovação introduzida no presente 
Substitutivo quanto ao incentivo a um novo processo de indicação 
dos nomes a serem submetidos ao Presidente da República, para a 
escolha dos futuros dirigentes nas instituições de ensino mantidas 
pela Uniüo, O 

Assim, creio que a proposição oferecida melhor atende ao intcn· 
to do Projeto c cstâ consentânea com a realidade brasileira, rcspci· 
lados os limites de interferência da União nilo só quanto às entidades 
particulares, como quanto às mantidas pelos Estados c Municipios. 

Brasília, 21 de agosto de 1975, -José Llndoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhieo Pinto) - Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pauaa,) 

Não havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria irá à Comissão de Constitui· 

çiio e Justiça, para que emita parecer sobre o projeto c a emenda de 
plcnârio: c à Comissão de Educação e Cultura, para se pronunciar 
sobre a emenda apresentada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item J: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 57, de 1972, de autoria do Senhor Senador Franco 
Montoro, que fixa cm seis horas o período· de trabalho diário 
dos operadores em cletricidadc, c dll outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 132 c 133, de 1974, das 
Comissões: 

- de Con.ttituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc 

-de Legiolaçio Sociol, favorãvcl. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pouso.) , 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a dts· 

cussão. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19• 

Secretário. 

e lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 351, DE 1975 

Requeiro, nos termos do art. 315, ln fine, seja submetido a votos 
o Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1972, do Senhor Senador Fran· 
co Montoro, que fixa cm seis horas o período de trabalho diário dos 
operadores cm clctricidade, c dll outras providências. 

Sul a das Sessões, cm 2 i de agosto de 1975.- Ruy Santos. 

• 
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre a mesa, 

requerimento do nobre Senador Franco Montoro, que será lido pelo 
Sr. 1•-Secretário. 

~lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 352, DE 1975 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do 
Regimento interno, requeiro adiamento dn votnçilo do Projeto de 
Lei do Senado n• 57, de 1972, de minha autoria, que fixa cm seis 
horas o pcrlodo de trnbnlho diA rio dos operadores cm cletricidudc, c 

dá outras providências, a fim de ser feita na sessão de 18 de setembro 
de 1975. 

Saiu das Sessões, cm 2 i de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Ma'galhies Pinto)- Face à deliberação 
do Plenário, o projeto sairá da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 50, de 1974, de autoria do Sr. Senador Jessê Freire, 
que revoga o§ I• do Artigo 113, da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto i:le 1960, tendo 

PARECERES, sob n•s 398 c 399, de 1974, das 
Comissões: 

- de Constituiçio e JulliçO, favorável, nos termos do 
Substitutivo que oferece; 

- de Legiolaçio Social, favorável, nos termos do Subs· 
titutivo da Comissão de Constituição c Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
Se nenhum Sr. Senador desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa,) 
Encerrada. 
Em votação o substitutivo, quc.tcm preferência rcgimenial. 

O Sr, Ruy Santo• (Bahia) -Sr. Presidente, peço apalavra para 
encaminhar n votação. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

o SR. RUY SANTOS (Bahia) (Para encaminhar a votação.) -
Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

vo: 
Leio algumas informações do órgão próprio do Poder Exceuti· 

"S, O Decreto-lei n• 822, de 1969, que extingiu a 
garantia de instância nos recursos de decisão administrativa 
fiscal, não estendeu a medida aos processos .da área 
previdenciúria, c isto porque o legislador entendeu que tanto 
a contribuição co.mo a Quota de Previdência devem ser tidas 
como tributos pcrsonalíssimos, com carãctcrísticas próprias, 
não devendo confundir-se com os tributo·s. 

6. Ademais, as contribuições prcvidcnciârias rcspon· 
dcm, de imediato, por bcncficios c serviços garantidores da 
assisti:ncia e manutenção aos segurados. 

7, Acrcsccntc·sc que, no sistema atual, jâ se consignam, 
cm favor dos interessados, duas instâncias administrativas 
sem exigência de depósito ou fiança." 

Face às informações que acabo de ler, dcciar9 n V. Ex• que a 
Liderança vota pela rejeição do projeto, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magllhàes Pinto) - Em votação o 
substitutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos, (Pausa.) 

Rejeitado. 
Rejeitado o substitutivo, passa-se à votação do projeto. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A mutériu vui 110 urquivo. 
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Silo os seguintes o substitutivo c o projeto rejeitados: 

EMENDA N• 1-CCJ 

(Substitutivo) 

Revoga-se o§ I• do artigo 23 do Decreto-lei n• 72, de 21 
de novembro de I %6. 

Art. I• (::revogado o~ I• do artigo 23 .do Decreto-lei n• 72, 
de 21 de novembro de 1966, 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrfirio. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 1974 

Revoga-se o§ I• do artigo I 13 da Lei n• 3.807, de 26-8-60. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica revogado o~ I• do artigo i 13, da Lei n• 3.807, de 
26 de ugosto de 1960, 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
rcvogndus as disposições em contrário. 

O SR. PR(,;SIDENTE (Mugalhiie~ Pinto) -Item 5: 

Discusstio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 55, de 1974, de autoria do Senhor Senador 
Benjamim Farah, que dispõe sobre a instituição, organização 
e funcionamento das entidades cinológicas em todo o Pais, e 
dt1 outras providências, tendo 

PARECERES. sob n•s 249 c 250, de 1974, das 
Comissões: 

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

-de Agricultura, ravorilvei 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Sr. Presidente, peço a palavra pura 
c:nc~1minhnr u votuçào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia) (Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I:: com pesar. tamb•m. que vou votar contra este projeto. 
O Ministério da Agricultura inrormu que esse problema de 

geneulogiu só interessa =!unndo se trata daqueles animais com 
repercussão nu economia nacional. A criação de cães é uma ativi
dade em que esses animais são considerados de estimação; niio há 
rcpt:rcussilo na economiu nacional e o Ministério não tem condições, 
nem se interessa. por ter um registro de genealogia canina. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - Sr. Presidente, peço a 
pal.:1vrn paru encaminhnr :1 votm;i1o, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a paluvru 
ao nobre Senudor Franco Montara, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Puulo) (Pura encaminhar u 
votação.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

O projeto ugoru em votação é de autoria do nobre Senador 
Benjamim Faruh. Os parecores dos órguos técnicos desta Cusn suo 
fuvor(lveis t1 medida. Como S. Ex• nüo estú presente, vamos nos 
vuier do recurso regimental parn requerer o udiamcnto du votuçuo da 
muté1·ia. rara LJUc.: S, Ex•, presente, possa exuminur us razões que 
ucabum de ser uduzidas pela Lidcrunça du Maioria c, eventualmente, 
concordar com elas ou delas discordur, 

Neste sentido, estamos cncaininhando à Mesu requerimento, 
solicitando adiamento da votação da matéria pelo prazo de 30 dias, 
Nos termos do Regimento interno, solicitamos a V. Ex• que coloque 
esse requerimento em votaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que seri1lido pelo Sr. !•·Secretário. 

~lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 353, de 1975 

Nos termos do art. 350 combinado com a uifn~a "C" do art. 310 
do Regimento interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei do Senado n• 55, de 1975, de autoria do Sr. Senador Benjamim 
Farah, que dispõe sobre a instituição, organização e runci.o~a~entu 
das entidades cinoiógicas em todo o Pais, c dá outras prov1dencms, a 
fim de ser rei ta na sessão de i 8 de setembro de 1975. 

Saia das Sessões. cm 2 i de agosto de i 975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
deliberado pelo Plenário, a matéria voltará à pauta oportunamente, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador ltaiivio Coelho. 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) (Pronuncia o 
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocuparei. data venia, as atenções da Casa, tratando, ainda que 
de forma sumária, do problema de energia eiétrica cm geral c do 
sistema tarirctrio, em rarticular. 

A utiiizaç1io das rontes de energia surgiu da necessidade da 
supicmcntação da rorça muscular na realização de tarefas ligadas à 
própria subsistência do homem. 

Podemos observar que a produção de bens e serviços, desde 
6.000 anos antes de Cristo até o Século XIV, dependeu principal· 
mente do csrorço lisico do homem, 

As sociedades humanas rudimentares valeram-se da energia 
calórica do rogo a lenha como o seu primeiro agente de conrorto e 
segurança, 

Empregava-se no cozimento do alimento, na defesa contra o 
r rio e na proteção r rente aos animais selvagens. 

A evolução levou o ser humano a aliar o rogo ao vento e com 
outras·técnicas chegar à cozedura da cerâmica, à rundição do bronze 
e do r erro. E com a rorja, à conrccção das armas e das primeiras ferra· 
mentus agrícolas, Assegurou-se, assim, o homem sua sobrevivência 
pelo direito da força e pelo cultivo do alimento. 

Localizamos, lá pelo ano 1.000 A.C., entre os chineses, a utiliza· 
ção do gás natural e do carvão minerai. 

O advento da máquina a vapor permitiu a utilização da energia 
calórica na obtenção da rorça mecânica, trazendo a Revolução 
industrial. Foi liberada a rorça muscular; surgiu o uso da máquina 
em todn escal~l. 

A descoberta das leis da inc~fiçiio eietromagnéticn abriu caminho 
para que, da aplicaçuo prática desses princípios, surgisse a gigantesca 
indústria da energia ciétrica, acionada pelas turbinas hidráulicas ou u 
vapor. pelos motores de combustão interna c finalmente pelas tu r· 
binas a gás e pelas unidades a vapor com os reatares da ftssüo 
nuclt:ur, 

As Formas de Energia 

A energia se maniresta de maneira muitirorme, Resulta, porém, 
na maioria delas, da irradiaçuo solar, do comando desta sobre o 
nuxo das marés, sobre os cursos d'l1gua e sobre us correntes mar!· 
timas, Resulta, uindn, dos combustiveis rósseis, rrutos de um 
processo de elaboraçuo quimica de milhões de unos, 

Chega-se nu atualidudc ii softsticadu c complexa rorma da encr· 
gin atômicn. 
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Recursos H ldráullcos 

Estão estimados, aos níveis de 1973, no equivalente em energia, 
em 939 trilhões de kw. Os seis pulses que na época apresentaram 
mui o r soma desses recursos foram: 

Rússia- 125 mil megawats ou 125.000.000de kw 
Chi nu- 86 mil megawuts 
Brasil- 82 mil meguwats 
EUA- 64 mil megawats 
Cu nadá- 62 mil megawats 
Japüo- 13 mil mcgawats 

As publicações mais recentes apresentam as reservas brasileiras 
cm hidreletricidude avaliadas em 150 milhões de kw. Estaríamos 
assim colocados como a nação melhor dotada de capacidade ener
gética oriunda de recursos hídricos. 

Combustí•els Fósseis 
. O Comitê Mundial de energia admite reservas mundiais de lO a 

15 bilhões de toneladas de carvão, sendo que sómente três bilhões e 
meio de toneladas seriam economicamente aproveitáveis. 

As reservas acima enunciadas estariam distribúldas nos diversos 
continentes da forma seguinte: 

51,5% na América do Norte 
28,5% na Rússia 
9,8% nu Ãsia 
8,2% na Europa 
2,0% nas demais partes do mundo, inclusive América do Sul, 

África e Austrália. 
No Brnsil as estatísticas admitiam reservas na ordem de 3.200 

milhões de toneladas localizadas em Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grunde do Sul. Destas, somente as de Santa Catarina se prestam à 
obtenção de carvão metalúrgico, com rendimento de 40 a 50% do car
vão vapor com 5 a 6 mil calorias e o do Rio Grande do Sul com 3 a 5 
calorias. 

O Petróleo 

As reservas mundiais do precioso ouro negro são estimadas em 
543 bilhões de barris com a distribuição seguinte: 

Estados Unidos- 35 bilhões 
América Latina- 36 bilhões 
Europa- 17 bilhões 
Ãfrica- 57 bilhões 
Rússia/China- 64 bilhões 
Países Ãrabes- 316 bilhões 
Dados estes constantes da palestra do Ministro Reis Velloso, 

realizada no "Seminário de Dirigentes de Empresas de Energia", 
aqui em Brasília. 

Em conseqüência da situação no Oriente Médio, alterou-se 
profundamente os conceitos económicos no setor. Daí resultou a 
intensa pesquisa mundial de novas jazidas. Bem como a evidência da 
necessidade de outras fontes de energia calórica, 

A recente abertura de novos campos petrolíferos no Paquistão, 
África do Norte e Alaska, somada ao rcexame dos critérios de custos 
c recentes descobertas nos mures do Norte c Ãrtico, criará, para os 
próximos anos, condições possivelmente mais equilibradas nas fon
tes supridoras do óleo negro. 

Petróleo no Brasil 

As estatfsticas de 1970 eram de 136 milhões de metros cúbicos 
ou 857 milhões de barris aos quais poderiam ser adicionados mais 50 
bilhões de metros cúbicos de óleo provenientes de xistos recuperáveis. 

Obteríamos, assim, uma reserva total de 320 bilhões de barris. 
Nesse ínterim, o Pais obteve a auto-suficiência no que se refere 

uo refino dos produtos petrolíferos. 
Os extruordinúrios esforços da PETROBRÃS nu intensificaçilo 

dus pesquisas, com utençilo especial i\ plataforma continental, têm 
trazido resultudos alcnl!ldores i\s disponibilidades. Consigne-se que a 
i11ca completmnente explorada ó percentuulmcntc pequena em rela· 
cilo à considerudu geológicamente favorável à existência do petróleo, 

Cumbustíveis na Geraçilo de Energia 

As nações mais desenvolvidas usam predominantemente os 
combustíveis pura geração encrgl:tica, 

Citem-se os Estados Unidos, onde 72% da energia gerada pro
vém de termelétricus. Eis as razões das profundas repercussões da 
elevação dos preços do petróleo nos últimos anos. A economia mun· 
diul houve que se reajustar a uma nova realidade na formação dos 
custos em geral. 

Os consumos cm 1970 foram de aproximadamente 40 trilhões de 
quilowatts e prosseguem aumentando sempre. Até quando? 

Em termos imprecisos, mas afirmados pelos especialistas no as· 
sunto, os recursos de combustíveis fósseis estariam esgotados em 
período históricos perfeitamente previsíveis. Os petrolíferos, em 
aproximadamente 100 anos, e os carboniferos, entre dois a 4 séculos, 
tal seja seu emprego em substituição ao petróleo. -

Aqui está a grande razão em buscar-se a geração de energia atra· 
vês de usinas atomoelétricas . 

Em termos de previsão, deve-se ressaltar que dos 500.000.000 
kw a serem produzidos em 1990 nos Estados Unidos, 75% provirão 
de usinas nucleares. O óleo estará, então, com a influência scnsivel· 
mente diminuída no sctor. 

1:. evidente que semelhante orientação seguirão as demais nações 
desenvolvidas e que estejam com os recursos hidrclétricos em pleno 
uprovcitamcnto. 

Os países cm desenvolvimento, à medida do possível, buscarão 
o equilíbrio tecnológico, embora buscando básicamente a geração ou 
recursos hidricos. Marcharão prudentemente na formação técnica, 
no know-how em campo de complexidade geral, seja o nuclear. 

Daí o acerto com que vem sendo gerido o sctor de energia no 
Pais. 

Busca-se a forma de equilíbrio que permita o suprimento do 
mercado nacional, não obstante todas as situações adversas da 
conjuntura mundial surgidas da crise do petróleo, aumentado em 
400% nos preços internacionais. 

Bem acentua o relatório da ELETROBRÃS que a crise do petró· 
leo abalou percucientemente estruturas de países desenvolvidos. O 
Brasil, colhido cm pleno esforço desenvolvimentistas, conguiria 
resultados mais favoráveis, uma vez que o setor energético apoiava
se em sólidas bases hidrelétricas. Manteve mesmo a expansão no 
consumo de energia na ordem de 12% ao ano, sem acréscimo signifi· 
cativo na importação do óleo, com a finalidade de gerar quilowatts· 
hora. 

Para a manutenção da taxa de crescimento, prevista no li PND 
cm 13%, haverá necessidade de grandes investimentos. O País jã se 
pode julgar dos mais atualizados na construção de usinas hidrelétri· 
cas. 

Embora se busque complementação no mercado mundial de 
capitais, há que se canalizar substanciais parcelas de capital nacional 
para este sctor. 

Em 1974, a potência gerada foi elevada de 15.436.000 para 
17.199.000 kw, com um acréscimo, portanto, de 1,8 milhões de quilo· 
watts. Foram investidos Cr$ 14 bilhões, nos quais a ELETROBRÃS 
participou com 44%. 

A construção de elevada quilometragem de redes de alta tensão 
permitiu a interligação dos diversos sistemas, formando como que 
um reservatório nacional. Nivelaram-se os critérios de operação, res· 
tringiu-se o consumo de combustíveis, ao substituir-se a geração 
tl:rmicu pelas disponibilidades em água nas diversas barragens. 

Estabeleceu-se o intercâmbio de energia entre as diversas distri· 
buidorus, com aproveitamento ideal dos recursos hídricos dos reser
vatórios. 

Estima-se que com tal medida conseguiu-se uma economia nu 
ordem de 55% no uso de combustfvel, pela supressão de termo· 
gcraçilo. 

Nesta ordem de providências, ou de estratégia no campo 
energético, devemos chamar a atenção para os estudos da mais alta 
valia no que diz respeito à capacidade hidrelêtricu da bacia 
umuzônicu, Surge ai um grande desafio à técnica e aos técnicos brusi· 
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loiros: a transmissão dos grandes blocos de energia cm tensões extra· 
ultus (acima de 500.000 volts) dos desníveis amuzônicos às regiões 
consumidoras do Centro-Sul. Prevê-se para menos de 20 unos o 
completo aproveitamento das reservas desta última área. 

Neste particular, permitam-me, Srs. Senadores, ressaltar alguns 
dados sobre o Estado de Mato Grosso. Os estudos desenvolvidos na 
regiào da nmazônia mato-grossense resultaram cm projetas de linha 
de transmissão de Rio Verde de Goiás a Cuiabá c das usinas de Cou· 
to Magalhães, Barra do Peixe, Torixoréu c· Barra do Caiapó, Estas 
quatro hidrclí:tricas concorrerão com 900 mil quilo_;,atts aproxima· 
damente. São todas elas ao longo do Rio Araguaia, fronteira de 
Mato Grosso com Goiás. 

Mas quanta capacidade existe a ser verificada nos possantes 
afluentes do rio-mar c que rasgam montanhas c florestas nas 
imcnsidõcs da Amazônia? 

Ainda cm meu Estado, ao sul, antes de concluída a grande hidrc· 
létrica da Ilha Solteira, c a de São Simão, estão sendo equacionadas 
as de Ilha Grande c de Porto Primavera, ambas no rio Paraná, acima 
das Sete Quedas. 

Cem quilómetros abaixo está aquele canal majestoso onde se 
localiza ltaipu. Elevar aquele caudal a 120 metros de altura, para 
produzir 12 milhões de quilowatts, eis o desafio à inteligência c à téc· 
nica brasileiro-paraguaias. Desafio, ainda, ao esforço, à amizade e à 
confiança mútua de dois povos independentes c progressistas. 

Aqui me retiro também, como marco maior desse esforço na 
Amazônia, à usina, já cm início, de Tucuruí. Estamos informados de 
que a ELETRONORTE está providenciando a instalação de uma 
usina tcrmelétrica no local da barragem de Tucuruí, com a potência 
de 30 mil quilowatts, como usina auxiliar para os serviços de constru· 
ção da de Tucuruí. 

Na bacia do São Francisco, a .hidrclétrica do mesmo· nome está 
com seus estudos concluídos c com providências equacionadas para 
a construção de ltaparica, com 2 milhões de kw c de Xingo. com 4 
milhõ<~ de kw, esta com característica especial, por tratar-se de 
barragem no canyon, a apenas 40 km da Barragem de Paulo Afonso. 

O empenho coordenado do Governo Federal, através'ôas suas 
diversas empresas, onde sobressaem ELETROBRÃS c Furnas, com 
as diversas organizações estaduais, é dos mais expressivos e se traduz 
na execução de programas de barragens, usinas c linhas de 
transmissão do maior vulto c importância. 

Ultimamente, investe-se, aqui, no Brasil, a média anual de 3 
bilhõcsdedólarcs. · 

E como bem explicita o relatório da ELETROBRÃS: 

"Em 1974, cerca de 80% dos investimentos foram 
custeados com recursos internos brasileiros, c 20% com rccur· 
sos obtidos junto a diversas entidades internacionais de crédi· 
to, destacando-se o BIRD - Banco Mundial, c o BID -
Banco lntcramcricano de Desenvolvimento. Do total de 
recursos obtidos no País, aproximadamente a metade foi 
canalizada pcl• ELETROBRÃS- a grande holdlns no sctor 
-e metade :-•las empresas opcrado.ras. 

O desenvolvimento do sctor de energia clí:trica supera a 
taxa de crescimento da economia nacional, como um todo. 
Os dados dos últimos doze anos informam, com razoável 
precisão, a existência de uma elasticidade do consumo sobre 
o Produto Interno Bruto, no nivcl de I ,2, ou seja: quando o 
setor de energia elétrica, avaliado por seu consumo, creSce de 
12%, a economia tem crescido de I 0% aproximadamente.'', 

Estamos alcançando os 20 milhões de quilowatts instalados cm 
usinas. Ternos, ainda, o maior programa mundial de energia 
hidrclétrica, com cxccção da Rússia. Cabe, aqui, referir-se, ainda que 
de passagem, ao programa de energia nuclear recentemente lançado. 
Neste setor, parece-me ser o empreendimento brasileiro de grande 
vulto, comparado com os das nações desenvolvidas. 

As distimcias continentais foram cortadas por linhas de 
transmissão, que cobriram 4.493 quilômctros. 

Em meu Estado, foi concluldu a ligação Jupiá-Corumbá, com 
750 quilômctros, cortando ccrradõcs, descendo serranias e cruzando 

penosamente o grande e magnifico Pantanal, onde as águus 
ulcançam nas grandes enchentes. até S metros sobre as fundações das 
estruturas de transmissão. 

Em conseqUência eliminou-se a geração a óleo Diesel nas ci· 
dadcs de Aquidauana c Corumbá, com economia superior a 15 mi· 
lhõcs de litros anuais. 

Reclamam agora a radial de transmissão que dotará os 
municípios do Vale do Sudoeste da necessária energia clí:trica. 
Veremos, cm breve, a legendária terra, percorrida pelos bravos da 
Retirada da Laguna, iluminada pela energia, quase inesgotável do 
portentoso Paraná. 

O mesmo deve-se reclamar para dotação de recursos cncrgéti· 
cos, descendo, ainda às margens do Paraná, a partir de Urubupungsí, 
os Municípios de Brasihindia, Bataguaçu, Anaurilândia, Bataiporã c 
Nova Andradina. Consignem-se as providéncias para a construção 
da linha Cuiabú-Cúccrcs, atendendo ao Oeste mato-grossense. 

O Sr. Saldanha Derzi (Mato Grosso)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Saldanha Derzi (Mato Grosso)- Estamos ouvindo com 
atenção o brilhante discurso de V. Ex•, abordando, cm pro· 
fundidadc;o pr~blcma de energia clétrica do Pals c, cm particular, o 
do nosso Estado de Mato Grosso. Realmente, os Governos de Mato 
Grosso têm-se preocupado cm dotar todas as n<lssas cidades da prc· 
ciosa energia clí:trica. ll um programa vasto. Tenho a impressão de 
que, dentro de dois ou três anos, todas as cidades do nosso Estado cs· 
tarão clctrificadas. Ainda hã poucos dias acabamos de tomar ciência, 
pela imprensa, da concorrência para a construção da linha de trans· 
missão de Cuiabá-Cáccrcs, beneficiando os Municípios de Várzea 
Grande, Poconé e Livramento. Realmente, é uma obra extraordiná· 
ria, que levará energia clí:trica às distantes cidades do Extremo Norte 
de Mato Grosso, obra essa de difícil solução, não fora o programa 
do Estado de Mato Grosso com a ELETROBRÃS, para levar cner· 
gia elí:trica de Cachoeira Dourada, através de Rio Verde. Em princí· 
pio, sempre fui contrário à linha de transmissão Rio Vcrde
Cuiubú, por entender que o mais razoável, o mais lógico seria a de 
menor extensão: Ilha Solteira - Rondonópolis- Cuiabá. No pro· 
grama de energia clí:trica transportada de Rio Verde a Cuiabá, maior 
distância que a de Ilha Solteira - Cuiabá, houve necessidade de 
reformulação total do sistema de transmissão Cachoeira Dourada
Rio Verde. Temos esperança de ·que as nossas cidades, principal· 
mente as do extremo Norte, dentro cm breve estarão elctrificadas, 
graças ·a esse extraordinário programa de cletrificação de todas as 
cidades do Sul de Mato Grosso. Ainda agora o Governo do Estado 
aguarda a complementação de novo financiamento pelo BNDE, 
para poder levar energia clí:trica às cidades jâ citadas por V. Ex•: 
Nova Andradina, Bataiporã, Brasilândia, Anaurilândia c 
Batuguaçu. Realmente, o nosso Estado tem se preocupado com essa 
questão. O Presidente da ELETRONORTE informou-me que, já no 
próximo ano, será iniciada a construção da Usina Couto M agalhãcs, 
no Alto Araguaia. Sabemos que no Alto Araguaia hã mais duas ou 
trí:s possibilidades de construção de usinas ... 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso)- São três. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso)- Sim, três, Possivelmente 
serão transformadas •'1' duas, até Barra do Garças, onde há condi· 
çõcs para sua construção. ll opinião do Presidente da 
ELETRONORTE, embora niio seja uma opiniiio definitiva. ll 
extraordinário o esforço do Brasil no setor de energia clí:trica c, o 
nosso Estado, graças a Deus, será beneficiado com essa visão nova 
do Brasil, com o aproveitamento de todas as suas possibilidades h i· 
drclétricus. 

O SR. ITALIVIO COELHO (Muto Grosso) - Agradeço o 
aparte, nobre Senador Saldanha Dcrzi. V, Ex• acrescenta detalhes 
importuntes de empreendimentos c iniciativas, U respeito da extensão 
de linhus de energia clí:tricu para Mato Grosso, O nobre colega 
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referiu-se ii linha Rio Verde de. Goiás a Cuiabll c à opção, que seria a 
ligaçõo Corumbá-Cuiab!\, V. Ex• há de convir que a linha Rio 
v crdc-Cuiabll serve a uma vasta região, completamente ao desa
brigo desse sctor, ligação que também levará o Sistema Furnas a 
nosso Estado. A outra linha, referida por V. Ex• - Poconé -
Corumbá- não é muito distante c interligará também, na extensão 
tcrrito,:·•t de Mato Grosso, o Sistema Furnas com o da CESP de Silo 
Paulo, este com energia oriunda, principalmente, do rio Paraná e de 
seus dois formadores. V, Ex• ainda aludiu ii extensão das linhas
algumas jã .cm parte executadas c outras, com seus estudos 
concluidos- que levam energia de Urubupungll, do Sistema CESP, 
para Campo Grande c, depois de trezentos e tantos quilómetros, 
dcflctem para o sul, vão a Dourados c marcham mais para o sul, lá 
junto ii Ilha Grande, onde se encontra cm estudos uma outra 
barragem, c estarão a cento c poucos quilómetros de ltaipu. Entoo, 
esses mil~arcs de quilómetros do Brasil, ligados c religados a todo o 
Sistema !Nacional de Energia Elétrica formarão um reservatório 
nacional de energia, a que me referi há poucos minutos. V, Ex• sabe 
que o regime pluviométrico varia: num ano chove muito no Ceará, 
mas não no Paraná: noutro ano chove no Paraná, c.não cm Cuiabâ. 
Desta forma, teremos o aproveitamento racional de toda a reserva 
energética das Bacias do Prata - formada pelos rios Paraná, 
Paraguai e Uruguai - da Amazónica, através do Araguaia, onde 
serioo construídas as usinas de Couto Magalhães, cujo nome 
reverencio, por se tratar de um dos grandes desbravadores c pôr
corredores dos sertões brasileiros, c de Barra do Peixe. Vê-se, assim, 
a oportunidade da linha Rio Verde de Goiâs-Cuiabâ, - que de
mandur[l a Capital do nosso Estado através do Sistema Furnas. 

O Sr. Saldanha Derzi (Mato Grosso)- Permita-me V. Ex• um 
novo aparte. (Assentimento do or•dor). Concordo com V,. Ex• 
somente no sentido de se levar os dois sistemas de energia a Mato 
Grosso. Quanto a assistir aquelas regiões, de Goiás c do leste mato
grossense, discordaria de V, Ex•, porque a construção da Usina 
Couto Magalhães c das sucessivas já dariam oportunidade para se 
cletrificar toda região do leste mato-grossense. Olho esse empreendi· 
mente a longo prazo, num futuro muito longe. e: de se. reccmhecer a 
necessidade da extensão da Estrada de Ferro Araraquarcnsc, até 
Cuiabá, o que se dará de Aparecida do Taboado- Rondonópolis
Cuiabá. Então, essa linha de alta tensão, já construída de Ilha Sol
teira a Rondonópolis e Cuiabll, iria servir de apoio para uma futura 
clctrificação daquela estrada de ferro. E mais, ter-sc-ia, necessaria
mente, de construir uma estrada .de. ferro ao longo de linha de trans
miss~o Ilha Soltcira-Rondonopàlis....:cuiabâ. De Santarém a São 
Paulo iríamos diminuir cerca de 600 a 700 quilõmctros, com a 
conseqUente economia de combustível no transporte. Suo vantagens 
a longo prazo, razão por que ainda continuo a advogar a construção 
deveria ter sido Ilha Soltcira-Rondonópolis e Cuiabâ. Muito grato 
a V, E.x• 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço a 
intervenção i:te V. Ex•, que mostra um grande espírito cconõmico, 
muito próprio de V. Ex• Estou inteiramente de acordo com V, Ex•: 
quero o que V. Ex• quer: apenas, algo mais para o nosso Mato 
Grosso. 

O Sistem• Tarifário 

o tratamento dos desníveis regionais aconselha valer-se tam
bi:m, da energia elétrica, como instrumento a ser utilizado objctivan· 
do o desenvolvimento integrado do País. 

Far-sc-á, com esse propósito a redistribuição de recursos das 
rogiõcs mais ricas para facilitar a cnergização das menos dcscnvolvi
dus. 

J!o neste ano, pelo rccé:m-criudo mecanismo de compensação das 
tarifas, houve a primeira mudança no conceito de sua aplicação, 
provendo-se a implantação de blocos de tarifas rccionais, buscando
se, tanto quanto. possível, a equalização de valores tarif"rios nas 
quatro grandes regiões. 

Prossiga-se nessa orientação e chegaremos ao ideal da tarifa úni· 
cu de energia elétrica para tudo o Pa.is. Subemos, que é diOcil o 

caminho a percorrer. Os próprios desníveis regionais suscitam 
problemas para essa orientação. Os investimentos no sctor são variâ· 
veis na conformidade da~ características de cada hidrclétrica, de sua 
situaçõo c das distâncias a pcrcorrcr . .Silo os óbices a vencer na busca 
da integração nacional. 

Grande evidência assume esse aspecto no meu Estado, onde as: 
lonjuras gcogrâficas se aliam à pequena densidade populacional c 
relativa demanda energética face ao volumoso consumo industrial 
dos grandes centros. 

A problemática na jurisdição da Centrais Elétricas Mato-gros
senses exige, pelo exposto, equacionamento adequado às peculiari
dades já referidas. 

A densidade demográfica c carência de recursos financeiros 
condicionam a evolução do sistema por soluções locais é 
freqUentemente à geração térmica. Não havia, anteriormente, nem 
recursos suficientes para montagem de hidroclétricas regionais. 
Estas, interligadas, por linhas de transmissões compatíveis à sua 
finalidade teriam permitido custo unitário razoável c a sonhada 
política de circuitos integrados. 

Não obtivemos, àquela época, também a presença federal, como 
ocorreu na cncnmpação das conccssionârias inglesas no Parâ e 
Amazonas. 

Operou, por isso mesmo, a CEMA T com tarifas insatisfatórias c 
cm quase permanente regime de deficit, só superado hã poucos anos. 

Nos últimos exercícios, aquela empresa, com inegáveis serviços 
prestados a todo o Estado, vem obtendo rendimento líquido de 
aproximadamente 3 a 5% ao ano. longe, ainda, do ideal de lO a 12% 
anuais. · 

São elementos componentes do custo, que evidentemente 
delimitam o sistema tarifário: 

-Despesas de exploração-custo variável. 
-Impostos c taxas. 
-Quota de depreciação. 
-Quota de amortização ou reversão-custo fixo. 
-Remuneração do investimento. 
-Diferenças de câmbio. 

As despesas de exploração correspondem às de pessoal, 
combustíveis, energia comprada, materiais, serviços e administração. 
Em princípio, a quota de amortização ou reversão é fixada cm 3% so
bre o investimento. A remuneração ideal seria de 10 a 12%. 

O custo fixo decorrente do volume de investimento impõe a 
política de prioridades a seguir, tendo cm vista a viabilidade 
cconômica. 

Este custo fixo, porém, é nulo, quando os investimentos são 
levados a fundos perdidos, orientação federal adotada no Nordeste. 
Ol>tcvc-sc naquela região o Kwh médio de CrS 40,00 por mil Kw 
quando cm nossa área o mesmo era de CrS 87,00/mil. 

A tarifa no Mato Grosso sujeitou-se aos ónus da obtenção de 
recursos no mercado de capitais. Os projetas cobrindo distância~ 
continentais sofriam um encarecimento evidente em relação à cfetiva 
demanda. 

A distância impõe ainda a imposição de mais alta tensão, 
Comparemos esse sctor, com intuito exclusivo de esclarecimento c 
obteremos o seguinte: as distâncias relacionadas à densidade 
demogrâfica apresentam para este estudo os municipios paulistas 
representados cm o\rca média de 20 x 20 km cncrsívci' na potência 
unitária de 1.000 quilowats, cm 'tensão tecnicamente satisfatória de 
I 3,8 k w uo c,usto de Cr$ 30,000,00 (km de linha. Em Mato Grosso, · 
par<~ o mesmo cfctio, obtemos o municipio médio de 120 x 120 km de 
l~da, cxi;indo a linha de trnnsmissilo cm 69 kw de tensão ao custo de 
Cr$ iO mil/km delinhu de tensão. · 

Considere-se, ainda, que nesse caso, a tensão ideal seria de 
13~ Kw, m•s sou custo alcançaria a Cr$ ISO mil/km de linha, o que 
tornaria o empreendimento anticconômico. 

O elevado custo fixo pelos motivos acima expostos, somado ~os 
enc:~rgos de juros c corrcção monetária dos financiamentos, acresci
do de imposto único, de empréstimo compulsório c da quota de 
Previdência tem imposto alto custo do Kwh ao nível do consumidor. 
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Quando se truta de operação térmica ainda lemos o fulor 

disliancia agravando o frete dos combusllveis c lubrificantes desde as 
refinarias atê o local do consumo. 

O raleio do imposto único traz substancial retorno il 
concessionária, destinado ao pagamento de amortização, juros c 
correção monetária e parcialmente à execução de novos projetas. 

Providências de Atenuaçio de Custos 

I. Na área térmica, o procedimento em curso pelo qual o 
Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétricu e do Conselho Nacional do Petróleo, 
concede isenção do Imposto único sobre Combust(veis c o ressar· 
Cimento das despesas de transporte proporcionaria a faixa c a 
equalização de custos ... 

2 .. Nu área de geração, seria necessário o investimento por parte 
das Companhias Regionais pertencentes ao Governo Federal nu 
realização dos novos empreendimentos. E sob este aspecto, com 
prioridade, nu cfetivação das obras pioneiras, aproveitando, só recur
sos da Reserva Global de Reversão. 

3. locução dos projetas de infra-estrutura de energia dentro 
dos programas específicos de desenvolvimento regional sob o 
patrocínio do Governo Federal. Inspiramo-nos, aqui, no 
PRODEPAN e POLOCENTRO, cujos empreendimentos se furão 
com recursos da União e,, como tais, escopos às estreitas especifi. 
cuções de amortização e de incidência de quotas de reversão. 

A diretriz assim delineada encontra base cm diversas 
providências dos órgãos responsáveis. 

Uma vez oficializada e ampliada, permitiria fosse completada a 
infra-estrutura de linhas e subestações e conseqUentemente a adequa
ção da distribuição de energia no Estado todo. 

Manter-se-ia a viabilidade dos projetas pioneiros, que como 
fatores de desenvolvimento econômico e integração nacional seriam 
da alçada federal. Assegurar-se-ia a manutenção dos demais ao 
alcance das possibilidades estaduais. 

A interação de ambos traria adequação tarifária para Mato 
Grosso e o colocaria cm nível compatível com os demais sistemas do 
Pais. 

Ocorre, atuulmcnte, pelo alto custo da energia industrial, uma 
si: ria e grave dificuldade il expansão industrial e eletrificação rural na 
área geográfica em estudo; ficam ociosos, ainda agora, o apreciável 
contingente de matéria-prima, miio·de·obra disponível c mercado 
consumidor. 

Na busca de tarifas suportáveis c compatlveis, tanto quanto 
possível, o Estado de Mato Grosso, vem fazendo investimentos no 
setor e levando 33% dos mesmos a fundo perdido, como ocorreu no 
período de 1971 f74. 

Considerações sobre Politica Tarifária: 

As tarifas da; Centrais Eletricas Mato-grossenses e sua projcção 
1975/85 foram submetidas à ELETROBRÀS e ao Departamento 
.Nacional de Águas e Energia Elí:tricu, A tendência e alcançar no fim 
do período o custo unitário de I cruzeiro / kwh, uma vez mantidos 
os atuais custos de capital empregado: amortizações, juros, corrcção 
monetária etc, 

A politica de equivalência tarifária trará, por certo, modifica· 
çõcs nus projeções apresentadas. 

A Portaria n• I /75 do DNAEE delineou os principias básicos 
dessa politica e comporta as seguintes observações: ,Tarifas resi· 
denciais e nào residenciais silo mais elevadas do que as de Goiás c 
Brasil ia, em 7,6% e 8,9%, respectivamente. 

li em rcluçào à região Leste-São Paulo-Rio, o diferencial é de 
7,6% c ~.9%. Nus tarifas primárias, a desigualdade ganha mais vulto 
cm virtude da tarifa binõmin. o custo de venda do kw de demanda, 
que corresponde à potência de solicitação instantânea do consu
midor, ó igual das diversas empresas geradoras da região Centro· 
Oeste. A grande diferença, c essa em desfavor do consumidor Mato· 
grossense, estil nu tarifa aplicada ao consumo. Fora da região, o 
custo é de Cr$ 85,00/1.000 kwh, ao passo que, em Muto Grosso, o 

mesmo custo atinge a Cr$ 162,00/1.000 kwh. Reside aqui a des· 
vantagem maior na conquista de indústrias no meu Estado, frente ao 
custo energético no grande vizinho São Paulo. Observe-se que, às 
vezes, a hidrelétrica i: u mesma que fornece a uma e a outra região. 

Deve-se notar que o sistema Cemat estarâ interligado na rcgiào 
Norte ao de Furnus, através da linha Rio Verde de Goiás-Rondo· 
nópolis-Cuiabá e na Região Sul no de Urubupungá, 

O Departamento Nacional de Águas c Energia Elétrica, órgão 
responsãvcl pela polftica energética no Pais, deu mais um passo à 
frente, buscando cqunliznçiio tarifária no suprimento de energia ctr:· 
trica. E estabeleceu: 

I- REGIÃO CENTRO·OESTE 
1.1 Ccmut · 

Tarifa residencial- CrS 520,00/1.000 kwh 
Tarifa não-residencial- Cr$ 595,00(!.000 kwh 
Tarifa Industrial 

Demanda CrS 59,00/1.000 kw 
Consumo de energia Cr$ !37,00/1.000 kwh 

1.2 CEB E CELG 
Residencial c não-residencial- as mesmas da Ccmut 
Tarifa Industrial. 

Demanda CrS 59,00/I.OOOkw 
Consumo de energia CrS 87,00/1.000 kwh 

Pura verificarmos a diferencial para efeito industrial, formule· 
mos exemplo de uma indústria, com os dados seguintes: 

I -Potência instalada- 3.500 kw 
2- Potência utilizada- 3,000 kw 
3 - Potência de reserva- SOO kw 
4 - Horas mensais trabalhadas (24 h x 30 dias)= 720 horas 

5 ..., Fato r de carga Potência utilizada 

Potência instalada 

6- Valor da Conta Mensal Tarifa Cemat 
Pela demanda em kw 

3.000 x CrS 59,00 
Pelo consumo em kwh 

3.000 X 720 x 0,86 x Cr$ 137,00 
Total da Conta sem Impostos 
Custo Médio do kwh 

431.491 = CrS 232,20(1.000 kwh 
1.857.600 

= 0,86 

= CrS 177.000,00 

= Cr$ 254.491,00 
= 431.491,00 

7 -Os mesmos consumo c demanda pelas Tarifas 
Celg/Ceb 
Demanda 

3.000 x Cr$ 59,00 
Consumo 

1.857,6 x Cr$87,00 

Custo Médio do kwh 

342.326 

1.~57,6 

= CrS 184,20jkwh 

Cr$ 177.000,00 

Cr$ 165.326,00 
= 342.326,00 

Vcrir.ca-sc, uo rtnal do exemplo, que o parque industrial de Suo 
Paulo tem agora uma tarifa de 16% menor, mais barata que as de 
Mala Grosso/Goiás. As lariras residenciais c nua-residenciais silo 
iguais. ' 

Embora dilninuindo o direrenciul tarifAria, ainda ocorre que a 
energia produzida no Rio Paraná, Hidrclêlrica de Urubupungá, tem 
dois preços. Saindo pura São Paulo à esquerda, custa uma tarifa, 
suindo pura u outru mnrgcm, ú díreitu, cm território Muto .. grossc:nsc 
i: muis cmu, pura fins industriais, cm 16%. 

Tivemos, pois, um grande passo no sentido da equalização das 
tarifas de energia elêtricu. 

Connamos que o Governo poS<a, tno logo seja passivei, adotar 
u tão sonhada, tão necessi~riu e imprescindlvel tarirn única. 
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Puru nosso prazer, veio ils nossas mãos, hoje, o Relatório da 

Companhia de Elctricidudc de Brus!lia, que faz parte do nosso 

M argcm de Lucratividadc Total 
(Rcnrla J..;y"idafRcccita de Expio· 

ração) 
Giro do Património Líquido 
(Receita de Exploraciiof 
Património Líquido Médio 
Rentabilidade do Património Líquido 
(Lucratividadc X Giro) 
Rentabiljdadc do Capital 

estudo, c por este observamos como está mC"Ihorando, rapidamente, 
a situação de rentabilidade da Empresa: 

1974 1973 1972 1971 1970 

34% 30% 27% 22% 9% 

0,64 0,55 0,47 0,32 0,23 

21% 17% 13% 7% 2% 

(Lucro Líquido/Capital Social 
Médio) CrS 0,26 CrS 0,19 CrSO,I5 CrS 0,08 CrS 0,02 
Giro do Ativo Total 
(Receita de Venda/ 
Ativo Total Médio) 
Taxa de RcÍorno do Investimento . 
(Lucro Líquido/Ativo Total Médio) 

Vemos, assim, a substancial melhoria do sistema clétrico da Compu· 
nhia de Elctricidadc de Brasília, c, como somos vizinhos, esperamos 
que o mesmo ocorra conosco, Já em Mato Grosso. Aliás, a melhoria 
da CEMAT vem, pcrccntualmente, sendo significativa. Ocorre, po· 
rém. que a já referida fraca densidade demográfica dá um consumo 
pequeno, linhas de alta tensão muito longas c por conscqUintc, as 
nossa5 despesas são relativamente maiores que as do Distrito Fe· 
dera I. 

O Sr. EvAndro Carreira (Amazonas) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR.ITALIVIO COELHO (Mato Grosso)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas)- Nobre Senador Jtalivio 
Coelho, não poderíamos deixar passar despercebido o discurso de 
V. Ex•, que é um repositório seriíssimo sobre o problema energético 
do Brasil c, principalmente, de Mato Grosso. Queremos, antes de tu· 
do, parabenizá-lo por esse esforço, por esse estudo c por essa contri· 
buição, c nos propomos, nesta oportunidade, aduzir um lembrete, 
relativo à energia solar. Sabemos que, hoje, vários povos adiantados 
estão preocupados com a energia solar, porque chegaram à 
conclusão de que ela é muito mais viável, muito mais prática, muito 
mais barata do que qualquer uma, mesmo a hidrelétrica, E trago a 
notícia de que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, diri· 
gido pelo Professor Warwick Kerr, está fazendo estudos nesse sen
tido, estudos que estão encontrando realizações práticas. Adicionou 
a barcos pesqueiros espelhos parabólicos, capazes de concentração 
de energia, de raios caloríferos e luminosos, a ponto de mover a 
embarcação e manter a frigorificncilo da embarcação, para conserva
cão do peixe. Logo, é um projeto interessante, c permito-me lembrar 
a V, Ex• -que é um especialista c está demonstrando, neste bclís· 
sim o discurso, cheio de estudos c de pesquisas- que se debruce tom· 
bém sobre este assunto, pois é da especialidade de V. Ex• e podcrâ 
trazer valiosa contribuição para nós, no futuro. Muito obrigado, 
nobre Senador, c parabéns. 

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso) - Agradeço o 
pronunciamento de V, Ex•, nobre Senador Evandro Carreira. Este, 
sim, o pronunciamento de V. Ex• é uma valiosa contribuição às mi· 
nl1as palavras. V, Ex• fula bem, por todo o Brasil, pois que reprc· 
senta o Estudo onde o sol é maior, o nosso Amazonas. V, Ex• sabe 
que no Amazonas estilo cm processo, jâ de providências iniciais, ai· 
sumas barragens hidrclé:tricas para atender ao problema energético 
local, Refiro·mc a Tucuruí, no Tocantins, que diz mais de perto no 
Parl1, à cxploruciio do minério de Curujlls, ii clctrificaçào <!a ferrovia, 
ligando ao Por! o de Jtaqui, no Maranhão, c il possível fabricuçiio do 

0,41 .0,39 0,36 0,26 0,20 

14% 12% 9% 6% 2% 

alumínio, cujos entendimentos talvez estejam se processando hoje, 
com o Sr. Ministro Fukuda, aqui, em Brasília. 

A exploração de energia solar está ainda na fase de exploração 
técnica. Evidentemente, já há algumas usinas, porém ainda em cará· 
ter experimental. O esforço é grande e mundial. Veja V. Ex•: cu dis· 
se, aqui, que a nossa produção energética está na ordem de 20 mi· 
lhões de kw, quando a nossa capacidade estimada- c não é sonho. 
estamos vendo que se multiplica todos os dias- é de 150 milhões de 
kw. Daqui até o final do século, o Brasil estará cortado por linhas de 
alta tensão, como atualmcntc está sendo por linhas de comunicação 
do Ministério das Comunicações, como já foi cortado c recortado pc· 
las linhas insipicntcs, porém dificcis c trabalhosas, as linhas tclcgr:í· 
ficas do saudoso e valoroso Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon. Acolho as palavras de V, Ex• sobre a técnica c a ncccssida· 
de de se dedicar atenção, esforço c investimento no setor de 
aproveitamento solar, com o objetivo de se produzir calor e energia 
elétricu. Agradecido a V. Ex• 

Energia Nuclear 

Ao finalizar, desejo referir-me, permitam V. Ex•s ao grande pas· 
so de energia nuclear. 

O contrato com a Alemanha permitirá que, na década de 90, 
quando amplamente aproveitados os desníveis de nossos rios para 
fins energéticos, estejamos, também, em situação de grande relevo no 
volume, na técnica c na produção industrial de equipamento para a 
geração termonuclear destinada ao uso pacífico. 

Veio-me, hoje, às mãos, como também deve ter vindo às de 
V. Ex•, um exemplar da Revista Exame, na qual consta um artigo 
com pesquisas c entrevistas a industriais especializados, ligados ao 
rornccimento c à implantação da nova fase da energia nuclear no 
Brasil. Achei, assim, conveniente tomar a atenção de V. Ex•s c des· 
tucur aqui um pequeno trecho desse urtigo: 

Mais otimistu. "A idéia é começar com 90% de forne
cimento alemão c terminar com 90% das centrais produzidas 
no Brasil," 

Isto foi, de todo o artigo, longo, bem feito c minucioso, o que 
mais falou a mim como brasileiro. 1:: a programação para.quc, no 
fim do contrato com a Alemanha, na década de 90, 90% do invcs· 
timento seja de infra-estrutura, de técnica mais uprimoradu enfim, de 
capital brasileiro, com upcnus 10% investido. 

Continua o articulista: 

"As empresas nào devem se prcocupur, upcnns, com os 
equipamentos espetaculares. Uma central nuclear é formuda 
por milhares de componentes c nem todos sào tilo especiais 
u~sim." 



Pura ele, u indústria brusileira poderá suprir, jâ na 
primeira parte do programa (Angra 11 c lll) cerca de 30% do 
s~u. vulor, sem contt~r as obras ~c infra-estrutura c engenharia 
ctVII (o que clcvana a participação brasileira a 85/90%). 
''Acho que a empresa brasileira", completa Hcrzog, "tem 
condições de se ugregar nesse programa. Em certos casos, tal· 
vez fosse necessário que o governo brasileiro concedesse ai· 
gum tipo de subsídio." 

Eis aqui um panorama muito otimista para o desenvolvimento 
brasileiro, até mesmo pura o nosso know-how, no sctor de energia 
nuclear. 

A entrevista traz ainda referência às respostas dadas no mesmo 
sctor. com rcfcri:ncia a objeção de parlamentares americanos ao nos· 
so contrato com a Alemanha. 

E resumindo bem o que está escrito, diz o ilustre entrevistado na 
Alemanha: "O que os americanos queriam era vender reatares para 
os senhores." 

A rcação de alguns parlamentares estrangeiros, da grande im· 
prensa americana, francesa. e russa podc .. sc explicar, muito mais 
pela surpresa c pela preocupação ante as profundas repercussões de 
natureza técnica c cconômica decorrentes da conjugação dos esfor· 
ços germânico-brasileiros, 

Cabe ressaltar os informes recentes, de interesses demonstrados 
por americanos c franceses na participação do fornecimento de parte 
do equipamento necessário à execução do programa contratado. 
legitimo, ótimo c sobretudo esclarecedor de que os receios inicial· 
mente manifestados já se desfizeram. 

No que diz respeito à imprensa russa, acabamos de ler o conta to 
duquele pais com a Alemanha, buscando adquirir turbinas nucleares 
idênticas às que serão fornecidas ao Brasil. Consta, porém, que essas 
turbinas, a serem construídas com esforços conjuntos Brasii·Aicma· 
nha, só po~eriam ser fornecidas a outro pais, uma vez pago o 
Royalty ao nosso Brasil. 

Ao finalizar, desejo manifestar a firme convicção de que, dcn· 
tro de alguns decênios, aproveitada a capacidade de produção cncr· 
gética da Bacia Amazônica c completada a programação nas outras 
áreas. nosso País será lfdcr inconteste na produção hidrclétrica c um 
dos mais evoluídos na geração termonuclear ... Vejo com grande 
otimismo nosso desenvolvimento no sctor energético. 

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

O SR. PRESIDENTE (Maaalbiu Ploto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr, Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) (Pronuncia o seauinte 
discurso)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, recebi ontem o seguinte 
telex: 

Senador Wilson Gonçalves 
Senado Federal. 
Bra"sília·DF. 

Retransmito para conhecimento prezado amigo telex 
dirigido Governador Adauto Bezerra aspas face divulpçio 
continuadu et sistemática sobre possíveis irregularidade• te· 
rium acontecido durante meu Governo encareço Vossênaia 
determinar rigorosa et rápida apuração fim averiguar veFO· 
cidade denúncias et reais responsáveis para evitar male· 
dicênciu venha atingir honorabilidade homens honrados et 
com irrecuperável dano familiar além rcpcrcussio desfavorá· 
vcl nosso Estado pt Outrossim informo Vossência dur8111C 
meu Governo cada Sccretãrio era responsável pela fiscaHza· 
çuo órgilos administração dircta ct indircta vinculados sua 
pasta et que exerciam açilo conjugada com auditoria interna 
permanente ligada diretamcnte Governador pt Solicito Vossa 
Excelência autorizar ampla divul&ação este meu telex pt 
Cordialmente César Cais ex-Governador Ceará fechas-pas 
·Solicito ler e dur divulgaçiio essa Casa pt Cordialmente -
Cisar Cais 

Sr, Presidente, compreendo c louvo a atitude do ex-Governador 
César Cais, constante do telex que acabo de ler, ao encarecer do 
Governador Adauto Bezerra que sejam rigorosos c rápidos os 
inquéritos ou investigações para apurar a veracidade das acusações e 
os verdadeiros culpados, caso sejam elas procedentes, 

I:: que, ulêm do aspecto moral, que sempre procurou preservar 
cm suu udministruçilo, não só no Governo do Estado, mas noutros 
postos de relevo no sctor executivo, hã de considerar que o prolonga· 
menta indefinido dessas acusações pairando no ar, cria um clima 
altamente constrangedor para quem tem zelo pela sua própria 
honorabilidade,·' 

Não me cabe, nesta oportunidade, fazer, a plorl, qualquer 
comentário sobre o mérito dessas denúncias, principalmente quando 
dizem respeito a fatos que não silo do meu conhecimento, I:: de todo 
o ucerto aguardar o resultado das apurações para que se possa 
formar juizo à base de dados puramente objctivos, 

1'::, entretanto, de justiça salientar que, mesmo depois de deixar o 
Governo, o Engenheiro César Cais tem recebido calorosas mani· 
fcstuçõcs de apreço do povo ccarensc, que reconhece que a sua 
administração foi dinâmica, eficiente e empreendedora, 

Era o que tinha a dizer, (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiu Pinto)- Concedo a palavr1 
uo Senador José Surney, por cessão do Senador Danton Jobim. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhiio) (Pronuncia o seaulnte 
dii!Curso,)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O meu Estudo, o Maranhão, tem vivido alguns grandes sonhos, 
O maior talvez, neste século, seja o sonho de tornar-se o grande pólo 
siderúrgico do Norte c do Nordeste do Pais. 

Depois da cubagcm das minas de Carajãs, do estudo de 
viabilidade do escoamento desse minério, da identificação do Porto 
de ltaqui como escoadouro natural c econômico, da possibilidade da 
implantação de uma grande indústria siderúrgica com a finalidade de 
suprir o mercado interno e de participar o Brasil, cm volume substan
ciut, do mercado internacional do aço, São Luls foi apontado como o 
local melhor para a construção da maior siderurgia da América 
Latina, Essa decisão foi tomada ainda ao tempo do Governo do 
Presidente Emflio GarrastazuMédici. 

Quando o Senador Lourival Baptista, ao final do Governo do 
grande brasileiro, que é o Presidente Médici, teve oportunidade, 
nesta Casa, de homcnageâ·lo, dei um aparte no qual disse o seguinte: 

Em nome do Estado do Maranhão, devo, nesta 
bora, prestar uma merecida homenagem ao Presidente 
Médici, Devemos a ele, à sua imparcialidade, ao seu espírito 
de justiça, à sua capacidade de não envolver-se cm qucstiún· 
culas subalternas a.dccisilo, para nós histórica, de implantar, 
no Maranhilo, o maior pólo siderúrgico da América do Sul, 
Todoa os que têm enfrentado ;u; decisões de Estado sabem o 
quanto é diflcil dcéidir, E oJc o decidiu, fugindo à& 
divergências regionais c firme às soluções técnicas, Seu 
período dll Governo marcarA, sobrct\!_go para nós 
mll'nllihenscs, .ll importância dessa dccisilo,. que representa 
u111• redenção, E .. tão grande que, htl doís dias ,. "crh 
àqulic te~ esse aparte"... o Prcsid;cnte escolhido, 
Genoral Bmsio Geisil, Clll Belém do Pari, declarava aos 
j<>rnais, perfeitamente intcarado com o atual Presidente: 

"Não tcnbo e nem quero ter;. no momento, 
opiniilo formada sobre o assunto, Isto-depende, dnicn 
c exclusivamente, de decisilo do Presidente Médici c 
cu não innucnciarei cm nada, A decisão que for toma· 
dn continuará, c não farei de forma alguma nenhuma 
rcvisilo sobre essa qucstilo, Quando se procura uma 
soluçilo que vise o interesse nacional, não se pode fi. 
car olhando para os interesses regionais, Ncstn hora, 
devemos esquecer todas as fronteiras de Estado, 
pensando apenas no que é melhor para o !'ais," 
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Pois bem, este apoio, e estas palavras do General Geisel, 

que vui ser o executor de monumental obra, rcnctcm a 
decisão, pura nós murunhenses, tomada pelo Presidente 
Emflio Garrastuzu Médici, uma decisão que era e é do 
interesse nacional.'' 

O Sr. Henrique de La Rocque (Maranhão)- Permite V. Ex• 
um upurtc'? 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão)- Com 'muita honra, darei 
cm seguida o aparte a V, Ex•, meu ilustre colega de Bancada, 
Senador Henrique de La Rocque, 

Nu semana passada, realizou-se em Silo Luis uma reunião de 
todos os órgãos encarregados da demarragem do chamado Projeto 
ltuqui e do Projeto Carujás, e foi feito o acordo final necessário e 
ajustadas todas as providências pura o inicio da execução desta 
grande obra, que acredito não seja grande só para nós do Maranhão 
mas, realmente, para todo o Pais! 

Ouço, com muito orgulho, o aparte do Sr. Senador Henrique de 
La Rocque. 

O Sr. Henrique de LI Rocque (Maranhão):.... V, Ex•, Sr. Sena· 
dor José Sarney, neste. instante, sem dúvida; fala pelo nosso Estado 
inteiro. A luta que enfatiza com precisão é de todos os maranhenses, 
independente de matizes politicas. f: nossa, sim, porque o que nos 
coube neste particular foi conseqUência de estudo sério e imparcial. 
Não podemos abdicar do que Deus nos deu, tais como um porto 
com calado internacional c várias peculiaridades da nossa terra co
mum. V. Ex• sabe bem o -preço elevado que pagamos pela sua 
desenvoltura. Teve, cm seu Governo, a visão global do que tramas e 
o que indispensável seria que fôssemos. E agiu, sacudindo a poeira 
da descrença sob os seus vários aspectos e ensejou um clima de con
fiança por parte dos ,nossos conterrâneos. Assim, não é passivei pa
rar, mas, pelo contrârio, torna .. sc mister agir com vigor para que, 
realmente, tenhamos um Maranhão desenvolvido e poderoso c, den
tro da esquemática do Governo Geisel, socialmente liberto. f: a nos
sa solidariedade ao discurso que V. Ex• nesse instante faz, sem dúvi
da, pelo Maranhão inteiro, como disse inicialmente. 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão)- Muito obrigado, Sena
dor Henrique de La Rocque, pelo aparte de V, Ex•, meu companhei
ro de Bancada e um dos lideres mais expressivos da politica do Mara· 
nhão, um homem que tem presta'do grandes serviços não somente ao 
nosso Estado, mas a todo o País. V. Ex•, juntamente conosco, tem 
comungado das lutas cm favor do nosso Estado. E devo acrescentar 
que, realmente, demos uma demonstração de maturidade politica 
quando nós, políticos do Maranhão, recusamos, cm todos os mo
mentos, qualquer participação de maneira passional ou irracional no 
debate sobre Carajás. Achávamos que uma decisão de tamanha 
importância não podia ser tomada, de nenhuma maneira, ao sabor 
dos nossos sentimentos regionais por mais válidos que eles fossem. 
Decisão de tamanha magnitude, teria que ser técnica, porque traria 
implicações· profundas para o País, como um todo. 

E agora, como ia dizendo, o Projeto Carajâs entra na sua fase 
definitiva de execução. Eu não podia deixar de aqui, neste momento, 
repetir que nós, murunhenses, não podemos esquecer o Presidente 
Mi:dici. 

O Sr. Cattete Pinheiro (Pará)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNE\' (Maranhão) - Em seguida, darei o 
aparte a V. Ex• 

Tal~ez tenha sido eu um dos poucos que, nesta Casa, discreto 
nos elog1os uo ex-Presidente da Repúbli'ca, ao tempo de seu governo, 
cmbo.ra lhe devesse sempre uma gr,ande admiração e um grande 
respeito, Mas, achava -como não tinha responsabilidades de lide· 
rança- que essa funçilo de primeira linha cabia aos lideres. 

~IIS, hoje, que rareia, nesta Casa, sem dúvida, pela própria 
condição de ser ele ex-Presidente, referências à sua obra, sinto-me no 
dever, em nome do Maranf\ilo, de nilo esquecer que a decisilo para a 

implantação do pólo siderúrgico do ltaqui, naquele momento dificil, 
foi tomada pelo Presidente Médici; e que o Presidente Geisel, numa 
correção exemplar, não admitiu nenhuma revisão nu decisão que.foi 
tom11da e agora parte decisivamente para a montagem do processo 
da sua execuçilo. Assim, a esses dois homens públicos vai dever o 
meu Estado e o País uma dccisilo histórica no seu setor da explora
ção do minério de ferro e no seu setor siderúrgico. 

Com muita honra, ouço o aparte do Senador Cattete Pinheiro. 

O Sr. Cattete Pinheiro (Pará)- Participo com V, Ex• do pensa
mento de que o passional ou irracional não podem c nem devem 
prevalecer ante o interesse Nacional. Mas, no momento em que 
V. Ex• anuncia à Nação que vai ser dada a arrancada, para nós 
valiosa, do aproveitamento do minério da Serra dos Carajás com a 
instalação de um pólo siderúrgico em São Luis do Maranhão, eu que· 
ro dizer a V, Ex• que o meu júbilo é tão grande quanto o seu, muito 
cm bora não possa compreender que, de futuro, não se consiga che
gar ao aproveitamento do minério da Serra dos Carajás, dado o seu 
volume de grandeza, dando também ao Parâ na exploração de suas 
riquezas minerais aquilo que a nossa Região precisa em termos de 
estímulo ao seu desenvolvimento. Não pretendo, absolutamente, 
contraditar a decisão tomada pelo Presidente Emflio Médici e, ao 
que V, Ex• agora anuncia, definitivamente ratificada pelo Presidente 
Ernesto Geisel. Recebo a declaração, como decisão de Governo, 
com todo o respeito, mas não poderia silenciar neste momento, para 
deixar bem claro que nós, paraenses, reivindicamos, também, uma 
parcela nesse aproveitamento, fugindo ao irracional ou ao passional, 
mas atentos às várias manifestações de técnicos, com relação a 
determinados aspectos do Projeto cliamado Carajás, Participo do 
júbilo de V. Ex•, porque, tratando-se de desenvolvimento brasileiro 
não vejo limites entre Estados, e não caberia, jamais, uma discussão 
entre nós, do Pará e do Maranhiio, em termos senão de que a riqueza 
seja aproveitada c que ela dê, realmente, o desenvolvimento que o 
Norte do Brasil reclama c precisa, 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão) - Muito obrigado, 
Senador Cattete Pinheiro. V. Ex• sempre foi um estadista de grande 
porte e acredito que foram legítimos os interesses defendidos pelos 
paraenses, ao pedir um exame detalhado do assunto escoamento do 
mini:rio dcCarajás. 

A Companhia Vale do Rio Doce fez um estudo de viabilidade e 
nesse estudo foi investida uma soma valiosa de recursos da Nação. 
Os melhores técnicos do Brasil e do mundo tiveram oportunidade de 
opinar, friamente, sobre qual a melhor e mais econômica diretriz e a 
melhor maneira do aproveitamento desse minério. E, na realidade, 
essa decisão ê uma decisão técnica, pois era a única que seria 
possível, no interesse da nossa área, Pará e Maranhão. O Pará e o 
Maranhão estão ligados não só pela história mas, antes, pela geo
gralia. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (Maranhão)- f: uma mesma área, um 
~esmo p~vo, uma mesma formação cultural. O primeiro sonho que 
Vivemos, JUntamente, nós do Maranhão e Pará, foi o Estado do 
Maranhão c Grão-Pará. llrumos um Estudo só, E, mais do que isso, 
uo tempo de Pombal a Fundação da Companhia do Comércio do 
Marunhiio e do Griio-Pur:\ foi também um grande sonho vivido no 
século XVIII por maranhenses c paracnses. 

Agora, da mesma maneira, o aproveitamento d<> minério de 
C11rajús é, sem dúvida, não do Maranhão não do Pará mas vai 
bcneliciur os nossos dois Estudos, conjunt~mentc, e será 'do maior 
interesse pura o Brasil 

Mas as minhas palavras, na· tarde de hoje, também têm o 
s~:guinte significndo. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (Muranhuo) - Já durei o aparte a 
V. Ex•, com muita honra. 
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O Estado de S. Paulo acaba de publicar um editorial que tem o 
seguinte título: "A siderurgia de ltaqui c o Cerro de CarujAs", que 
solicito u Mesa que ruça parte integrante deste meu registro, na 
tribuna do Senado, no qual ele ruz o seguinte apelo: 

"Resolvido o impasse da exploração do minério de Cerro 
da serra dos Curajás, graças nos recentes acordos firmados 
pela Companhia Vale do Rio Doce com a principal empresa 
estrangeira associada no projeto - a US Steel -, torna-se 
oportuno ressaltar agora u importância dós estudos relativos 
à usinu siderúrgica de ltaqui, no Maranhão. Como sc\abc, 
essa usina foi idealizada no governo passado c, por sua 
capacidade de produção anual, estimada cm 16 milhões de 
toneladas, sc:riu a maior do mundo," 

Mas, no final desse artigo, ele raz o seguinte apelo: 

"Que a solução do problema de Cnrajás sirva de cxem· 
pio paru o projeto da Siderúrgica de ltaqui; que deste modo 
se substitua por um plunejamcnto racional aplicado, incontá· 
veis vezes, a grandes projetas de interesse nacional." 

Em seguida, deCcndc que 

" ... imediatamente o Brasil inicie. c tome realidade o 
projeto do aproveitamento do alumínio em Belém do Pará, 
no Estlldo do Pará." 

Então, as minhas palavras, hoje, também, têm esse sentido: que, 
demarrado o projeto do Pólo Siderúrgico do Maranhão nós 
maranhenscs aqui estamos para reivindicar, também, que imediata
mente se chegue à mesma solução para o projeto do aproveitamento 
da bauxita de Trombetas, e que torne o Pará, também, um grande 
pc\lo de produção de alumínio no Brasil. Isso nos possibilitará, tam· 
bi:m, a construção já iniciada em projetas da Hidrelétrica do T~curuí 
c, mais ainda, a eletrificação da rutura Ccrrovia que ligarã o Carajãs 
até São Luís do Maranhão. 

Também este meu pronunciamento tem o· sentido· de Cazcr 
inserir no meu discurso esse editorial de O Estado de S. Paulo c dizer 
que o Maranhão está, também, reivindicando, para o Estado do 
Parú, quc imediatamente seja dada uma solução que será do 
tam:tnho, e até maior, em grandeza econõmicu do que está dando 
p:tm o Cerro dc Curajás. 

O Sr, VirgHio Távora (Ceará)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JOSI> SARNEV (Maranhão)- Ouvirei, agora, o aparte 
do nobre Scn:tdor Osires Teixeira, que primeiramente o solicitou. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás) - Nobre Senador José Sarncy, 
quero juntar-me :t V, Ex• nos aplausos que raz no ex-Presidente 
Mi:dici, pela col'ajosa tomada de posição para n exploração do miné
rio de ferro d:t Sorra dos Carajás c a impl~ntação da siderúrgica em 
ltuqui c betn assim aos aplausos que V. Ex• rnz ao eminente 
Presidcntc Ernesto Geisel, que igualmente atento à rcaliuaue na· 
cion:tl já está cuidando do aproveitamento das reservas do rio 
Trombet:ts. Ainda ontem lia, nos jornais, que chegaria hoje ao Brasil 
n Vice-Primeiro·Ministro japonês, Takeo Fukuda, cujo objctivo 
central da VISita era. exutnmcntc, ultimar os cantatas 
governamentais, n~ sentido da rormaçilo de uma binacionnl para a 
e.,plmaçilo do minério de alumínio no Estado do Pará. Portanto, já 
cst:'1, hoje, de purabi:ms o Pará. E quero enCatizar, ainda, que real· 
mente a tomada de posição do eminente ex-Presidente Mé:dici, em 
optando tecnicamente pelo transporte que levaria e levará o minério 
da Serra dos Carajás ao porto de ltaqui c não a outra solução que 
bcncliciaria dirctamente o Punl, que seria o uso do Porto de 
Espadarte par:1 exportação, esse segundo projeto beneficiaria, c 
muito, o meu Estudo, eis que se usarh1, para se chegar a Espadarte, a 
hidmvia.~: paru que: isso ucontcccssc: ter·sc-iu que fazer vârius eclusas 
no Bah:o Tocuntins, o que tornàrin Pruticumc:ntc navegâvcl, com 
pequeno~ investimentos, todo a Rio Tocuntins c todo o Rio 
Araguuiu no meu Estudo. Mns, ugoru foi a vez do Murunhilo - c 

,_ 
V, Ex• já anuncia que se aproxima a hora do Pnrll- ~sp~rcmos que 
a vez de Goills chegue, para que nós tornemos esses do1s nos nnvcgá
vcis Confio no trabalho de V. Ex• que, tenho certeza, scrli rnvorlivcl 
11 is;o, como confio nos Governos que ora dirigem o nosso País. 
Parabéns ao Maranhão e uo Brasil pela dcmarragcm no processo de 
exploração de Carajús. 

O SR. JOSI> ~ARNEV (Maranhão)- Senador Osircs Teixeira, 
muito obrigado pelo aparte de V. Ex•, mas quero dizer que não che
gou a vez do Maranhão, como nilo chegou a vez do Parâ c nem vai 
chegar u vez de Goiás; chegou sim, a vez do Brasil, e Goiás é um dos 
melhores pedaços do Brasil, 

Ouço o Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VlrgOio Hvora (Ccarli)- Nobre Senador, cm associando 
os nossos parabéns aos que o Maranhão, hoje, recebe, pela voz de vã
rios representantes nesta Casa, gostaríamos de aproveitar a ocasião 
pura deixar bem expressa uma das características maiores da forma 
de agir dos Governos revolucionários. Estatuído que roi, após cstu· 
dos; como o caminho mais viâvcl à exploração do minério de Ca· 
rajás, c a sua subseqUente exportação, o transporte rerroviârio, c o 
porto maior que temos no litoral norte, ltaqui, escolhido como pon· 
to terminal desse trajeto, na Ponta da Madeira, o Governo aceitou 
as mais direrentes discussões c críticas a respeito. Mas, cm todos os 
seus documentos oficiais, uão se viu o desvio de um milímetro daque
la direção traçada. O Plano Nacional de Viação que este Congresso 
aprovou há dois anos, e o li PND consignam aquilo que nós, como' 
representantes do Governo, dizíamos ser a melhor solução para o 
problema. Mas, fazendo também nossas as palavras de V, Ex•, o Go· 
wrno eslava atento, não só aos interesses nacionais, como, àqueles 
outros que englobavam aspirações, necessidades de desenvolvimento 
de zonas que, se não foram beneficiadas pela solução, teriam, cm 
contrapartida, observados os seus interesses sob outros ângulos. Foi 
o caso da mineração de Trombetas, cuja soma de recursos que exige, 
sobreleva, até, inicialmente, aqueles requeridos pura a exploração de 
Curajás. E para não ficar apenas numa promessa, que seria longin· 
quu- porque seria demorada a instalação de uma usina hidrclétrica 
cm Tucuruí, até que tornnssc possível a exploração de Trombetas, 
em seus diCerentes aspectos até o final do alumínio, isto i:, a explora
ção <lu bauxita, sua transrormuçào em alumina e a cxporiação do 
produto acabado- o Governo do Presidente Geiscl vem de decidir 
fazer a interligação do sistema ELETRONORTE com a CHESF, c 
uma linha de 500 quilômetros, viu Paulo Manso-Boa Esperança, 
vai, primcirulncnte. levar à região considerada de Trombetas, aquela 
energia inicial, para que a exploração ni!o tenha que esperar a 
construção· de Tucurui. Dávamos este exemplo para mostrar a 
cocréncia com que age o atual Governo. Quando dizia que iria expio-. 
rur Trombetas, não estava razcndo uma promessa cm vão, apenas 
pura servir de contrapartida à solução que havia dado para o caso de 
ltaqui. Mesmo que os japoneses - que hoje têm, num dos seus 
representantes maiores, o intérprete nas negociações que scrilo Ceitas 
já para a solução final de Trombetas - não comparcccs~cm com 
interesso pura a obra, ela não pararia pela solução adotada, 
provisoriamente e com grande Cclicidade, pelo Governo da Rcvolu· 
çào: u interligação, cnru, mas ncccssâria, entre o sistema do. 
El.ETRONORTE e o sistema da CHESF-COHEBE. Era esta a 
achega que eu queria dar ao primoroso discurso de V. Ex• 

O SR. JOSJI SARNEV (Maranhão)- Muito obrigado, Sena· 
dor Virgílio Távora, pelo aparte de V, Ex• 

Realmente, o sentido das minhas palavras é o de ressaltar que o 
Projeto CarujAs é de interesst nacional, A decisão tomada pelo 
Governo Coi a melhor para o interesse do País, c, de nenhuma ma
neira, deixou de considerar os interesses da nossa Rcgiilo, 
consideruda u nossa região como um todo. E, assim, aqui estou nu 
Tribuna, nüo só pura registrar a reunião que acaba de ter lugar cm 
Suo Luís do Maranhão, como tumbém, no momento cm que visita o 
País o Vicc·I•·Ministro do Jupilo, o nosso apoio para que também o 
Projeto de Trombetas seja renlizudo. 
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E fico muito satisfeito quando V, Ex• se refere à interligação dos O Sr. Cattete Pinheiro {Pará)- Quero agradecer, em nome do 

sistemas da CHESF e da ELETRONORTE, porque, na realidade, brí1, a solidariedade fe V, Ex• ao projeto metalúrgico que dcverâ 
em 1967, ainda da construção de Boa Esperança, nós já defendíamos implantar-se cm Vila(d_o Conde, projeto, aliâs, já considcrndo, pelo 
a interligação desses sistemas c pedíamos recursos, também, para Governo, irreversível. Segundo declarações do Ministro das Minas c 
levar as linhas de transmissão a Imperatriz, nas margens do Tocan- Energia, 0 "projcto/alumlnio" do Parâ será concretizado com ou 
tins c conseguimos, também, àquele tempo, que as linhas de transmis· sem a purticipaçilo do capital estrangeiro, o que ainda nos alegrou 
siio de Boa Esperança que, na primeira parle atingia apenas Silo Luis muito mais, Portanto, 0 agradecimel!'t~,. em nome do Pará, pela 
e o Vale do Rio ltapicuru, também ganhasse o vale do Rio Mearim c solidariedade de v. Ex•. e do grande povo. maranhense, Quanto à 
do Rio Pindaré, Hoje, essas linhas já chegam quase às divisas do instalação da hidrelétrica de Tucurui, ainda agora mais umu vez 
Pará, servindo a todas as cidades da margem da estrada Parâ· lembrada pelo nobre Senador Italívio Coelho c naturalmente um 
Maranhão, futor decisivo para a implantação do projeto metalúrgico é: para nós, 

Assim, é: motivo de grande satisfação para todos nós, politicas do Pará, uma das decisões fundamentais do Governo da República, 
daquela área, de Goiâs, do Maranhão, do Pará, assistirmos à abcr· pelo oproveitamcnto dos recursos naturais que, afinal, estão sendo 
turu das perspectivas que se abrem para os nossos Estados, com a revelados naquela área, De maneira que, Senador José Sarncy, 
nossa ·entrada, maciçamente, cm projetas' que significarão a nossa espero que esse nosso entendimento de hoje seja sempre no sentido 
libertação econômica, Salmos, para projetas de grande envergadura, da unidade brasileira c do nosso esforço comum pelo dcscnvolvimen· 
sabendo que o Pais também está promovendo o desenvolvimento re- to do Norte e da região amazônica, até aqui cantada somente, cm 
gional, com a descentralização do progresso, criando o pólo pctro- prosa c verso, na amargura do seu sofrimento. 
químico da Bahia, o pólo siderórgico do Maranhão, o pólo de alu· 
mínio do Pará. !::, sem dóvida, o desenvolvimento brasileiro harmô· 
nico, atingindo a todas as nossas regiões, porque nada pior para o 
desenvolvimento do que a injustiça da sua concentração, ou de 
maneira Cllpacial, em algumas regiões somente, ou de conccntraçã~ 
cm grupos sociais, que seriam privilegiados do desenvolvimento, 

O desenvolvimento só atinge o seu sentido humano desde que 
ele possa fazer uma redistribuição de renda, de sentido espacial c 
também no sentido social. 

!:: esse o grande programa que a Revolução vem executando c 
que nós estamos aqui, para louvar, em nome do povo brasileiro. 

Ouço, com muita honra, o Senador Italívio Coelho. 

O Sr. Itall•lo Coelho {Mato Grosso)- V, Ex• queira desculpar
me por interrompê-lo, V. Ex• já recebeu a colaboração de diversos 
Senadores, mas tomou uma posição tão simpâtica c tão brasileira, ao 
se pronunciar sobre esse assunto, jâ bastante discutido c, às vezes, 
controvertido, neste Plcnârio, colocando-se como maranhcnse, 
tão brasileiro, no sentido nacional, reconhecendo c aceitando as de· 
cisões técnico-políticas do Presidente Médici, pela opção de Itaqui, 
quanto ao port.o e quanto à siderurgia, c enfatizando sua soli· 
dariedade a esse grande diário brasileiro, que é: o O Estado de S. 
Paulo, a conveniência c a oportunidade da exploração de alumlnio, 
através da bauxita do Trombetas. Isso me ocorre c me trouxe a 
interromper V. Ex• porquanto há alguns minutos, cm meu 
pronunciamento, eu me referia cxatamcntc à Hidrelétrica de 
Tucuruí, que será a maior hidrclétrica brasileira, porque a sua capa· 
cidade projetada é de sete milhões de kw, Sabemos que Itaipu será 
uma das maiores do mundo, com seus doze milhões de kw, mas esta 
não é somente brasileira:' é brasileiro-paraguaia, Então, esse em
preendimento, que V, Ex•, com os primores da Atenas brasileira 
expõe à Casa cm poucas palavras, lcvarâ o Pais a construir a sua 
maior usina hidrelé:trica, a construir a sua maior ferrovia clctrificada, 
que serilo esses novecentos e poucos quilômctros que vão da Serra de 
Carajás até: o Porto de Itaqui. Esta ferrovia, já na sua projcção, tem 
uma faixa de terra mais larga, porquanto é sabido que somente uma 
linha não scrâ suficiente; serão ncccssârias duas, uma para o intenso 
carregamento do minério e outra para o tráfego normal daquela rc· 
giiio, que é tão fértil, aquela mancha de terra roxa de Carajás, tão co· 
mentada no Brasil, Nós, de Mato Grosso, que vamos até junto do 
Maranhão c estamos tiio aliados ao Pará, recebemos também com 
muita simpatia, como brasileiros, este pronunciamento de V, Ex•, 
tão oportuno, c que conta com toda a nossa solidariedade, 

O SR. Jose SARNEY {Maranhão) - Muito obrigado, Sena
dor ltalivio Coelho, pela solidariedade de V. Ex• e pelo honroso 
upurtc qut: me ofereceu. 

O Sr. Cattete Pinheiro {Parâ)- V, Ex• permite um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY {Marunhilo)- Ouço o Senador'Cuttcte 
Pinheiro, muis umu vez, com u muior sutisfução, 

O SR. Jose SARNEY (Maranhão)- Mais uma vez v. Ex• 
demonstra a esta Casa o grande homem público que o é. 

Quando aludi à necessidade imediata da execução do projeto de 
alumínio, do Pari!, foi porque senti que o Parâ, oomo 0 Maranhão, 
aguardou uns dois anos de grande espera, de grande ansiedade, 
podemos dizer assim, para o inicio da execução desses projetas, !:: 
que fomos surpreendidos, quando o Brasil tomava essas grandes 
decisões de grande investimento, pelo aparecimento da crise intcrna
cio.nal do petróleo, da energia, que gerou uma crise no sctor 
monetârio. Assim, as fontes de recursos se retraíram e o Pais também 
começou a enfrentar problemas internos no setor da sua balança de 
pagamentos. Por isso, agora que o ambiente internacional parece 
estar acomodando-se; agora que conseguimos que a inflação não se 
alastrasse de maneira avassaladora, devastadora, na nossa econo
mia, mas que ficasse de alguma maneira sob controle, então é póssi· 
vel anunciarmos essas boas-novas como a do início dos acordos so
bre u execução do projeto da Siderúrgica de Itaqui e do Projeto 
Carajús, e a de que eles pudessem caminhar com aquela velocidade 
inicial que esperávamos, c com que sonhamos, E que não só nós, mas 
também o projeto do alumínio do rio Trombetas caminhe, agora, 
com a mesma velocidade, já que é possível, como eu disse, superadas 
as divergências, as dificuldades, que se possam cumprir aqueles 
prazos tão necessários, pura que, mais rapidamente, as nossas 
populações não sejam apenas aquelas populações que assistem ao 
progresso do Pais, marginalizadas na sua pobreza e na sua 
desesperança- como diz V. Ex• 

Eram estas, Sr, Presidente, Srs. Senadores, as palavras que eu 
queria trazer ao Senado nesta tarde, registrando mais uma vez o 
esforço brasileiro com vistas aos Projetas Carajâs e Itaqui. Este é 
mais um dos pronunciamentos que aqui faço sobre este assunto, Tive
mos oportunidade de ter pontos de vista diferentes dos de alguns 
companheiros daquela área, mas nunca nos faltou a nenhum de nós, 
em nenhum momento, a dose de espírito póblico para compreender 
que estu era uma decisão que fugia aos nossos interesses regionais; 
era uma decisão tão grande que influiu nos interesses do próprio 
País, Sentimos que atravessamos todas essas dificuldades c que o 
Governo brasileiro conseguiu• um alto nível de decisão, fugindo a 
todo tipo de pressilo, tanto o Governo do Presidente Médici, ao deci
dir, quanto o Governo do Presidente Gciscl, ao confirmar a decisão c 
a determinar u exccuçilo dos projetas. Nilo é fâcil decidir-se diante 
dus pressões, dus tensões e da complexidade de alguns 'problemas 
como este, Tivemos que ficar, aqui - nós do Maranhão -calados 
quando, do certo modo, se deturpou o debate levando o projeto de 
ltuqui, puru u Comissão das Multinacionais- e cu nilo sei o que tem 
ltuqui, o porto que Deus nos deu, com as multinacionais- c I~ foi 
dito que o Projeto Carujás era um projeto que só beneficiava o 
traste, Esso truste que o projeto ltaqui beneficia, é o trustc da probre
za das nossas populações hil tanto tempo esperando melhor nlvcl de 
vida; populações do Maranhão, Parâ, Goiás e do Nordeste inteiro. 
Por mais esforço que fuça o Brasil, acho que este continua sendo o 
muls s~rio dos nossos problcmus. 
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Assim, o "truste" que esses grandes projetas beneficiam é, gra· 
ç"s a Deus, o truste do povo muranhcnsc, esperando melhores níveis 
de: vida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Multo bem i Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
JOSE SA RNEY NO SEU DISCURSO: 

A Slderúl'lllca deltaqul 
e o rerro de Caral'• 

Resolvido o impasse da cxploruçilo do minério de ferro da serra 
dos Carajás, graças aos recentes acordos firmados pela Companhia 
Vale do Rio Doce com a principal empresa estrangeira associada no 
projeto - a US Steel -, torna-se oportuno ressaltar agora a impor
tância dos estudos relativos à usina siderúrgica de ltaqui, no Mara
nhão. Como se sabe, essa usina foi idealizada no governo passado e, 
por sua capacidade de produção anual, estimada cm 16 milhões de 
toneladas. seria a maior do mundo. 

Os sérios problemas que assolam a economia mundial vieram, 
sem dúvida, dificultar a exccuçilo, pelo governo brasileiro, de certos 
projetes de grande envergadura, especialmente os de exploração c 
transformação de recursos naturais, que exigem vultosos investi· 
mentos de capital e requerem a participação de sócios estrangeiros. 
De fato, a recessão da economia mundial, provocada pela crise do 
petróleo e pela desordem monetária, veio restringir ou protelar os 
investimentos, no exterior, por parte das nações mais industria
lizadas. Todavia, considerando-se determinadas caractcr!sticas do 
mercado internacional, que subsistem até cm épocas de crise -
como a necessidade crescente do abastecimento de matéria-prima 
industrial e agricola, por exemplo -, a concretização de certos cm· 
preendimentos pode tornar-se viável, desde que sejam discutidas e 
nxudas novas regras com os parceiros estrangeiros. Foi o que 
ocorreu no caso da exploração c do escoamento do minério de ferro 
da serra dos Carajàs, assunto esse, alias, que foi objcto de comentfl· 
rios anteriores nossos. As soluções encontradas deveriam servir de 
modelo a outros empreendimentos de monta, entre os quais a 
oxtração c a transformação da bauxita · paracnsc cm alumínio 
metálico. 

Recentemente, o governo federal deu o significativo exemplo de 
não condicionar a execução de determinadas obras à participação de 
sócios estrangeiros, ao decidir confiar exclusivamente à 
ELETRONOR TE a construção da usina hidroclétrica de Tucuruí, 
no rio Tocantins. Essa usina será a principal fonte fornecedora de 
insumos (energia ell:trica) destinados ao projeto da empresa Alumí· 
nio do Brasil S. A. (ALBRÃS), a ser instalada também no Pará. 
Segundo informações oficiosas do Ministério das Minas c Energia, 
em projeto, que prevé não só a auto-suficiência nacional cm 
alumínio metálico mas, também, a exportação deste produto, será 
executado de qualquer forma, ou melhor, independentemente da 
cooperação do consórcio de empresas japonesas que manifestaram a 
intenção de participar dele c de financjá-lo. 

Como se vê, a orientação que segue o Ministl:rio das Minas e 
Energia visa acelerar ao máximo a exploração dos nossos recursos 
naturais, de modo a assegurar a posiçilo do País como exportador de 
matérias-primas industriais, a fim de reduzir os denclts da balança 
cornercial, decorrentes sobretudo da importação de petróleo c de 
equipamentos industriais. Em suma, entende-se que o desenvolvi· 
monto deve ser financiado de maneira a aliviar, tanto quanto possí· 
vol, o peso que lança sobre a balança comercial c as transuçõcs 
corrontes, fim pura o qual as exportações podem concorrer com gran· 
de cflcí1cia. 

Por adotar estes critérios, deve também o governo fomentar, a 
curto prazo, a exportação de produtos que apresentem o máximo 
passivei de valor agregado de mão-de-obra c insumos nacionais. Em 
outrns pu lavras: nüo devemos apenas firmur nossa posiçi\o como vcn· 

dedorcs de mntérius~primas brutas, mas, também, progressivamente, 
como vendedores de produtos industrializados c scmi-industrializa
dos. Nesta perspectiva enquadra-se o projeto da usina siderúrgica de 
ltaqui, que nu anterior administração federal foi arvorado como 
uma das bandeiras da campanha de expansão das exportações c 
como peça fundamental c imprescindível ao desenvolvimento de 
uma das regiões mais pobres do Norte-Nordeste. A siderúrgica 
deverá produzir 16 milhões de toneladas por ano, embora se desco
nheçam quaisquer estudos de viabilidade que configurem c,;tc colos· 
sal dimensionamento; se for concluída segundo as pretensões, será a 
maior do mundo, aliás no clássico estilo brasileiro. Todavi•., cm que 
pese a euforia administrativa c a vocação de nossos administradores 
pura causar impactos, importa avaliar, desde já, o papel que uma 
obra desta envergadura poderá desempenhar na economia nacional, 
especialmente no tocante à acumulação de cambiais para o 
financiamento das importações necessárias. 

Deve o País iniciar, tão depressa quanto possível, a exportação 
do minério de Carajás, conforme a decisão já tomada, Urge, porém, 
~aralelamente, acelerar os estudos sobre a siderúrgica de ltaqui, para 
que, no momento cm que se tornar necessidade premente, não 
envolva tantos problemas como outros projetas concebidos para ou
tras áreas. O governo federal precisa reiniciar os estudos c os entendi· 
mcntos com seu principal parceiro externo neste empreendimento (a 
Nlppon Steel), definir suas posições c acelerar os trabalhos de mclho· 
ramcnto da infra-estrutura urbana de São Luis, para que a cidade 
possa suportar um projeto de tal magnitude. Que a solução do pro· 
blcma de Carajás sirva de exemplo para o projeto da siderúrgica de 
ltaqui, e que, deste modo, se substitua por um plancjamcnto racional 
e inveterado "jeitinho brasileiro" aplicado incontáveis vezes a 
grandes projetas de interesse nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Franco Montoro, que falará como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) (Como llder, pro
nuncia o seaulnte dlscuno. Sem rcvlsio do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Neste momento estão reunidos, no Estado do Pará, na Cidade 
de Belém, milhares de vereadores de todo o Brasil, no seu XI En· 
contro Nacional, promovido pela União dos Vereadores do Brasil. 

Reúnem-se os representantes das comunidades brasileiras para 
••aminar as condições visando ao perfeito desempenho do mandato 
parlamentar na área municipal. 

Queremos registrar a importância deste encontro, porque ~ nos 
municípios brasileiros que se trava a verdadeira batalha de nosso 
desenvolviment~. 

Um dos males do atual modelo de desenvolvimento de nossa ter· 
ra é a concentração de recursos em mãos dos órgãos centrais. 

Fundos de toda ordem: Loteria Esportiva; carteiras de poupan· 
ças; contribuições de todo tipo para a Previdência Social; confiscos 
cambiais: representam fontes de receitas concentradas cm mãos do 
Governo Federal. Esta concentração está trazendo ao nosso dcscn· 
volvimcnto um desvio da maior gravidade, Os municípios se 
queixam da exaustão de recursos c da quebra de sua autonomia pela 
realização de medidas que começam a ser, cada vez mais, 
açambarcadas pelos órgilos centralizadores. 

O serviço de ãgua o esgotos, por exemplo, que é tipicamente 
municipal, om virtude de um plancjamcnto nacional centralizador, 
está sendo exercido com o sacriflcio ~:. competência c dos recursos 
dos órgãos municipais. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás)- V, Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo)- Com prazer ouço 
o aparte de V. Ex• · 

O Sr. O•lrc• Teixeira (Goiás)- Longe de mim querer contestar 
o nobre Líder da Oposição. O objctivo do aparte~ tilo-somcntc fazer 
um pequeno reparo. Parece-me que- V, Ex• utcnt• bem- o que 
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tem ocorrido, nos últimos anos, é exatamentc o contrário, O Go· 
vcrno utuul c os Governos anteriores têm destinado imensos recursos 
aos municfpios. ~ evidente que esses recursos não são ainda 
suficientes pura eles poderem desenvolver-se, não são bastantes para 
que eles tenham o nfvcl de crescimento desejado, A verdade é que os 
pequenos municípios brasileiros jamais seriam - por exemplo -
capuzes de dotar a comunidade de água c esgotos sanitários, não fos· 
se a contribuição decisiva do Banco Nacional da Habitação, não fos· 
se a pronta ajuda do Governo Central. V, Ex• arrola, dentre aqueles 
fundos que qualifica de hauridorcs dos recursos municipais, 
cadernetas de poupança, Honestamente, nobre Senador, não vejo 
como as cadernetas de poupanças, os fundos de poupança, possam 
prejudicar os municfpios, Absolutamente, Com as cadernetas .c os 
fundos de poupança espalhados pelo Brasil inteiro, já somando mais 
de um milhão, o Governo arrecadou recursos capazes de construir 
perto de 500,000 unidades habitacionais no sctor de COHABs, o 
sctor de baixa renda, Portanto, beneficiando áreas mais pobres da 
populaçiio brasileira, quase sempre localizadas cm pequenos 
municfpios. Daí porque, fazendo coro com V. Ex•, quando aplaude a 
reunião que se realiza cm Belém do Pará; quando reconhece que ao 
vereador brasileiro imponde grande tarefa, porque realmente a 
vereança é o primeiro degrau da escada da democracia, faço, tão·· 
somente, esse reparo para não ficar pairando como verdade absoluta 
tudo o que V, Ex• acabou de dizer, 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Agradeço o 
upurté de V. Ex•, principalmente porque ele me permitirá responder 
cxatamcntc a uma afirmação freqUentemente repetida; essa de que os 
nossos municfpios estão sendo beneficiados. 

Para colocar a questão cm termos bem objctivos, vou servir-me, 
precisamente, do exemplo invocado por V. Ex• As carteiras de 
poupança c as demais contribuições para o BNH representaram, nos 
dez primeiros anos que acaba de completar essa instituição, um mon· 
tantc igual a trinta c cinco bilhões de cruzeiros, ou seja,' trinta c cinco 
trilhões de cruzeiros antigos, recolhido de todos os municfpios do 
Brasil. Pois bem, nobre Senador Osircs Teixeira, desse montante, 
quanto foi aplicado, nos municfpios cm casas para famflias da classe 
média ou família trabalhadora? 

Saiba V, Ex• que o total não chega a 10% dessa arrecadação. 
Mais de 90% foram aplicados na Compra de Obrigações Rcajustâ· 
veis dq Tesouro Nacional- órgão federal- cm depósitos c transa· 
çõcs na esfera federal; nà compra da sede nacional do Banco 
Nacional da Habitação, na cidade do Rio de Janeiro; e cm outras 
despesas como, por exemplo, no famoso folheto - folheto, digo mal 
- no famoso volume, complexo, perfeito tecnicamente, de 
propaganda do BNH, avaliado, por vários órgãos da imprensa, cm 
um bilhão de cruzeiros, reduzido a 600 milhões pelo seu presidente; 
mas, de qualquer maneira importância extraordinariamente alta 
pura um organismo que não se destina a imprimir volumes de 
propaganda para serem distribufdos, como o foram, para as capitais 
de todo mundo; mas um órgão com destinação. voltada para o 
trabalhador, para a famflia trabalhadora brasileira, Esta ai o 
exemplo ... 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás)- V, Ex• permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo) - ~ certo que 
foram feitas algumas centenas de milhares de casas, mas isto rcprc· 
sentou uma gota de água daquela imensa importância retirada de 
cada um dos nossos municlpios. 

A Loteria Esportiva, todas as semanas, retira milhões de 
cruzeiros cm cudu municlpio. Esta quantia volta para o municfpio, é 
aplicada nos órgilos centrais, através de destinação arbitrariamente 
feita pelos detentores do Poder Central. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás) - Nilo, ela é legal, Excelência! 
Nilo cometa esta injustiça! Hd uma lei fixando os percentuais da 
Loteria Esportiva que vila pura os órgilos, 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Percentual para a 
Suúde, percentual para ... 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás) ·- Perdão, V. Ex• não pode 
argumentar dessa maneira, como não pod.c sacar os 35 bilhões que 
acaba de mencionar, pois isto nilo representa a verdade estatfstica. 
Os 35 bilhões aludidos por V. Ex•, ainda hã pouco, de Caderneta de 
Poupança, não correspondem à verdade estatística ... 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Eu não falei cm 
Carteira de Poupança, somente; falei "c outras contribuições". 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás)- V, Ex• disse "Só na Caderneta 
de Poupança" - c está ai a Taquigrafia para registrar - foram 
captados nos municípios c aplicados pelo BNH cm locais diferentes. 
V. Ex• cstú prestando, agora, com afirmações dessa natureza, um 
desserviço à Nação, no instante cm que o Banco Nacional da 
Habitação completa, cxatamentc na data de hoje, 11 anos de traba· 
lho. O Banco já construiu dez vezes mais habitações no Brasil, do 
que se construiu no período desde Pedro Álvares Cabral até a sua 
instalação, pois o BNH financiou mais de um milhiio c duzentas mil 
cnsas. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - O que não é 
verdade! 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiàs)- V, Ex• não conseguirá convcn· 
cera Nação que ele é negativo. E quanto à publicação a que v. Ex• 
se referiu hã pouco, ela foi feita no instante cm que o mundo inteiro 
se reuniu neste Pais, quando todas as Nações vieram beberar 
conhecimentos no setor do Sistema Financeiro da Habitação; no 
momento cm que países desenvolvidos vieram aprender como arrcca· 
dar poupança do povo para aplicà-la em beneficio desse mesmo 
povo, Não será com intrigas dessa natureza que a Oposição vai cola· 
borur na construção de um Brasil maior. Isso não! Se V. Ex• quiser 
tecer loas à reunião de Belém, que o faça, mas não se aproveite dela 
para tachar de não verdadeiras as grandes realizações que estão 
sendo feitas pelo atual Governo. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo)- Sr. Presidente, os 
fatos são os fatos. A arrecadação do BNH, cm dez anos, foi de 35 bi· 
lhõcs de cruzeiros, Evidentemente, não apenas cm cadernetas de 
poupança também cm Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cm 
todos os municípios do Brasil, de cada um dos trabalhadores deste 
Pais. O certo é que aquele dinheiro é manejado pelos órgãos federais, 
ignorando a realidade municipal. · 

Em São Paulo, dezenas de municípios recusaram-se a receber a 
contribuição para o saneamento básico, porque se exige a centraliza· 
ção de todos aqueles serviços nas mãos de um órgão estadual, criado 
por imposição do BNH que, com isso, desconhece a autonomia 
municipal. Exige que o municfpio abra mão do seu serviço, faça 
doaçilo ao Estado. lô:, então, através de funcionãrios, técnicos esta
duais, que se vai realizar um serviço do peculiar interesse do 
município, o serviço de água c esgoto. Isto significa a quebra da 
autonomia municipal; significa a violação dos próprios preceitos 
contidos na Constituição- c quem o diz não sou cu, são as Câmaras 
Municipais, são os prefeitos do interior de todos os Estados do Bra· 
sil. na maioria pertencentes à ARENA. 

Estamos diante de um fato objetivo, c para debater essa situação 
é que os municípios brasileiros se reúnem, para exigir que se lhes dê 
mais atenção, que se veja com clareza a ameaça que paira sobre p mo· 
dela do nosso desenvolvimento. 

Estamos ameaçados de ter como modelo um gigante com pés de 
barro, porque i: nos municfpios brasileiros que cstã a fonte do nosso 
desenvolvimento; é através dos municípios que se dá a interiorização 
do nosso desenvolvimento. Se quebramos, a autonomia dos 
municípios, retirando a possibilidade, por cxcmp)o, de serem eleitos 
os prefeitos das Capitais, das estâncias minerais, das cidades 
consideradas de interesse pura a Segurança Nacional, estamos, a 
cada momento, limitando aqueles poderes que deveriam ser 
reconhecidos ao municfpio brasileiro, 

~stumos oando grandes poderes a órgãos artificiais, que têm 
un1u grande capacidade de innuênciu, inclusive cm momentos eleito· 
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ruis. e estamos abandonando uma realidade básica de nossa vida pll· 
blicu- o município. 

A Constituiçioo brasileira não fula cm Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço; não fala em Banco Nacional da Habitação; nilo 
faho nesses inúmeros organismos que estilo sendo criados, arti· 
ficinlmcnte, na sua maior pnrte, mas fala, desde o primeiro artigo, no 
municipio como cólula mater da vida nacional; defendeu autonomia 
municipal e até estabelece, como uma das únicas possibilidades de 
intervcnçno da União nos Estudos, o desrespeito, pelo Estado, à 
autonomia municipal. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- V, Ex• me permite um aparte, 
eminente Lid~:r? , 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo)- Ouvirei com pra
zer o aparte de V. Ex• Antes, porém, quero completar meu· 
pensumcnto. 

f! preciso ter presente, principalmente agora, quando se aproxi· 
mam as eleições municipais, a necessidade de valorização do muni
cípio, niio como um órgão q.oc deva receber beneficias de órgãos su
periores, mas como um órgão que deve ter a sua autonomia respei
tada: u autonomia politica, pela eleição do seu prefeito c dos seus 
vcrcudorc:s, como diz a Constituiçilo; e a autonomia administrativa, 
cm tudo aquilo que disser respeito a seu peculiar interesse. Não é de 
chapéu na mão, u pleitear beneficias que são dados discriciona· 
riumcntc, através de medidas administrativas, mas pelo fortaleci· 
mento dos ~cus recursos que o município há de se alirmar como a 
célula da vida pública brasileira. 

Ou~;o com prazer o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás)- Nobre Senador Franco Moo
toro, não preciso, logicamente, solidarizar .. me com V. Ex•, pois 
V. Ex• é o Líder da nossa Bancada c por ela fala. Mas, no momento 
cm que V. Ex• assoma à tribuna, pura se congratular com os verea· 
dores brasileiros que se reúnem em Congresso, analisando, precisa c 
mais profundamente, a autonomia municipal, de hã muito jã per· 
didu, não poderia deixar de trazer a solidariedade de Goiãs. Mesmo 
porque poderia parecer que o meu nobre Colega de representação, 
Senador Osires Teixeira, estaria sozinho neste debate com V. Ex• V, 
Ex• abordou uma série de fatores que têm inOuido, a cada dia, a con· 
centrução de poderes, de dinheiro, de força, em mãos do Poder Cen· 
trai ou dos governos estaduais, de forma a deixar os municípios de 
chapéu na mão, a pedir esmolas. e, crctivamente, o que vem ncon~ 
tecendo. ~preciso advogar para este Pais uma reforma tributária am· 
plu, que permita aos municípios condições de vida própria c que o di· 
nhciro que eles arrecadam lhes seja destinado cm função da lei, e não 
por ato de vontade daqueles que governam. Quanto no BNH, tão de· 
fendido pelo meu eminente colega de Goiás, lembraria a V. Ex•, 
eminente Líder, que ainda hoje os jornais trn.cm uma declaração da 
idealizadora c primeira Presidenta do BNH, Deputada Sandra Cavai· 
cante, profunda conhecedora do assunto. S. Ex• afirma, peremp· 
toria e taxativamente, que as funções do BNH foram totalmente des
virtuadas. Nobre Líder, V, Ex• tem uma visão ampla da realidade 
brasileira e aborda com muita felicidade problemas da maior impor· 
tfancia, nestu tarde. 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo)- Agradeço o apar
te c sua eontribuiçíio magniftcu. V, Ex•, homem que conhece o 
interior do seu Estudo, dá o seu testemunho pessoal de que a verdade 
é aquela que \Odos que estilo ligados aos problemas municipais pro· 
clam"am, hoje, no P"ís. f! necessário fortalecer o município, é 
ne~cssúrio devolver-lhe aquela força, "queln autonomia, indispensá· 
veos pmu um desenvolvimento sadio de nossa vida pública. 

Sr. Presidente, o temúrio do Encontro Nacional dos Vereadores 
é precisamente o l'ortuleeimcnto da ~omunidadc municipal. f! uma 
tese que não deveria nos dividir. Todos, unidos, deveríamos trn· 
balhar neste sentido. 

E dou um exemplo deste l'lcnário: uma das primeiras emendas 
constitucionais apresentadas pela Bnncadu do Movimento Demo· 

crático Brasileiro, neste ano foi, precisamente, aquela _que devolvia 
ao município uma importdncin maior no Fundo de Participação. 
Este Fundo havia sido reduzido, há 4 ou S anos, de 10% para 5%. 
Plciteúvumos a volta à antiga porcentagem, de I 0%, deste Fundo de 
Participação, Na Câmara dos Deputados, emenda semelhante foi 
apresentada. Afinal, um acordo de lideranças fez com que fosse 
aprovada, por unanimidade, a emenda constitucional que restituía 
aquela porcentagem de 10% -é verdade que de maneira gradativa
aos municípios brasileiros. 

Isto deve ser apenas o primeiro passo, de muitos outros que de· 
vem ser dados. E que nós olhemos para o pequeno, para o interior do 
Brasil, porque é ali que se constrói, realmente, a riqueza do Pais. 

Sr. Presidente, atendendo a uma solicitação do Município de 
Osasco, a qual retrata a situação difícil cm que se encontram alguns 
Vereadores, cm relação à situação de empregados de empresas par· 
ticularcs, elaboramos projeto que estamos encaminhando à Mesa. 
Este projeto assegura ao empregado, eleito Vereador, o direito de se 
afastar do emprego, com as garantias legais. Trata-se de um pará· 
grafo a ser acrescentado no art.472 da Consolidação das Leis do Tra· 
bulho, assegurando ao Vereador que é, ao mesmo tempo, empregado 
de empresa particular, o direito de comparccl:r às sessões ou de se 
afastar por tempo maior, ressalvados aqueles direitos que a Lei asse· 
guru ao empregado" que, por razões de interesse público, se vê ori· 
gado a afastar-se da empresa cm que trabalha. 

Acompanha o projeto a sua justificação, que passo à Taquigra· 
fia para o seu registro. 

Ao concluir, Sr. Presidente, desejo transmitir nos Vereadores 
reunidos cm Belém do Pard a saudação que, certamente, não é apc· 
nas do MDB, mas de todo o Senado da República. 

Aqueles homens, eleitos pelo povo, constituem n primeira cida· 
dela da democracia brasileira. 

Parabéns àqueles Vereadores que se reúnem para estudar o me• 
lhor cumprimento dlls s~us deveres, cm relação ao bcm-comum c ao 
desenvolvimento nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) (Pronuncia o aeeulnte dis
curso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago hoje ao Senado a dor que invadiu todo o meu Estado. 
Faleceu, na semana próxima passada, vitima de longa e dolorosa 
enfermidade, o Cel. Clementina Gomes de Faria. 

O Ccl. Clemcntino Gomes de Faria foi um dos rcvolucionârios 
de 1930 que, ao lado de Pedro Ludovico Teixeira, conquistaram o 
poder. Como politico militante, sempre foi um homem desassom· 
brado e corajoso. Em 1936, discordando da orientaçiio de Pedro 
Ludovico, rompeu com o seu Governo, às vêsperas do Estado Novo. 
Foi um dos fundadores da Uniilo Dcmocrâtica Nacional, que se 
constituiu das oposições do Estado de Goiás. 

Tornando-se ferrenho adversâri~ de Pedro Ludovico, homem 
duro, que sempre emitiu conceitos sérios sobre seus adversários, dele 
diz o ex-Senador: 

"A posar das divergências politicas, Salomão Clementina 
de Faria foi um grande amigo e companheiro de lutas que 
nunca poderei esquecer." 

Nu verdade, Salomão Clementina de Faria participou de todos 
~s mov_imentos cívicos do meu Estado. Sendo, a um tempo, jorna· 
lista brolhante, corn a sua pena colaborou decisivamente para o apri·. 
morumento politico. Politico de visão, foi o autor do projeto de lei 
qu~ muduva a Cupitul do Estado da antiga cidade de Goiás para a 
hoJe belissimu o L~plendorosa Goiiinin. Maçam, foi um humanista de 
escol; r~ilit~r, foi um rcvolucion~rio que sempre esteve presente nas 
horas dollceos do meu Estudo. 

Enfim, com a pcrdu de Sulomüo Clementina de Farin. Goiás 
perdeu um de •cus muis bravos filhos, 
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O Sr. Lázaro Barboza (Goiâs)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Senador Osircs Teixeira, 
V, Ex•, manifestando o pesar, que nilo é apenas seu, mas de todos 
nós, e do Estado de Goiás, comunica o falecimento do Coronel Sala· 
mão Clementino de Faria, indubitavelmente uma figura cxtraordi· 
núriu. Neste instante, eminente Senador, V. Ex• fala, também, cm 
nosso nome, homcnugcundo aquela figura extraordinária de chefe de 
famllia, de politico - foi ele Deputado - de militar brioso, de 
maçam c de homem de bem que soube honrar as tradições do Estado 
de Goiás. Associo-me às homenagens que o nobre Senador presta 
àquele eminente companheiro. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Agradeço, nobre Sena· 
dor Lázaro Barboza, sua intervenção, sobretudo quando V. Ex• disse 
que, em assim eu fulnndo, ~.fuça também cm nome de V. Ex• c, por 
certo, do Movimento Democrático Brasileiro. 

Dou-lhe, de incontinente, o troco. Ainda hâ pouco, V. Ex• 
também falou em nome da ARENA de QQiús e cm meu nome pes
soal, quando se solidarizou com o nobre Senador Franco Montara, 
Líder do seu Partido, que, festejando o Encontro de Belém, cnfa. 
tizava a necessidade do fortalecimento do Município brasileiro. No 
instante em que,o nobre Colega concordava com seu Lidcr. na defesa 
da autonomia do Município ~rasilciro havia só uma pequena dife· 
rença: V. Ex• faÍou em meu' nome no espccfflco, mas não no gené· 
ricu, como o de resto, Sr. Prcside.nte c Srs. Senadores, também não 
falou absoluta expressão da verdade o nobre Senador Li der do Movi-
mento Democrático Brasileiro. · 

Em hipótese nenhuma, nunca o Banco Nacional da Habitação 
obrigou qualquer Município brasileiro a abdicar a da sua condição 
de exploração dos serviços de água ou de esgoto. 

Aliás, no momento cm que o Banco Nacional da Habitação 
completa seus onze anos de existência, cm v~ da rememoração dos 
benelicios por ele realizados cm todo o Brasil, a esse Banco se fazem 
criticas c, muitus das vezes, criticas infundadas, como a presente, 
porque:, cm nenhum momento, a ação do BNH feriu a autonomia 
municipal cm qualquer Estado brasileiro. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo)- Permite V. E•• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIR.A (Goiãs) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - O fato é absolutamente 
objetivo, nobre Senador. Darei a V. Ex• a indicação. O Banco Nacio
nal da Habitação resolveu aplicar parte dos seus recursos no sanea
mento básico, porque isso faz parte da urbanização c, numa conccp· 
ção amplu, estaria contida dentro dos objetivos do BNH. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiãs)- V. Ex• concorda. 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo) - O BNH é um órgão 
centralizado- fui Rclutor do projeto no Congrcso Nacional, pro· 
jeto ess~ que recebeu vinte ou trinta vetos parciais. O BNH unifica e 
centraliza todu a Politica Habitacional. No passado, Unhamos mais 
de trezentas organizações que cuidavam da matéria, descentralizada
mente, sem grandes aparatos, mas tratavam e resolviam o problema. 

O Sr, Oslres Teixeira (Goiás)- Resolviam? 
O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo) - Tanto quanto o BNH, 

que nilo resolveu coisa nenhuma. Informo a V. Ex• que, quando 
comemorou seus 10 unos de e>istêncin, o BNH fez relatório tiló poli· 
co auspicioso, que só foi apresentado no Presidente da República c a 
dois Assessores, c ficou secreto. Toda u imprensa noticiou o fato e V. 
Ex• deve ter acompanhado. Naquela oportunidade, o Presidcnto 
Gdscl visitou o BNH, para receber, ali, o· relatório, confidencial, 
porque cru um libelo, e que continua aberto. V. Ex• está um pouco 
def~sado em relação ii posiçiio do Governo para com a politica do 
BNH. Hoje, o Governo recebe as criticas feitas a determinados selo· 
res. De vilrios pontos do Brasil aparecem criticas, c o Presidente du 
República faz muito bem em desejar que elas sejam feitas, u fim de 

que u situação seja corrigida. Niio é negando os desvios que vamos 
corrigi-los, Em relação ao saneamento básico, foi estabelecida uma 
politica exigindo que, em cada Estado, se organizasse um órgão que 
IISsumissc perante o BN H a responsabilidade, Esse órgão, de acordo 
com as instruções recebidas, exige que o município lhe transfira os 
Serviços de Água e Esgoto. Em São Paulo é o SABESP. Cada Estado 
tem umu denominaçiio diferente. Os municípios do Estado de São 
Paulo- falo da experiência cm meu Estado- na maioria- e note, 
maioria de homens integrantes da ARENA. partido a que pertence 
V. Ex• - se recusam e protestam todos os dias. V. Ex• confirmará 
isso nos jornais. Tenho recebido inúmeras manifestações de Câmarus 
Municipais e de Prefeitos protestando contra a exigência: a 
centralizaçijo desse serviço nas mãos do órgão estadual. E esse órgão 
se defende dizendo que é: exigência do órgão federal- o BNH. Dá· 
se, ussim, umu cenLralizaçào que, a meu ver, contraria a c:xigê=ncin 
normul do desenvolvimento, que deveria respeitar a autonomia 

'municipal. f:. um serviço que só a própria Prefeitura pode conhecer 
com exatidão. Deveria haver uma colaboração nos planos gerais, um 
auxílio linunceiro, mas era preciso confiar no município. Isto é o qut: 
nrto está acontecendo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Nobre Senador Franco 
Montoro, na verdade, quem está defasado no processo do Banco 
N'acional da Habitação, sobretudo na sua mecânica, ó V. Ex• O 
Banco Nacional da Habitação é um órgão público; o seu relatório 
jumais poderia ser secreto. Quando o Presidente do BNH de então, 
nas comemorações do décimo aniversário de fundação daquele 
estabelecimento, levou o relatório a Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República, (oi para dar à entrega um aspecto solene. 
Jamais, legalmente, poderia o Banco Nacional da Habitação negar 
ao público, negar a qualquer pessoa o seu balanço. 

A defasagem existe quando V. Ex• fal uma afirmação que, por 
Deus. nobre Senador. não tem sentido! V. Ex• afirma que o Banco 
Nacional da Habitaç;o obriga a Prefeitura entregar a oonccss:lo do 
seu serviço de águ:1, para que seja instalado, ou para que ela receba 
um linanciamcnto do Banco Nacional da Habitação. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo) - !;; condição do 
financiamento. Não obriga diretamcntc, mas, sim, indirctnmcntc. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Permita-me V. Ex• 
concluir. Na verdade, o que existe i: o processo da rentabilidade. 
Obviamente, instalar-se um sistema de águas e esgotos, numa cidade 
como São Paulo, numa cidade como Londrina, ou Cuiab:i, ou em 
Salvador, nu Buhia, instalar-se um sistema de água e esgoto nas 
grandes cidades brasileiras, onde há rentabilidade, ondi: o retorno é 
certo para o BNH, poderia, trnnqOilument~. esse organismo fazer a 
trunsferi:ncia da exploração desses serviços de água para quaisquer 
dessas Prcl'eituras. 

Ocorre yue os objetivos do Banco Nacional da Habitação são o 
de colocar, até o fim desta década, água cm 80% dos municípios 
brasileiros. E mais de 80% desses municípios, Sr. Senador Franco 
Montoro, não tém condições de rentabilidade, não têm as condições 
de rei orno ao Banco Nacional da Habitação. Por isso, sim, é que o 
Banco Nacional da Habitaçiio usa o esquema de, num convénio com 
o Estado, estabelecer o Fundo de Água c Esgoto estadual, cm que o 
esforço do Governo estadual e o do Governo Federal, através do 
BNH, e o esforço despendido pelas prefeituras municipais, venha ... 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo) - As prefeituras só irão 
p:1gar. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - ... possibilitar, a um 
tempo, colocar·se água nos grandes cidades do seu poderoso Estado, 
mus que possa, também, colocar água nas pobres cidades do meu 
pobre Estadu. f:. contra i;so que V. Ex• está se insurgindo; é contra o 
interesse do BNH cm colocar água nos pequenos municlpios brnsilei· 
ros; é: contr:1 a tentativa do Governo em dar condições de snlubrida· 
de u HO% dos municlpios brusileiros; é contru isso que V. Ex• se 
insurge, exutumenle no momento ~m que se comemora os onze anos 
de anivcrsilrio do BN H, Sr. Presidente, 



O Sr. Heitor Dios (Bahiu)- Permite V. Ex• um npurte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Onze anos em que senti· 
mos que nflo sào onze unos só de ucertos, mas onze anos também de 
t:rros: onze unos também de desacertos; onze anos também de falta 
de ajustamento dn rculidade, 

O BN 1-1 não constitui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, know-how 
importado de paiscs desenvolvidos. O BNI-i i: fruto da imaginação 
bmsilcira: o BNI-i é fruto do esforço dos governa~tes brasileiros, e 
com isso não quer concordar a Oposição, nem o Senador Franco 
Montoro. tenl:tndo torcer a verdade de uma intenção louvâvei do 
Guwrno, procurando torcer u verdade de uma intenção, rcconhccie 
da por todos e em todos os rccaritos da Pátria, em favor dessa 
instituição, que, sem dúvida alguma, tem exercido papel relevantissi· 
rno ern favor do bem-estar da coletividade brasileira: que tem, 
indirctamentc, colaborado para a redistribuição das riquezas: que 
h:m, t:fctivumcntc, construído casas por todos os recantos da Nação, 
atingindo u mais de um milhão de pessoas. · 

Ouço o nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (Bahial- ~ verdade que o Banco Nacional 
da Habitação é uma das grandes realizações do Governo 
Revolucionário. Bastu que se comparem as estatlsticas e que se 
vejam o que foi feito pela Fundação da Casa Popular, e o que levou a 
c:rbo o Banco Nacional da Habitação. Mas também há de se reconhe
cer 4ue o Banco Nacional da Habitação precisa sofrer algumas 
modi licaçlh:s nu sua estrutura, para melhor facilitar a sua dinãmica. 
~ claro que o ferreiro só se faz forjando. ~a prática que há de ensi· 
nm c de mostrar os equívocos e os erros que merecem ser corrigidos, 
Fora de dúvida, não concordo coin o Senador Franco. Montoro, 
quando S. Ex• se. rebela contrll o fato de o Serviço de Água c Esgoto 
nc:tr tt curgo dos Estados. Inegavelmente, os pequenos municípios, 
~JUI! t:.tmbém fazem jus a empreendimentos dessa natureza, não têm 
condições linuncciras para realizar obra de tal monta, de tal 
importilncia. Recordo-me de que, quando Prefeito de Salvador, a 
Prefeitura foi consultada se queria 'manter a responsabilidade do· 
Servico de Saneamento, do Serviço de Água e Esgoto. Feitos os 
cillculos, medidas as responsabilidades, chegamos à conclusão de 
que cru um ânus dos mais pesados para a responsabilidade da Prefei
tura da capillll da Bahia. Agora, que se imagine o ânus, o encargo 
que vai pesar sobre os municípios de arrecadação pequena, cidades 
llorcscentes c que estão também a necessitar c a exigir que se leve a 
cabo um empreendimento dessa natureza, no que diz respeito ao 
fornecimento de úgua, e também, ao serviço de esgoto. No 
particular, não estou com o Senador Franco Montara. Apóio a posi
ção que V, Ex• udotou. Mas, no tocante, propriamente, ao Banco 
Nacional du Habituçtto, em que pese os seus méritos, as suas rcaliza
çõc~. não posso deixar de reconhecer, porque as provas são evi
dentes. de que se faz necessária uma modificação para fncilitar·lhe a 
din:imica e o trabalho que vem realizando em beneficio das classes 
nu:nos fuvoret:idas. 

O Sr. ltalivlo Coelho (Mato Grosso) - V. Ex• me permite um 
~tpmtt:'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Agradeço, nobre Sena
dor, o uparte de V. Ex• O que fizemos questão de enfatizar, neste pro
nunciamento, foi cxatamente que o BNH não i: um rigor de 
perli:ccionismo. Porque ele não nusceu de um know-how importado, 
jir cm absoluto estado de perfeição; ele está exntamente em estágio de 
ajustamento, dus fulhus que nele existem. O que não se pode é, em 
l'unçtro dessas pequen11s falhas, o que não se deve, a bem da verdade, 
cm funçtro desses pequenos senões, i: negar a validade do sistema, !: 
ncgur u validade du instituição, i: negar a validade do esforço go
v~:rnumentul ... 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) ... /: negar a intenção 
governurncniul, i: querer usur de simples falhas pura transformá-Jus 

num mundo que, nu verdade, não existe. Estamos à procura de 
melhores soluções para o problema dn habitação. O Banco Nacional 
da Hubitaçilo vem sofrendo desde a sua implantação, cm 1964 ou 
1965, niio sei bem, modificações permanentes no sentido de 
ap~:riCiçour u sua mecânica, de aperfeiçoar o seu sistema. O povo 
brasileiro acredita no BN H, e tanto isso é verdade que esse Banco, 
atruvi:s dos <lrgüos subordinados no Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos, conseguiu muis de I milhão de cadernetas de 
poupunça. O Banco Nacional da Habitação, com ns suas falhas c 
scnõt:s,jú atingiu mais investimentos ... 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo)- Isso é sinal de que é bom 
investimento, Todos nós temos caderneta de poupança! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiâs) ... com a corrcção 
monetáriu que V. Ex• condena, mas que garantem o retorno do 
dinheiro alualizudo para quem deposita, investimentos que V, Ex• 
condena pt:rcmptória c permanentemente. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRt\ (Goiás) - Na verdade, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não se pode negar a validade de uma instilui
<;iio que fez mais de I milhão c 200 mil casas; não se pode negar a 
v:rlidude de uma instituição que incentivou toda uma indústria da 
construçiio civil; não se pode negar a validade de uma instituição que 
aplicou milhões e milhões de cruzeiros na formação de mão-de-obra 
cspecializ:rda: não se pode negar a validade de uma instituição que 
atingiu mais de mil municípios cm todo o território brasileiro. 

Ouço o apurte do nobre Sr. Senador Oilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Em primeiro lugar, quero dizer 
que admiro a corugem de V. Ex• de entrar num assunto que i: dos 
poucos que tem o consenso nacional. A falência dos objctivos -
objctivos, frise-se- do Banco Nacional da Habitação não i: tese da 
Oposiçiro. A imprensa registra que a sua fundadora, ontem -
inclusive, registra com muita ênfase - disse que foi desvirtuado o 
plano inicial do Banco Nacional du Habitação. 

O SR. OS IRES TEIXEIRA (Ooiãs)- ~que o plano inicial não 
era tão pcrfeccionista quanto ela esperava. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Trago para V. Ex• depoimento 
do meu Estado, de que ati: hoje não entendeu a programação do Ban
co Nacional da Habitação. O Banco veio para construir casas 
populares'/ Se veio, isso falhou em meu Estado. ~ o próprio Go
vernador, na sua Mensagem, quem diz que a COHAB- que é con
cessionária do Banco Nacional da Habitação - falhou redonda· 
mente. Tenho documentário disso. Se veio pura n construção de 
casas dos mais bem aquinhoados, não i: essa a função social; se veio 
para resolver o problema do saneamento, informo a V. Ex• que, 
inclusive, neste último seminário de saúde, foi reverberada a falha no 
sctor. E, para tornar mais prático, digo o exemplo do meu Estado: hã 
exutumentt: setenta unos. nào se põe um metro, mas, nem um metro 
de esgoto na cidade! A falência, portanto, das intenções do Banco 
Nucional da Habitação, sem resolver o problema de sancamento,jã 
l'oi reconhecida, inclusive- menos por V. Ex•- pelo próprio Mi
n isti:rio d11 Saúde, A falência quanto à questão de habitações 
populares já foi rcconhecidn - menos por V. Ex• - pela primeira 
Presidente do Banco e pelos Governadores do Partido de V. Ex• Por 
isso, estou parabenizando V, Ex• pela coragem de defender o indcfen
sCtvel. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- E V. Ex• revela-me uma 
qualidade que cu desconhecia: a de tentar ser irónico. Mas, somente 
lentar, nobre Senador, porque, na verdade, se houve falência da 
COHA B, no seu Estudo, a falência foi da COHAB. Foi ela incapaz 
de gerir os recursos que o Banco Nacional da Habitação pôs à 
disposição de todas us COHABs brasileiras, que pôs à disposição de 
lodus us cooperutivus, que qualquer grupo profissional, na sua terra, 
quciru constituir. Se ninguém nu sua terra tem intenções de se organi
"" om cooper:rtivus, puru receber financiamentos do Banco Na· 
cionul du HubitaçirQ, a culpu não i: do Governo! V. Ex• foi mandado 
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pura aqui pelo voto extraordinário do povo da sua terra. V. Ex•, 
então, modifique a estrutura legal. V. Ex• tem condições, tem autori· 
dado e tem competência para tentar c promover modificações no 
BÚnco Nacional da Habitação. Di: V. Ex• a solução para a casa 
popular no Brasil, a nuo ser através de cooperativas de habitação 
popular, Senador. Dê-me a soluçuo Senador, a menos que o Go· 
verno resolva ser inteiramente paternalista, construir a casa c dar de 
graça para o povo da terra de V. Ex• 

O Sr •. Gllvan Rocha (Sergipe) - V. Ex• deseja aberto o debate, 
Excelência'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Nilo estou sozinho, nilo! 
Milhões de brasileiros estão do meu lado ... 

O Sr. Josê Llndoso (Amazonas) - Permite-me V. Ex• um 
apurtt:'? 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) - Se V. Ex• deseja o debate, 
conceda-me o aparte! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- ... milhões de brasileiros 
acreditam no Governo Federal, milhões de brasileiros acreditam no 
Banco Nacional da Habitação. O que os milhões de brasileiros 
esperam. lambi:m, i: que ele se aperfeiçõe, que melhore as suas condi· 
ções de mecânica, que ele se torne mais acessível c mais fãcil. Por isso 
mandou, lamb~m. V. Ex• para aqui, que ao invi:s de ficar 
pronigando, ao invés de ficar criticando, deve estudar para promo· 
ver soluções que melhorem o problema habitacional brasileiro. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) - V. Ex• me permite? Se V. Ex• 
quer o debate, me permita! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Concederei aparte ao 
Senador José Lindoso c depois o concederei a V. Ex• O que não 
permito, e não permitirei, é intervenção sem que eu conceda aparte. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Nem cu pretendo isso de V. Ex• 

O Sr. Josê Llndoso (Amazonas)- Nobre Senador Osircs Teixei· 
ra, dou uma palavra de aplauso, não à veemência que foi criticada 
nos murmurios da área da Oposição, mas dou minha palavra de 
aplauso a V, Ex• porque entendo que essa veemência reflete a verda· 
de com que defende o programa habitacional do Governo. e muito 
rácil fazer u critica, a cr!ticij objctivando, inclusive, um faturamento 
político-eleitoral. Agora, não é fácil a gente sustentar como o Go· 
verno tem sustentado, que o dinheiro que o Banco capitalizou é 
oriundo do suor do trabalhador e que esse trabalhador é uma meta 
fundamental da Revolução. Por isso, esse dinheiro tem que ter trata· 
menta racional, pura que na hora que o trabalhador dele reclame 
tenha a sua remuneração integral, pela corrcção monetária, pelos 
processos de seriedade com que o Governo da Revolução marca a 
sua administração. Sabe-se que é necessário, freqUentemente, fazer a 
critica, mas ao fazê-la deveremos colocâ·la dentro de coordenadas de 
seriedade. Não podemos fazer, através desse dinheiro, paternalismo; 
lemos que fazer uma administração séria, correta. Nilo podemos atri· 
buir ao Banco a incapacidade, a falta de entusiasmo ou de conheci· 
menta de áreas que poderia ter fecundado pela sua ação financeira c 
pela assistência têcnica, na dependência da iniciativa dos governos 
locais, Se os municípios ni!o prepararam seus projetas para solicitar 
ao Bunco,'dentro das prioridades c possibilidades financeiras de que 
dispõe, culpa não se lhe pode atribuir. O Banco não possui o condão 
da varinha mágica para resolver, de momento para outro, os pro· 
blcmus nacionais, mas possui realmente um know·how extraordinâ· 
rio, que tem sido objcto inclusive, de pesquisa c de procura de 
adaptaçuo em outras rep\lblicus sul-americanas. Pois bem, esse 
Banco, que i: um exemplo de solução singular para os problemas dos 
pulses do nosso n!vel, das nossas di!iculdadcs, nuo merece, absolu· 
lamente, uma tentativa imputriótica de desacreditá-lo; merece, sim, 
uma colaboração sí:ria pura mclhorâ-lo r.omo constantemente tem 
sido o objetivo do Governo, pura aperfciçoâ·lo, para adcquâ-lo, real· 
mente, us necessidades do povo, e isto vem se fazendo. V. Ex• age 
muito bem quando, ao ludo da sua eloqUência, das suas palavras c 
argumentos, lança um argumento maior, porque representa a 
verdade c nuo i: contestada. o das cstul!sticas, u que se devem curvar 

aqueles que, no fmpcto de destruir ou de desmoralizar, esquecidos de 
que esse .Banco possibilitou lcto a milhões de brasileiros, estão, real· 
mente, numa campanha inglória c impatriótica, a desmerecer a 
imagem positiva desse Banco que represento, na América do Sul, a 
mais arrojada e vitoriosa experiência de plano habitacional! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiâs) -·V. Ex•, nobre Senador 
José Lindoso, ao dar-me o presente aparte, responde em gênero, nú· 
mero e grau a todos os argumentos que a Oposição tentou alinhar 
contra aquele estabelecimento de crédito. 

Nu verdade, eles começam por falhar na palavra do L!dcr, 
quando diz que o BNH amealhou c aplicou trinta c cinco milhões de 
cruzeiros quando, realmente, jâ aplicou, em todo o sistema 
financeiro de habitação, com os meios do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, com os recursos governamentais c do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, mais de sessenta milhões de 
cruzeiros, em todos os ramos de atividadc. 

O Sr. ltallvio Coelho (Mato Grosso)- Permite o nobre orador 
um aparte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Ouço o aparte de V. Ex• 
c, em seguida, ouvirei, com muito prazer, o aparte do nobre Senador, 
representante de Sergipe, Sr. Gilvan Rocha. 

O Sr. ltallvio Coelho (Mato Grosso) -Inicialmente, desejo 
juntar minhas palavras às de V. Ex•, que as proferiu cm nome do 
nosso Partido, Aliança Renovadora Nacional, de contratulaçõcs 
~om os ilustres Vereadores que estão reunidos no memorável Encon· 
tro de Belém, Capital do Pará, para tratar dos assuntos gerais de intc· 
resse municipal e específicos da atividadc legislativa de âmbito muni· 
cipul. Junto os meus aplausos aos de V, Ex• c aos do Líder da Mi· 
noria. Ati: ai eu estava, também, de acordo com S. Ex• o Sr. Líder da 
Minoria, mas nàs criticas que ganharam cm veemência c nas afir· 
mações que, se cumpridas, importariam na destruição mesmo do 
BN H. nestas eu não estou de acordo com S. Ex•, nem com o ilustre 
Senador por Sergipe, Sr. Gilvan Rocha - que, aliás, me causou 
muita surpresa: falava tanto na autonomia municipal, na perfeição, 
nu alta conveniéncia da autonomia municipal ao estilo MDB c, de· 
pois. confessa que hâ setenta anos de autonomia municipal estilo 
MDB, menos lO que é do estilo da ARENA, não se põe um metro se· 
quer de esgoto na Capital scrgipana. e a a!irmação de S. Ex• o Sena· 
dor por Sergipe. Exatamentc está ai a razão de um Plano Nacional 
de Saneamento, o PLANASA, organizado pelo BNH para financiar 
a dotação, como bem disse V. Ex•, por 80% dos municípios 
brasileiros, dos serviços de águas c esgotos, ou seja, do planejamcnto 
bítsico. Lamento que S. Ex•, o nobre Líder da Minoria, não esteja 
presente, porque exatamente a Grande São Paulo, São Paulo pro· 
priamento dito, a região do ABCD, ou seja, Santo André, São Bcr· 
nardo do Campo, São Caetano do Sul c Diadcma, esses municípios e 
mais alguns que constituem a Grande São Paulo, demonstraram c de· 
monstram, hoje, uma carência de recursos fenomenais que somente o 
BN H, com esses recursos captados c bem guardados, que estão rever· 
lendo, dessa forma, aos municípios de origem, somente com recursos 
desse volume o BNH ou outra instituição qualquer poderia fazer 
face us necessidades de serviços. A falta de esgotos na Cidade de Suo 
Paulo- que não i: de hoje, que é de muitos anos, de alguns decênios 
- é quase clamorosa, porém com o investimento programado atra· 
vês do ~LA NASA para a Grande São Paulo, como pura o interior 
do Brus1l, como para o Estado do Sergipe, tão-logo aquele Estado 
reu~u condições de integrar o programa, como no meu pequeno, 
porem esforçado Mato Grosso, as populações das cidades maiores, 
dus cidades mais ricas ou das cidades mais pobres serão 
contempladas com o serviço de llgua c esgoto, sem perderem a sua 
autonomia municipal. Este serviço sim, será executado por umn 
empresa esllldual. Mus,ju ouvi, na minha mocidade, muita discussão 
do estilo dcssu doM DB sobre a autonomia municipal, quando se tra· 
tuvu do problemu de energia elí:tricu: cada polftico da Oposição rccla· 
muvu" autonomia municipal, porque u sua cidadezinha ia deixar de 
ter u suu empresuzinha de eletricidadc, que não atendia a 10% das nc· 
ccssidades daquele contra urbano, que não dava nenhuma possibili· 
dude de desenvolvimento c de industriulizaçuo, Passamos por uma 



evolução pum as grandes redes nacionais, o que nilo tem nenhuma 
conotação política. 10: uma prestação de serviço. f: infra-estrutura 
que assegura o desenvolvimento c o conforto do brasileiro, cada um 
no seu lar. O PLANASA nilo vai ferir a autonomia municipal, 
porque esta se encoHtra na pureza das eleições dos prefeitos, onde há 
esse tipo de eleição, e a Câmara dos Vereadores é o Corpo Le· 
gisl:ttivo Municipal c, sobretudo, o porta-voz das aspirações de cada 
população. V. Ex• está defendendo muito bem o BNH c disse, com 
acerto. que ele nilo nasceu perfeito - foi criatividade brasileira, 
adapta-se c evolui, porque tudo -graças a Deus! - no Brasil, está 
evoluindo, em que pese o pessimismo de alguns setores que têm voz 
nesta C usa. Estou com V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Agradeço ao nobre Se· 
nudor llulívio Coelho a intervenção. Na verdade, assiste razilo a 
V. Ex•, quando enfocu o problema no ângulo que o fez. O nobre Se· 
nudor Franco Montoro arriscou a afirmação de que o PLANASA 
feriu a autonomia municipal. Conte,tado veementemente, eu me re· 
cardo perfeitamente que vi S. Ex• sacar da sua Constituição Federal, 
c imediatamente pedi que a Mesa me desse uma. S. Ex• a folheou, 
folheou c, lamentavelmente, saiu do plenário, porque, na verdade, a 
;tulonomia municipnl não t: nfctada. S. Ex•, que buscava nrgum('nto 
maior na Constituiçiio, não o encontrando, desistiu da afirmação. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goi:ís)- Ouço com o maior 
prazer o representante de Sergipe. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Com alegria, vejo que a scrcni· 
dude voltou u V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goi:ís) -Sou sempre sereno, í: 
tJUC tenho pulmões fortes e não admito intromissões. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Estou com o aparto, Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- V. Ex• está com a pala· 
vru para dar um uparte, e não para fazer apreciações pessoais. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe) - Não, em absoluto. Estou 
apenas me regozijando por V. Ex• estar em plena serenidade c acho 
que este debuto é absolutamente produtivo ... 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Claro. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe) - i:: por isso que quero repelir, 
com !I rn.:rior vec:mêncin, a insinuação. que pode ser estratégica para 
sair do debute mas que não í: verdadeira, do ilustre Senador do 
Amazonas, q·uanoo disse que i: uma tentativa impatriótica da Oposi
ção tecer criticas ao Banco Nacional da Habitação. Acho que esta 
Casa me ouviu dizer, c liz questão inclusive de fazê-lo duas vezes, 
yuc cu achava que o Banco Nacional da Habitação estava em fali:n- · 
ci:r o grifei, num tom de voz equivalente a um grifo escrito, quanto à 
sua lilo>vlia: c que essa não era uma denúncia da Oposição, muito 
pelo contri,du, tinha sido uma apreensão do próprio Seminário 
N:tcionu, .•: Saúde- feito com grande brilho inclusive, há poucos 
dias, nesur Capital :.... e tambi:m dita para todo o Brasil, pela primei· 
ru Presidente desse Banco. Então, repelimos com a maior veemência 
a insinuação, mesmo porque não estamos aqui pura receber aulas de 
patriotismo de quem quer que seja, inclusive porque, nós do MDB, 
achamos que talvez seja muito mais patriótico colaborar no nosso 
sentido do critica construtiva, que inclusive é constitucional, do que 
tcntm dizer que o Governo i: infalível. Acho que para as novas gera
ções. <lUc nos mandaram para aqui justamente por isso, estamos 
cumprindo muito melhor o nosso dever. Repilo, portanto, com u 
maior veemência, c não admitiremos jamais, que nos tachem de 
imputriúticos, porque nós somos tilo brasileiros como os ilustres cole
gas que sentam no outro lado do corredor. E quero evidenciar o meu 
upnrte no sentido construtivo de que o BNH - volto a dizer- ó 
uma fali:ncia no ponto-de-vista de sua filosofia. E se V. Ex• quer 
número, t:stutisticas, basta percorrer o númt:ro de casas desocupadas 
cm toUos oS lugurcs do Pu is. E muito me rcgo;dju, também, ouvir as 
crític1rs do nobre Senador por Mato Grosso, que diz que a culpa é da 

Oposição, que há 70 anos os municípios nilo conseguiram pôr um 
metro de esgoto no ll)cu Estudo. Retorno a pergunta a S. Ex•, fa
zendo upcmrs umu observaçilo. 

"O Sr.ltalívlo Coelho (Mato Grosso)- A afirmativa é de V. E~• 

O Sr. Gllvan Rocha (Scrgip~) - V. Ex• disse isso hã pouco. 
Volto dizendo a V. Ex• o seguinte: a Oposição, exercendo o seu direi
to patriótico de crítica, estA evidentemente obrigada aguando chegar 
ao Poder- e isso acontecerá .evidentemente, pelo próprio mecanis
mo democrático, que nós acreditamos todos aceitem -nós tentare
mo~ acertar c nos curvaremos às críticas. 

O Sr. ltalfvlo Coelho (Mato Grosso) - E V. Ex• cstâ contra a 
Loteria Esportiva. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- E lembro a S. Ex• que os Gover
nos que foram responsáveis por nào termos nem um metro de esgoto 
no meu Estado, evidentemente que são os Governos do Partido de S. 
Ex• c não do meu. 

O Sr. José Lindoso (Amazonas)- Inscrevo-me para um aparte, 
Senador Osires Teixeira, quando V. Ex• houver por bem concedê-lo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Nobre Senador Gilvan 
Rocha, vou naturalmente me eximir de responder à pergunta que, di
retumente, V. Ex• faz ao nobre Senador ltalfvio Coelho c a resposta 
que dir a um aparte do nobre Senador José Lindoso, para dizer tiio· 
somente o seguinte: nós estamos na tarde da defasagens. V. Ex• está 
inteiramente defasado no conceito de parlamento. No passado sim, 
nobre Senador, u função do parlamentar era .criticar o governo, 
exclusivamente, c de agitar os problemas nacionais. Hoje, o que o 
povo exige do parlamentar, seja ele do Governo ou da Oposição, não 
é simplesmente a crítica ou agitar os problemas; é, sobretudo, o 
encontro e o encaminhamento das soluções que deve o Governo 
tomnr. 

Quando ouviu V. Ex• e toda a Nação o Presidente Ernesto 
Geisei dizer que era tão importante para o Governo a existência da 
ARENA quanto do MDB, S. Ex• o falou, evidentemente, no sentido 
da colaboração que o Movimento Democrático Brasileiro pudesse 
dar ir consecução de um Brasil maior, de buscar, ná inteligência de 
homens com·o V. Ex•. Agenor Maria, Nelson Carneiro, Benjamim 
Farah, Adalberto Sena e tantos outros que brilham na Bancada de 
V. Ex•. soluções para os problemas c não meros apartes a uma falên
cia total. Onde a solução encontrada pela Bancada de V. Ex•? Só 
quando atingirem o poder, vão procurar a solução? 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás)- Niio! V. Ex• tem o dever 
para com o aguerrido povo de sua terra de procurar buscar. a solução 
agora. de ajudar o Governo que .V. Ex• combate a encontrar mclho· 
·rcs dias c melhores caminhos para a Pátria que é, afinal, a destinação 
de todos nós, homens públicos deste País. 

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Antes de ouvir V. Ex•, 
eu me permitiria ouvir o nobre Líder Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso (Amazonas) -Ilustre Scnador,Osires Tcixci· 
ra, o nobre representante por Sergipe, Senador Gilvan Rocha, mé· 
dico c urnu das belas aquisições do MDB, sem dúvida, ao responder 
o apurtc que fizemos, para colocar a matéria na angulaçilo da defesa 
do dinheiro do trabalhador, participando deste debate que V. Ex•, 
com tunto brilhantismo, comanda neste fim de tarde, neste fim de 
~essüo. alirmou, de início, que teríamos assinalado a impatriótica 
posição dos argumentos aqui levantados por uma estratégia para 
fugir ao debute. S. Ex• í: módico, conhece os meandros dos pro· 
hlcmus psiquicos e de consciência. Quem usou, realmente, du cstra· 
ti:gin pnrn fugir ao debate foi o nobre Líder da Minoria, que, depois 
Je folhenr utonitumcntc a Constituiçilo du República, bateu cm 
retirada, d~ixundo u111 bruvo soldado u bracejar nu busca de 
nrgum~ntos dent'ro de uma realidade eloqUente, ... 
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I O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) - Pcrdilo, S. Ex• nilo bateu cm 
retirada. 

O Sr. Jo~ Llndoso (Amazonas) - ... que silo as cstat!sticas 
apresentadas pelu realidade do trabalho do Banco Nacional da Habi· 
wçiio. Reafirmo, integralmente, dentro da ótica com que me colo
quei com a maior seriedade, que impatrióticas foram as colocações 
quando, tratando-se de um banco, fala·sc cm falência, embora se 
acrescente o termo filosófico, porque o Banco não estll cm falência, 
nem filosoficamente, nem materialmente, nem financeiramente falan
do. f: impatriótico querer levantar-se pela malfcia, uma situação que 
não corresponde à verdade c que pode afctar a imagem de um instru
mento profundamente válido. Consciente ou inconscientemente a· 
colocação(: impatrióticu. Reafirmo, porque dcsservc não só ao Go
verno, porque o Governo não precisa, absolutamente, dos cncômios 
da Oposição. 

O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe) - Nem a Oposição precisa de au- · 
lus da ARENA! 

O Sr. José Llndoso (Amazon:r.;) - O Governo precisa de cri· 
ticas sérias, objetivas, sobretudo sérias. Portanto, foi inteiramente 
impatriótica, pois consciente ou inconscientemente se cometeu um 
delito contra, realmente, uma instituição que serve milhões c milhões 
de brasileiros, que representa uma experiência vitoriosa, que não 
parou absolutamente, não se imobilizou no espaço e nem no tempo, 
porque tem se estendido a todo o Território Nacional c tem se 
aperfeiçoado através do tempo, a cada mês, .a cada ano na busca de 
melhor servir, com o absoluto propósito de promover melhores 
condições no ponto de vista de habitação e no ponto de vista do 
plancjamento sanitário para todo o interior brasileiro c para as gran
des Capitais. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonÇIIIves) - Lembro ao nobre 
orador que S. Ex• dispõe ap~nas de um minuto, que é o tempo que 
contamos para encerrar a presente sessão, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Obrigado a V. Ex•, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Gllvan Roc:ha (Sergipe) - Excelência, serei extremamente 
breve e pedirei a benevolência do Sr. Presidente para descontar dois 
minutos, apenas para uma explicação que acho da mais absoluta 
necessidade, cm face de ter sido citado nominalmente. t: apenas para 
chamar a atenção a este Pais e a esta Casa a que ponto chegou o 
diálogo do Partido do Governo nesta Nação. S. Ex• o Sr. Senador do 
Amazonas disse que a Oposição cometeu um delito, ao fazer uma crf
tica da maior honestidade, critica, inclusive, que foi apenas o com· 
plemento de uma outra feita pelo executivo do Partido do Govcrnp. 
t: bom que tique bem registrado nos Anais desta Casa, para que o 
futuro saiba ,a fase por que passou este Pais, onde até a Oposição 
consciente, sincera, honesta, construtiva é tachada de crime de lesa
pl&triu! 

. O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiãs) - Agradeço a V. Ex• c 
informo que, nilo fosse V. Ex• m!:dico c sim advogado, V. Ex• teria 
entendido cxatumcnte o sentido da palavra "delito", aplicada pelo 

nobre ~cnador José Lindoso, que, longe está de querer caracterizar 
V, Ex• como um criminoso. 

Mas, nobre Presidente c Srs. Senadores, a Oposição afirmou 
que, no passado, existiram mais de 300 entidades no Brasil que cuida
vam da habitação c, desde I 500, quando Cabral apartou nesta terra, 
até 1964, as 300 entidades que S. Ex• citou conseguiram construir 
pouco mais de cem mil unidades, enquanto o Banco Nacional vinte c 
três mil. 

O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso)- Com vinte anos de servi
ço construiu apenas vinte c três mil casas neste Pais. Comparem o 
passado com o presente. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás) - Simplesmente com mais 
de 1. milhão c duzentas mil casas. 

Por isso, Sr. Presidente, a efeméride de hoje é importante para 
este Pais. Uma instituição genuinamente brasileira, que atingiu mais 
milhares de municfpios. uma instituição que deu casas, que deu água, 
que deu melhoria na construção civil, que deu melhoria nu formação 
de mào·dc·obra, completa, hoje, onze anos. Parabéns ao BNH! 
Padbé:ns ao Brasil porque tem o BNH! (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotado o 
tempo destinado à presente sessão. 

Nada mais havendo que tratar, designo para a sessão extraor
dinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 48, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 322, de 1975), que suspende a proibição contida nas 
Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Municipal de Jaú (SP) aumente o 
montante de sua divida consolidada, mediante contrato de cmprésti· 
mo,tcndo 

Piuecer, sob n• 323, de 1975, da Comissão: 
- de Constltulçio e JustiÇII, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 49, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 324, de 1975), que suspende a proibição contida nas 
Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) eleve o mon-
tante de sua divida consolidada, tendo · 

Parecer, sob n• 325, d~ 1975, da Comissão: 
- de Constltulçio e JustiÇII, pela constitucionalidade c juridi

cidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Wl110n Gonçiolves) - Estã encerrada a 
sessão: 

\ ( Levanta·se a sessão às I 8 horas e30 minutos.) 



111• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 21 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ãs 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir Leal- José Guiomard - Evanrlro 

Carreira- José Esteves - José Lindoso - Cattetc Pinheiro - Re
nato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- José 
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio 
Portdla- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria -
Dinartc Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim- Marcos Freire• 
- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan 
Rocha - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos- Eurico Re
zende- João Calmon- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gus
tavo Capanema- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes 
Quércia - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio Coelho -
Mendes Canale- Saldanha Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves 
- Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker 
-Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I •-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. t•-Secretirlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógr•ros doalfKulntea projetoa: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1975 
(N• 18-B/75, na Câmara doa Deputldoa) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperaçio Clentrn
ca e Técnica entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Go>erno da República Oriental do UruKUal, assinado em 
Rivera, a 12 de junho de 1975. 

O Congresso Nacionul decreta: 

.. ~~~t. I• Fi_cu ~provudo o texto do Acordo Básico de Cooperação 
CientllicU c Tecn1cu entre o Governo du República Federativa do 
B~iiSII c o Gov~rno du República Oriental do Uruguai, assinado cm 
R 1veru, a 12 deJunho do 1975. 

Art. 2• ·Este Decreto Legislativo entrará em vigor nu data de 
.1uu puhlicaçiio. 

MENSAGEM N•217, DE 1975 

l:!xcelentissimos Senhores membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da 
Cons'tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consi
deração de Vossus Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Cientinca e Técnica entre o Gover
no du República Federativa do .Brasil e o Governo da República 
Oriont:d do Uruguai, assinado om Rivera, a 12 de junho de 1975. 

Brusília, cm JO de julho do 1975.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCT/DAI/DAM·I/213/644 
(846) (B47), DE 17 DE JULHO DE 1975, DO SENHOR MINIS· 
TRO DI: I:!STADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Gcneral-dc-l:.,í:rcito Ernesto Geisel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelên· 
da o incluso texto d,, Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Téc
nicu entre o Governo do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai, assinado em Rivera, em 12 de junho de 1975. 

2. O Acordo visa a intensificar c sistematizar a cooperação 
cientílica e tí:cnica entre os dois países. Define as modalidades de co
uperaçiio e ostipula que cada projeto específico de cooperação será 
ohjcto de convênio C<llllplementar, no qual se determinarão os proce
climclllos de execução e as obrigações, inclusive financeiras, de am
hus us Purles. 

3. Encmeço u Vossa E<eeli:ncia a conveniência de o Governo 
brusileiro rutilicar o pre<ente Acordo, sendo para tanto necessária a 
préviu uprovou;àu c.h, Congresso Nacional, conforme os termos do 
Artigo 44, Inciso I, da Cnnstituiçiio Federal. 

4. Submeto, pois. projeto de mensagem presidencial, para que 
Vossa Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o anexo texto 
do inmumento à aprovação do Poder Legislativo, 

Aproveito u oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Antônio F. Azercdo da Sll>elra, 

(0 texto do acordo encontra-se publicado no DCN (Seçào 11) de 
22-8-85.) 

(Às Comissões de Rtlaçàts Exttrlorts t dt Educação t Cultura.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nt 17, DE 1975 

(N• '1.0-A/75, na Clmara doa Deputadoa) 

Aprova o texto do Con•ênlo aobre Tran~porle Marltlmo, 
assinado entre a República FederatiYa do Bmll e a República 
Oriental do Uruaual, em 12 de junho del975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' 1:: aprovado o texto do Convênio sobre Transporte 
Marítimo, assinado entre a República Federativa do Brasil c a Rcpt1· 
blica Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975. 

Art, 2• Este decreto legislativo cntrarã cm vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N•215, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no Artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à clcvada·considc· 
ração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor ~finistro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado entre a Repú
blica Federativa do Brasil c a República Oriental do Uruguai, cm 12 
de junho de 1975. 

Brasília, em 30 de julho de 1975.- Ernesto Gelael. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DAI/DAM
I/ARCI98f680 (846) (B47) DE 9 DE JULHO DE 1975, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES 
EXTERIORES 

À Sua Excelência o Senhor 
Gcneral-dc·Exêrcito Ernesto Gciscl, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cm anexo, o 
Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado cm Rivera, cm 12 de 
junho último, entre a República Federativa do Brasil c a República 
Oriental do Uruguai. · 

2. O Convênio sobre Transporte Marítimo foi celebrado cm 
consonância com o princjpio segundo o qual deve ser atribuída 
prioridade, no trâfcgo bilateral, aos transportadores designados 
pelas Partes Contratantes, Nesse sentido, o Artigo primeiro do 
mencionado instrumento estabelece que "o transporte marítimo das 
~e~cado_rias o~jclo do intercâmbio comercial entre ambos os países 
~~~a ~.~ng?tort~mcntc cfctuado cm navios de bandeira brasileira c 

g ata, mclumdo as cargas que recebem favor governamental cm 
qualquer dos dois países". 

3. Outrossim, ao mesmo tempo cm que assegura às marinhas 
mercantes dos dois pulses o direito de transportar cargas que são ob· 
jcto do intercâmbio comercial recíproco, o Convênio admite que 
parte da quota correspondente às Partes Contratantes seja cedida a 
urmadores. de rarscs membros da ALALC que, cm reciprocidade, 
garantam aos armadores brasileiros c uruguaios tratamento seme
lhante. 

4. Dcstarte, o Convênio representa mais um passo na politica 
de revisão dus normas dos transportes marflimos, com base no prin
cipio de que o comércio bilateral de produtos deve ser acompanhado 
de um intcrcàmbio cr.oaz de serviços com base cm tarifas de fretes 
adequadas c estáveis. 

S. Tendo cm vista u natureza do instrumento, faz-se necessária 
a sua rutilicuçilo formal, após aprovaçilo pelo Congresso Nacional, 
ount'ormc o disposto no Artigo 44, Inciso I, da Constituiçi\o Federal. 

6, Em tais circunstàncius, submeto à alta consideração de 
Vossu Excelênciu p1 ' • de: uo 1 ' 

pará encaminhamento do texto do citado Convênio à aprovação do 
Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito .. -
Azeredo da Silveira. 

. (O texto do convenio encontra-se publicado no DCN (Secão 1/) de 
22-8-75.) 

I Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e 
Cultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1975 
(N• 21-A/75, na Clmara doa Deputadooi 

Aprova os textos do Tratado de Amizade, Cooperaçio e 
Comfrclo e do· Protocolo de Expando Comercial, concluldos 
entre a República Federatl .. do Brasil e a República Oriental 
do Uruaual, em Rl•era, a 12 de Junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• São aprovados os textos do Tratado de Amizade, 
Cooperação e Comércio c do Protocolo de Expansão Comercial, con
cluídos entre a República Federativa do Brasil c a República 
Oriental do Uruguai, cm Rivera, a 12 de junho de 19V5. 

Art. 2• Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 179, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o .disposto no artigo 44, inciso ,I, da 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores os 
textos do Tratado de Amizade, Cooperação c Comércio c do 
Protocolo de Expansão Comercial, concluldos entre a República Fc· 
derativa do Brasil c a República Oriental do Uruguai, cm Rivera, a 
12 de junho de 1975. 

Brasilia, 24 de junho de 1975.- Ernesto Gelael. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DAM-1/ 
DALAC/DPB/DCTcc/181/900 (846) (B47), DE 23 DE JU. 
NHO DE 1975, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Gcisel 
Presidente da República. 
Senhor Presidente: 

Na presença de Vossa Excelência c do Presidente da Rcpablica 
Oriental do Uruguai, Senhor Juan Maria Bordabcrry, tive a honra 
de r.rmar, u 12 ai timo, com o Chanceler Juan Carlos Blanco, na cida
de oriental de Rivera, um Tratado de Amizade, Cooperação c 
Comércio, bem como outros atos internacionais, no contexto da 
politica de cooperação dinâmica que ora preside o relacionamento 
entre o Brasil c o Uruguai. 

2. O Tratado de Amizade, Cooperaçilo c Comércio, representa 
um "acordo quadro" que contém, na riqueza de seu 
articulado, cláusulas de ordem politica, cconômica, financeira, 
técnica, cicntJr.ca, turlsticu c de limites, abrangendo lpso facto o 
amplo espectro da colaboração que se faz mister incrementar entre 
pulses, como o Brasil c o Uruguai, unidos por indissolúveis nexos 
históricos c geográficos. A denominação de tratado roi escolhida 
justumcmc por representar, na proccssuullstica brasileira de atos 
internacionais, o instrumento jurldico hierarquicamente mais 
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3. ~de tal modo abrangente seu articulado, que se pode afirmar 

que, desde o século passado, nilo haviam concluído os dois países 
documento de igual magnitude, arrimado inclusive nas multlpliccs 
possibilidades de cooperação, informadas pelas complementaridades 
de seus respectivos sistemas produtivos. Pcrmitirâ, assim, a ambos os 
Governos, dentro do dinamismo intrínseco que o caracteriza, pôr cm 
funcionamento, de modo cfctivo, mecanismos de pronta açiio cm 
todas as faixas de convergência dos dois pafsc.s. 

4. Cria o Tratado a Comissão Geral de Coordenação, que terá 
por finalidade fortalecer a cooperação brasileiro' -uruguaia, ana• 
lisar os assuntos de interesse comum c propor aos respectivos Govcr· 
nos as medidas que julgar apropriadas. Dcvcrâ reunir·sc tilo logo 
cstejn em vigor aquele texto, a fim de implementar operacionalmente 
seus diversos dispositivos. 

S. Pelo artigo IV, ambos os Governos manifestam sua 
satisfação pela entrada em vigor do Acordo sobre a Definitiva 
Fixação da Barra do Arroio Chuf c do Limite Lateral Marítimo, 
ceiebrado cm Montevidéu a 21 de julho de 1972, reafirmando seus 
direitos e responsabilidades que, inclusive cm matéria de segurança, 
correspondem a cada um deles naquela região fronteiriça c suas 
áreas adjacentes no Brasil e no Uruguai. Tal clâusula consagra a feliz 
politica de franca inteligência entre os dois Países cm matéria de 
fronteiras, que sempre norteou as negociações diplomâticas 
pertinentes. 

6. Conforme o disposto no artigo V, as Partes Contratantes 
firmaram, concomitantemente, um Protocolo de Expansão 
Comercial, para lograrem a progressiva ampliação c diversificação 
dos Ouxos de comércio rccfprocos. 

7. O interesse brasileiro de ampliar as relações comerciais com 
o Uruguai, na base da reciprocidade de tratamento e de forma a 
permitir aos cmpresãrios de ambos os pafscs planejar sua produção 
com vistas ao comércio bilateral, ficou atendido com a assinatura do 
referido protocolo. Coincide, por, outro lado, aquele instrumento 
com o desejo uruguaio de lograr um relacionamento comercial mais 
estreito c favorecido com o Brasil, do que o proporcionado pelos 
mecanismos de desgravação tarifária da Associação Latino·Amcricil· 
nu de Livre Comércio (ALALC), c consagrá-lo com um vinculo 
jurídico especial, que lhe permita equilibrar o intercâmbio comercial 
bilateral, quantitativa e qualitativamente, ao garantir-lhe, por longo 
prazo c cm termos preferenciais, o acesso ao mercado brasileiro de 
produtos uruguaios, especialmente de manufaturados. 

8. O referido Protocolo estipula a entrada de produtos origi· 
nãrios c procedentes de uma Parte Contratante no território da outra 
Parte, livres de gravames c restrições, cxceto as que forem acordadas 
por negociação, entendendo-se por gravamcs os direitos aduaneiros 
c quaisquer outros encargo~ d~ efeitos cquiva.lcntcs de carât~r fiscal, 
monctãrio ou cambial que mctdam ~obre as tmportaçõcs. A sclcçlo 
dos produtos que se beneficiarão dessas franquias tarifârias scrâ pac· 
tuada entre as Partes Contratantes dentro de u,m amplo campo de 
liberação, que abrange as mcrcad~rias dos Capftu~os 2.5 a 98. d.a 
nomenclatura tarifária, isto é, a matar parte dos arttgos tndustrtah· 
zados além de·. uma série de produtos agroindustriais a serem igual· 
mcnt~ <>;colhidos de acordo com os interesses das Partes. · 

9. A fim de propiciar o cquilfbrio da balança comercial bila· 
teral o Protocolo reconhece o principio da reeiprocidadc de rcsul· 
tudo~ e a·situação de pais menor de desenvolvimento relativo, de.quc 
goza 0 Uruguai na ALALC. Por outro lado, r_csguarda ~~ lcgfttmos 
interesses comerciais de ambas as Partes ao csttpular a utthzação das 
salvaguardas previstas no Tratado de Montevidéu, c ~ possibilidade 
de suspensão do regime de desgravação de um ou mats produtos cm 
casos de grave prcjufzo ou de utilização indevida das concessões. No 
caso do Brasil, essas cláusulas permitir~o açilo pront~. por parte do 
Governo na eventualidade de uma conJuntura que CXIJa a defesa de 
interesses económicos regionais, 

10. O instrumento lirmado cm Riv?ra estabelece um quadro 
jurídico. bem definido, dentro do qual se .tmplementa~ll o programa 
de libcraçilo tarifária,, e os produtos objcto dessa hbcraçilo serão 
acordados por ncgoéiaçilo entre as Partes, a iniciar-se antes de dccor· 
ridos 90 dias da assinatura do ato. 

, 11. Relevo cspcci.al no contexto das relações entre os dois 
países merece o artigo VI do tratado que dispõe que as Partes Contra. 
tantcs empreenderão açõcs conjuntas destinadas à realizaçilo•dc 
obras de infra-estrutura de interesse comum, devendo dar impulso 
prioritário ao programa. de desenvolvimento da Bacia da Lagoa 
Mirim, prevendo, nesse contexto, a celebração de um tratado, O refc. 
rido documento viril criar mecanismos que possibilitem o pleno apro
veitamento da região considerada, que cobre importantes partes do 
território rio·grandcnsc c· do leste uruguaio, dando-lhes um pro· 
grcsso harmônic<? c integrado. 

12. Segundo o artigo VII, o Governo brasilclro coopcrarâ, 
dentro de suas po~sibilidadc,s, na construção da represa hldrelétrica 
de Pillmar, através de financiamento para a aquisição c utilização de 
equipamentos c .serviços nacionais. Esse artigo possibilita ao Brasil 
contribuir, cm termos altamente rclcvan.tcs, para a ·concretização da 
referida hidrelétrica, a situar-se no rio Negro, cm território oriental 
- cuja importância é notória para o pleno desenvolvimento das 
potencialidades energéticas do vizinho pais. DeverA produzir cerca 
de 300 MW, sendo intuito do Governo uruguaio iniciar o mais 
rapidamente possível sua construção. Atendendo ao espírito do que. 
procede, ambos os Governos çonstitufram um grltpo de trabalho 
bina'cional, de seis membros, quc,Ctudarâ meios e modos de tornar 
imediatamente cfctiva a colaboração do Brasil no 'particular. 

13; Procura o artigo VIII dar grande Ouidcz aos movimentos 
de capitais de ambos os países, tanto no sctor p~blico como no sctor 
privado, demonstrando; por outro lado, o ânimo dos dois Governos 
cm realizar acordos. de complementação industrial c de criarem 
condições para o estabelecimento de empresas binacionais. Nesse 
contexto, scrã levada cm conta a situação de pais de menor dcscn· 
volvimento relativo de que goza o ·Uruguai, no âmbito da Associa· 
çiio Latino-Americana de Livre Comércio. 

14. Tendo cm vista o que precede, o artigo IX registra o dcside· 
rato do Governo brasileiro 'de estudar, com o maior interesse c 
simpatia, as possibilidades de estender ao Uruguai linhas de crédito 
para a aquisição, no Br~sil, de bens de capital. Dentro desse espírito, 
implementando incontincnti a colaboração dos dois países a res· 
peito, foi concedida na mesma data .à Rcp~blica 'Oriental uma linha 
de crédito de USS SO milhões para aquisição de bens de capital, que 
criará melhor~ condições para cjuc.a ind~stria uruguaia possa impu!· 
sionar suas exportações para o mercado internacional c para o Brasil 
~m particular. 

I S. Considerando a importância dos citados bens para seu pro· 
cesso aluai de desenvolvimento, pelo artigo X o Estado Oriental 
conccdcrâ, no caso, o tratamento incondicional da clâusula da nação 
mais favorecida. 

16. Os artigos XI c XII consagram o desejo de ambos os países 
de se prestarem mis\ência cm matéria de pr~dução c técnicas ,agrf· 
colas podendo celcbrar.acordo; comerciais de produtos agropccuá·' 
rios destinados a promover a complementaÇão das produções nacio· 
nais. Tal dispositivo aciona as possibilidades amplas de cooperação 
bilateral ditadas pela complemcntaricdadc dos dois sistemas agrf· 
colas, abrindo assim fecundas correntes de comércio no sctor pri· 
mãrio. 

17. A luz da consideração supra, um• grupo de técnicos uru: 
guaios em trigo foi convidado a vir ao Brasil, como passo pr~vio à 
realizuçilo de um estudo pelo Governo oriental, que servirâ de base à 
implementação do financiamento ~rasilcir~ .à lavoura do t~igo ~o 
Uruguai. Através d9 referido crédito, a trtttcultura uruguata 'crta 
c<Jndiçõcs de elevar notavelmente sua produçilo com excedentes 
cxporíAvCis, que seriam adquiridos pelo Brasil aos pr~os intcrn~
cionuis. Tal futo faria ascender a novos patamares nosso tntcrctlmbto 
comercial biluteral. 

1 S. O artigo XIII cstatui que o Governo brasileiro cstudará,,por 
solicituçilo do Governo oriental, as possibilidades de concessilo de 
linhas de crédito pura o equipamento das empresas de pesca 
constitufdus com capitais brnsilciros c uruguaios. Esse dispositivo 
visa criar incentivos a que cmprcsãrios dos dois países se associem 
puruu pesca comum em suas (lguas respectivas, o que traria inegáveis 
benel'fcios puru umbas as partes. Ao mesmo tempo, sua rcdaçilo atcn· 



l 
' -399-

de ii aluai politica do Governo do vizinho país de modernizar c cão brasileiro uruguaia, estando disposto a desenvolver, no 
equipar sua frota pesqueira. futuro, iguais esforços para atender a novas situações criadas. 

19. No· csplrito do artigo XVI, as Partes Contratantes 26. Tendo cm vista o que precede, creio, Senhor Presidente, 
negociaram dois convênios: um sobre tran,porlc marltimo c o outro que o Tratado de Amizade, Cooperação c Comércio, bem como o 
spbre transporte nuvial c lacustre, que serilo objeto de Exposição de Protocolo de Expansão Comercial mereceriam ser submetidos à 
Motivos cspccfr.cu. O Convênio sobre Transporte Marftimo cstabclc· aprovação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 44, inciso 1, 
ce, como ponto búsico, a obrigatoriedade de transporte, cm navios da Constituição Federal, caso com isso COil,COrdar Vossa Excelência. 
brasileiros c .uruguaios, das mercadorias objcto do intercâmbio 27. Permito-me, assim, submeter à alta consideraçilo de Vossa 
bilateral. Tem duração de 5 unos, rcnovâvcl automaticamente por ·Excelência os textos jurldicos acima enunciados c o teor da 
igaal perlodo. Quanto ao Convênio sobre Transporte Fluvial c Mensagem pertinente ao Poder Legislativo. 
Lacustre, trata-se do primeiro instrumento do gênero negociado pelo Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Brasil nos últimos anos. Fixa normas gerais que seguem, cm srande Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.-
parte, o csplrito do Convênio sobre Transpôrtc MarltimO'. Tem 
duração de 3 unos. 

20. Pelo art. XV, as Partes Contratantes manifestam o desejo 
comum de promover dinamicamente as comunicações terrestres 
entre as mesmas; dando tratamento prioritário ao assunto. Tal 
dispositivo assume destaque especial no articulado do Tratado, uma 
vez que as economias dos dois palscs-cscoam seus lluxos de comércio 
e de turismo crcscctitcmcntc por via terrestre. Complementando o rc· 
ferido artigo, o dispositivo XVI dispõe que o Governo brasileiro estA 
disposto a estudar as possibilidades de concessão de assistência 
técnica para estudos relativos à implantação de obras rodoviárias c 
ferroviárias cm território uruguaio. 

21. Momentoso tema levantado pelo artigo XVII é o da futura 
colaboração brasileiro-uruguaia no setor de telecomunicações. 
Dispõem, com efeito, a indústria llllcional de condições de prover, 
cm quantidade c qualidade, o equipamento necessário para que a 
República Oriental desenvolva c torne realidade planos de cxpansilo 
do ramo, de acordo com Sijas crescentes necessidades, · 

22. A cláusula XVIII versa matéria de suma importância para a 
cooperação bilateral, uma vez que procura viabilizar substancial 
economia de recursos energéticos, através da interligação dos sistc· 
mas nacionais de clctricidadc do Brasil c do Urusuai. Jâ cm 1965 
foram realizadas conexões clêtricas entre. as principais cidades fron· 
te i ricas. brasileiras e uruguaias, cóm reais bcnctlcios para ambas. 
Nesse espírito, e animados pela experiência acima, ambos os Go· 
vernos acordaram fazer um estudo destinado a examinar a 
viabilidade de interligação dos sistemas clétricos respectivos, a. 
processar-se entre a central tcrmclétrica de Candiota, no Rio Gran· 
de do Sul, c a Central Hidrclétrica Doctor Gabriel Temi, no rio 
-Negro. De parte do Brasil, foi a ELETROBR.o\S encarregada de pro· 
ceder ao citado estudo. 

23. Atendendo ao disposto no artigo XX, de estabelecimento de 
estreita cooperação entre as Partes nos sctores cicntflico e técnico, 
vitais ao deseiwolvimcnto de suas economias nacionais, foi celebra· 
do um Acordo Básico de Cooperação Cicntflica c Técnica, com o 
objetivo de olivar a realização conjunta ou coordenada de progra· 
mus de pesquisas e desenvolvimento, a criação e operação de institui· 
çôes de pesquisa ou centros de aperfeiçoamento c produção 
experimental, bem como a organização de seminários c conferências, 
intercãmbio de informações' e doeumcntaçilo. Nesse contexto, ambas 
as Partes se concederão bolsas. de estudo sobre os mais variados te· 
mas. O citado Acordo Básico será objeto de Exposição de Motivos 
especifica. 

24. O urtigo XXI con~agra o int•rcssc de ambos os Governos 
de manter vivas cativar ainda mais as correntes turlsticas de ambos 
os pulses, que constituem grande fator de integração humana entre 
as duas Nações, ao mesmo tempo que contribuem para o crescente 
entendimento brasileiro - uruguaio, Representa o turismo, 
udemais, o elemento propulsor do comércio c da indústria, incidindo 
seus bencffcios também sobre o sistema viârio de ambos os palscs. 

25, Estabelece o artigo XXII que, além dos instrumentos 
internucionuis previstos no Tratado, as Partes cclcbrarilo, sempre 
que o ditarom as circunstãncias, protocolos adicionais ou outros 
tipos de ntos internacionais sobre todos os assuntos de interesse 
comum. Tal clnusuln denota o intuito de ambos os Governos de 
abranger, com o Tratado ·de Amizade, Cooperação c Comércio, a 
totalidade dos temas relacionados com o estreitamento da coopera· 

. (O lei< tO do tratado encontra-se publicado no DCN ( Seção 11) de 
22-8-75.) 

(Às Comissões de Relações Exteriorese de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l9, DE 1975 
(N• 22-A/75, na Câmara dos Depullldos) 

Aprova o texto do Convênio sobro Transportes Flu•lal o 
Lacustre, al!llnado entre a República Federativa do Brasil o a 
República Oriental do Uru~ual, em 12 de junho del975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• ~ aprovado o texto do Convênio sobre Transportes 

Fluvial c Lacustre, assinado entre a República Federativa do Brasil c 
a República Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975. . 

Art. 2• Este dccieto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 216, DE 1975 

Excelcntfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto do Artigo 44, inciso I, da 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Convênio sobre Transporte Fluvial c Lacustre, assinado 
entre a República Fedcraiiva úo Brasil c a República Oriental do 
Uruguai, cm 12 de junho de 1975. 

Brasflia, em JO de junho de 1975. - Ernesto Gelsol. 

t::XPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• ....... 
DTC/DAI/DAM-1/ARC/197/680 (B46) (847), DE 9 

DE JULHO DE 1975, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇ0J::S EXTERIORES 

'' Suu Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Gciscl, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de cncaminhur a Vossa Excelência, cm 

anexo, o Convi:nio sobre Transpllrtc Fluvial c Lacustre 
assinado em Rivera, cm .12 de junho Ílltimo, entre a Rcpa
blica Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai. 

2. O instrumento foi firmado cm conformidade com o 
principio da utual política brasileira de desenvolver o 
transporte fluvial c lucustrc entre o Brasil c palscs vizinhos, 
conforme indicado no Artigo I•, o qual estabelece que "as 
mercudorius procedentes dos portos nuviais c lacustres bra· 
sileiros pura portos nuvinis c lacustres uruguaios, e vicc· 
versa, seruo obrigatoriamente transportadas cm embarcações 
de bundeiru nacional das Partes Contratantes, com a 
participação, cm pnrtcs iguais, da totalidade dos fretes 
dccorrc:ntcs'', 
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3. Com o intuito de garantir às embarcações brasilc~ras l'i da maior importância para o futuro económico do Brasilliber· 

c uruguaias o direito de transportar as cargas que silo obJeto tar-se, o mais breve posslvel, da excessiva dependência externa, que 
de interciombio comercial .reciproco, o Convênio determina nos encontramos no tocante à tecnologia avançada. 
que, caso uma das Partes Contratantes não se encontre cm O Governo brasileiro tem pugnado nos foros internacionais por 
condições de cfetuar o transporte, ele deverá ser feito por uma ampla polftica de transferência de tecnologia, dos mais desen· 
navios da outra Parte Contratante e se computará dentro da volvidos pura os menos desenvolvidos, pois os extraordinários gastos 
quota de 50% (cinqUenta por cento) da Parte cedente. em divisas fortes com a compra de know-how, sempre habilmente 

4. Outrossim, o Convênio sobre Transporte Fluvial c guardado, representa um entrave à arrancada dcsenvolvimentista 
Lacustre incorpora os principias bãsicos do Convênio sobre brasileira. 
Transporte Marftimo assinado, igualmente, por ambos os O Canadá, pais que notoriamente atingiu um alto grau de conhc· 
pulses, mas deverá ser aperfeiçoado c ampliado, uma vez cimento tecnológico, certamente muito terâ a oferecer ao Brasil. 
conhecido os resultados dos estudos e Jcyantamcnto~ Segundo o disposto no artigo primeiro do Acordo em pauta, a 
estatfsticos que as Partes se comprometem a realizar, lcvan· cooperação entre os dois pafscs consistirá na concessão de bolsas de 
do cm considcruçi!o os aspectos económicos, comerciais e estudo a brasileiros; no envio de peritos instrutores e técnicos cana· 
operacionais do tráfego nuvial e lacustre entre os dois pafses. denscs para prestarem serviços no Brasil; no fornecimento de equipa· 

5. Tendo cm vista a natureza do instrumcntq, faz-se mente c material necessários à boa execução dos projetes de dcsen· 
necessária a sua ratificação formal, após aprovação pelo volvimento económico c social. 
Congresso Nacional, conforme o disposto no Artigo 44, As despesas resultantes da execução dos programas ficarão a 
Inciso I, da Constituição Federal. cargo do Governo canadense, cm sua grande maioria. (; o que se 

6. Em tais circunstâncias, submeto à alta consideração constata da leitura dos Anexos A c B, do Tratado. 
de Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nos casos de bolsas de estudo· concedidas a brasileiros, caberá 
Nacional, para encaminhamento do texto do citado ao governo canadense arcar com as despesas de transporte, equipa· 
Convênio à aprovação do Poder Legislativo, menta, manutenção, vestuário, livros, taxas escolares c serviços 

módico-hospitalares. · Aproveito a oportunidade para renovar ·a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
A. F. Azeredo da Silveira. 

(0 texto do convênio encontra-se publicado no DCN (Seçào lf) de 
22-8-75.) 

(Ás Comissões de Relações Exteriores e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas.) 

PARECERES 

PARECERES N•S, 336-A E337, DE 1975 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de 1975 (n• 
13-B, de 1975, na origem) que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Téenlca, firmado entre o Brasil e o Canadá, em 
Brasília, al de abril de 1975, 

PARECER N• 336-A, DE 1975 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Augusto Franco 

O Congresso Nacional é chamado a opinar sobre o texto do 
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Brasil c o Canadá, 
cm Brasília, a 2 de abril de I 975, na conformidade do que dispõe o ar· 
ligo 44, item I, da Constituição Federal. 

Na Cümara dos Deputados, a matéria foi aprovada, sem restri· 
ções, em Plenário, após receber parecer favorável das Comissões de 
Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça. 

A Mensagem Presidencial que encaminha o assunto ao Poder 
Legislativo se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual S. Ex• afirma: 

"O acordo visa u intensificar c sistematizar a cooperação 
técnica entre os dois pafscs; especifica as formas dessa coope· 
noção; dispõe sobre os privilégios e imunidades de que goza· 
rão os peritos canadenses no Brasil; c estipula as facilidades u 
serem conccdidoos para a entrada no Brasil dos equipamentos 
e fundos necessários à cooperaçilo." 

O presente ato internacional insere-se no contexto global que 
vem sendo imprimido à polflicu externa do Pais c que visa a obter os 
conhecimentos técnicos adquiridos ou desenvolvidos por pulses que 
se encontram em estilgio mais ndiantado de desenvolvimento. 

Nos casos de envio de técnicos, o governo canadense assume a 
responsabilidade pelos salários, viagens internacionais e transporte 
de bagagens, 

Ao governo brasileiro incumbe fornecer residência mobiliada, 
acomodação em hotéis e viagens internas. 

Segundo o artigo VI, a responsabilidade civil por atos prati· 
cados por pessoas flsicas ou jurídicas canadenses, no exercício de 
suas funções, no ümbito do presente acordo, é transferida ao 
governo brasileiro salvo se resultar de negligência grave ou dolo. 

O regime fiscal interno não será aplicável às pessoas que esti· 
verem prestando serviços no âmbito do ajuste em questão. 

Quanto ao artigo 11, cabe aqui uma rctificação. Trata-se da tra· 
dução da expressão inglesa "administrative arrangements". A 
tradução mais apropriada seria "entendimentos administrativos", c 
não .. arranjos", 

Apresentamos, portanto, a seguinte emenda de redação: 

EMENDA N• 1-CRE 

Dê-se a seguinte redução ao Artigo 11, item 3: 

"Os Ajustes Complementares serão considerados sa· 
mente como entendimentos administrativos c não criarão 
responsabilidades sob o ponto de vista do direito interno· 
cionul." 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de 
Decreto Legislativo com a Emenda n• 1-CRE. 

.sulu das Comissões, em I 3 de agosto de I 975.- Daniel Krleger, 
Presidente - Augusto Franco, Relator - João Calmon - Mauro 
Benevldes - Lulz VIana - Jessé Freire - Itamar Franco - Salda· 
nha Derzl- Gllvan Rocha, 

PARECER N•337, DE 1975 
Da Comlnio de Educação e Cultura 

Relator: Senador Joilo Calmon 
O Senhor Presidente da República, pela Mensagem n• 137, de 13 

de maio do corrente ano, submeteu à apreciação do ConRrcsso 
Nacional, nu forma do urt. 44, inciso I, da Constituição, o texto do 
Acordo de Cooperação Tí:cnica, concluído e assinado em Brasrtia, 
entre o Brasil e o Canadá, u 02 de abril do uno cm curso. 

O Acordo tem por objetivo intensificar c sistematizar a coopera· 
çilo tl:cnica entre os dois pulses, especificando us formas dessa 
cooperação, cstubclccendo as prerrogativas que devem ter os peritos 
e instrutores canadenses no Brasil, c estipulando us facilidades n 
serem conccdidoos pura a entrada, cm nosso País, dos equipamentos, 

' I. 



r d t " '· . à d . - 401 -un os e ma enas n,ecessunos execução os pro)etos de cooperação. eleito, o ~~pregado poderá afastar-se do emprego, com 
todos os d1re1tos previstos nos artigos 47J.c 472 da Consolida
çüo dus Leis do Trabalho." 

Prevê, ainda, o Acordo, o mecanismo de formalização de Ajus-
tes Complementares, pelos quais é facultado ao Governo Brasileiro 
canalizar os recursos da cooperação técnica do Canadá para os scto-
res prioritários fixados nos planos nacionais de desenvolvimento, 
com vistas a uma maior economia daqueles recursos. 

Para os fins do presente Acordo, o Governo Brasileiro se 
compromete a assegurar a indenização.e a salvaguarda de firmas e de 
pessoal canadenses que vierem prestar colaboração em programas e 
projetes de cooperação técnica aprovados no Acordo, salvo quando 
ficar comprovado que esses atos resultem de negligência grave ou 
ação propositada. 

Por sua vez, o Governo do Canadá concorda em arcar com as 
responsabilidades referentes a salários e vantagens de seu pessoal, 
viagens e transportes de bagagem e dos bens de uso doméstico, 
custos referentes ao treinamento de técnicos brasileiros no Canadá e· 
ao equipamento ~material necessários à perfeita execução dos proje
tes especificados em Ajustes Complementares. 

O Acordo em apreço reveste-se de todas as formalidades que 
têm orientado,c marcado os convênios similares firmados pelo Bra
sil com países desenvolvidos e subdesenvolvidos, caracterizando-se, 
sobretudo, pelo seu sentido eminentemente pragmático, apresentan
do-se, portanto, como de alto interesse para o nosso progresso sócio
cconõmico. 

Tem sido, na realidade, preocupação constante de nossa política 
externa, no momento, evidenciar a emergência de novos focos de 
poder económico, como, no caso, o que oferece a grande nação cana
dense, focos que têm levado a uma redefinição das relações entre 
paises desenvolvidos e subdesenvolvidos, capuz de afetar a evolução 
das relações intracontinentais nas Américas. 

Sem nun~u ter perdido a perspectiva hemisférica em que se acha 
fundamente inserido, o Brasil vem procurando aumentar substan
cialmente a área de seus interesses técnicos e económicos e a capaci
dade de sua atuação externa, com nações tecnicamente desenvol
vidas como o Canadá. 

O presente acordo vem evidenciar a dircção de nossa política 
externa no quadro do continente americano, revelando claramente o 
esforço de convencimento de que as relações de colaboração são 
mais eficazes do que as puramente competitivas, para fins de pro
gresso material e social das nações que integram aquele quadro. 

À vista dos motivos expostos, a Comissão de Educação e Cultu
ra i: de parecer que o presente Projeto de Decreto Legislativo que 
aprova o referido Acordo de Cooperação Técnica deve merecer 
aceitação e apoio. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1975.- Henrique de La 
Rocque, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. - João 
Calmon, Relator- Gustavo Capanema - EveJjslo VIeira - Mendes 
Canale. 

O SR. PRESIDENTE (M111Ihles Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pauu.) · 

A Presidência convoca scssi!o extraordinária a. realizar-se ama
nhi!, às 10 horas c 30 minutos, neste plenário, destinada à apreciação 
dos Projetes de Resolução n• 44 e 4'5, de 1975, relativos à suspensão 
de a tos inconstitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhles Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que serâlido pelo Sr. !•-Secretário.· 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1!175 

Assegura ao empregado eleito vereador o direito de se aras
lar do emprego, com as garanllqslegals. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• !l acrescentado ao art. 472 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
o seguinte parágrafo, passando a 6• o a tua! parAgrafo S•: 

"Art.472 ....................................... . 
* 5• Quando for incompatível o horário de trabalho com 

o dus sessões da C1imara Municipal para a quul tenha sido 

Art. 2• E~ta lei entrará cm vigor na .data de sua publicação 
revogudlis,as diSposições em contrário. ' 

Justlncaçio 

, I, Da àlmara Municipal de OSASCO recebi oficio cm que são 
feitas as seguintes ponderações: ' 

"O empregado eleito vereador, afasta-se durante o 
expediente da empresa para comparecer à Câmara, por ser 
obrigatória a sua participação nas _sessões. Cumpre, assim, 
sua função Legislativa que í: dever seu, imposto por deter
minações legais e pela consciência na defesa dos interesses 
daqueles que o elegeram. Por outro lado, vê-se de certa forma 
pressionado pelo empregador, que vê o afastamento do 
vereador ~orno um prejuízo para os seus interesses, deixan
do-o, asSim, numa condição de desprestigio, por não ser 
con.scientizado ou reagir à conscientização do valor público e 
soem! que tem a função de vereador, na representação politi
ca da população do seu município, muitas vezes tratando de 
interesses que, direta ou indiretumente, resultam em benefí
cio da própria empresa," 

E prossegue a representação da Câmara Municipal de 
OSASCO, fundamentando melhor a sua reivindicação: 

"Assim, temos conhecimento de que o problema assume 
grande~ _rroporções, principalmente nos grandes centros 
mdustriUJS, onde a maioria dos vereadores exerce suas fun
ções em empresas e, dada a necessidade de seu afastamento 
para comparecer à Câmara, quando o empregado é novo, í: 
despedido ou induzido à dispensa, e, quando está na empresa 
há mais. t~mpo, í: relegado a uma condição de desprezo c 
desprestigio, sendo, muitas vezes, punido com suspensão ou 
outras formas de advertência e, nessas condições, é tolhido 
em sua posição de autoridade ou de representação pública." 

~pós essas considerações, mostra a representação os prejuízos 
que vem sofrendo os empregados eleitos vereadores em sua carreira 
profissional: ' 

_ "Por outro lado,, no que diz respeito a aumentos, pro mo
ço;~ e outr~s benefícios a que muitas vezes por seus próprios 
mentos faz JUS, é da mesma forma prejudicado por ser encara
do como empregado relapso, tendo apenas, no caso de 
aumento, tão-somente os beneficies decorrentes dos 
dissídios ou outras formas obrigatórias de aumento," 

Por todas essas razões, conclui a representação da Câmara de 
OSASCO solicitando a apresentação de projeto de lei que 

"permita ao empregado eleito vereador afastar-se durante o 
seu expediente na empresa para participar das sessões da 
Câmura, assegurados todos os seus direitos," 

2. Hú uma dificuldade inicial a ser superada, decorrente da 
desigualdade do volume de trabalho das Câmaras Municipais dos 
diversos Municlpios. 

Pura se ter uma idéia aproximada dessa diversidade de situa
ções, basta comparar-se o trabalho desempenhado pelos edis das 
grandes capitais (Suo Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
A logre, Recife) com os vereadores das pí:quenas cidades. 

Nestas, normalmente, as Câmaras Municipais se reúnem poucas 
vezes por mês, mais freqUentemente à noite ou aos domingos e 
feriados. !l que o seu trabalho é diminuto, não prejudicando qual
quer outrn lllividade, 

Entretanto, quanto maior for a populaçilo do municipio, tanto 
muior serú o volume de trabalho du Cu mura Municipal. Esse volume 
de utividade vui num crescendo constante, proporcionul à 
população, até atingir us grandes metrópoles, em que o trubalho dos 
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vereadores é tUa intenso, absorvente c exaustivo quunto 
Assembléias Legislntivas ou do Congresso Nacional. 

os dus Qunndo os subsídios forem igunis ou superiores uo salário c os 

Assim sendo, a norma a ser cstabclecidu tem de ser umplu c 
nexivcl, de t:~l modo que :~barque todas as situ:~ções. 

A solução do problema estll boje facilitada em virtude da 
apravaçi10 da Emenda Constitucional n• 4, de 1975, que permitiu u 
remuncrnç~o dos vercndore.s, de: ucordo com os critérios lixndos pela 
Lei Complementar n• 25/75. 

3. O art. 471 du CLT assegura ao cmpreg:~do afastado de sua 
funç~o .. todas us vantuscns que, cm sua ausência, tenham sido 
atribuídus U categoria u que perh:ncia na emprcs~t", por ocasião de 
sua voltu. 

Por su:~ vez, o :~rt. 472 d:~ CLT estatui o principio de que "o 
:~fustamento do empregado em virtude das exigências do serviço 
militar ou de outro encargo público não constituirá motivo purn u 
altcraçüo ou rescisfio do contrato de trubulho por p:~rte do 
cmprcg:~dor". 

Os diversos p:~rágrnfos do mesmo urt. 472 estabelecem as 
seguintes normas aplicáveis no !.!USO de retorno ao emprego: 

a) paru poder exercer o direito de retorno, deve o 
empregado notificar o empregador de sua intenção, por 
tclegrumu ou curta registrada, dentro do pruzo máximo de 
trinta dias, contados d:1 data em que se verificar a respectiva 
buixu ou a terminação do encargo a que estava obrigado 
(* I''): 

b) nos contratos por prazo determin:~do, o tempo de 
afastamento não scr{t computudo na contagem do prazo puru 
a rcspectivn terminação, se ussim m:ordarcm as partes(§ 21il); 

c) se o motivo de afastamento for determinado. p,or 
interesse rclcv:mtc da segurança nacional. a autoridade 
competente poderá solicitar o afustamento do empregado do 
serviço ou do local do trabalho, sem que se configure u 
suspcnsfio do respectivo contruto do trabalho, mediante 
prêvio inquérito administrativo requerido pclu Procuradoria 
Rcgionul do Trnbalho, asscgurudu a rcmuneruçuo do 
empregado duruntc os· tr~s primeiros mc::scs que se seguirem 
uo afastamento (§§ 3•, 4• c 5• do art. 472, que lhe foram 
ucrescentados pelo Decreto-lei n• 3, de 27 de janeiro de 
1966), 

A jurisprudênci:~ predominante do Supremo Tribunal Federal fi. 
xou-se no cntt:ndimento de qu_e 

"Pura u indcniz:~ção dcvidu " empregado que tinha 
dirdto n ser readmitido e não foi, Jcvam-·se em conta as vanta
gens udvindas U sua cutcgoritl no período do afastamento" 
(Súmula n• 219, do Pretória Excelso). 

A CJtaçuo desses princípios legais e da jurisprudêneiu 
predominante du mais alta Corte de Justiça tem o escopo de mostrar 
que o direito reclamado c definido nu presente proposição encontra 
alicerces firmes, valendo mais como cxplicituçuo daquilo que já estl1 
implícito na lei, a lim de tornnr o direito meridiannmcnte claro. sem 
possibilidade de contestação, ou de subterfúgios. 

4. Diante de tal situuçiio, que faz o projeto, a fim de atender à 
reivindicação formulada pela Câmara Municipal de OSASCO, que 
deve ser idêntica à de numcrosus outras edilidades do País, justa .. 
mente das mais importuntcs e populosao'! 

Simplesmente cstatui norma abrungedora dos casos em que seja 
incompntíYel o exercício simultimco do emprego e du vereança. 

O juiz dessa incompatibilidade v ui ser o próprio vereador. 
Quundo .. o exercício da vereança cru gratuito, u situaçilo dn edil 

cru verdadeiramente vexutóriu, porque ele não poderiu prescindir do 
sulúrio pura sobreviver. 

Agoru não. A vereança é remuncrudn, E quunto maior for u 
importúnciit c u população do municfpio, tanto maior serão os 
subsídios, 

Tem ele, assim, condiçiio de optur pelos subsídios ou pelo 
sulíariu. 

hor(Jrios de trHbalho c de sessões forem incompatíveis, é clnro que o 
vcrcndor opt~1rú pelos primeiros. 

5. Ao eluborur u norma que propomos à consideração dos nos-
>OS pure>, tivemos cm mira os princípios de eqUidade e justiça. . • 

Evidentemente, não podíamos impor às empresas a obngaçuo 
de naAnr sulí1rios de cmpregudos afastados de suas funções pura exer
cer o munduto remunerado de Vereador. Aí, o empregado afastudo 
iria receber snl:írio, sem u devida contra·prestaçào do seu trabalho. 
A empresa teria que substituí-lo e pagar o substituto: seriam dois 
salilrios por um só c mesmo truhalho. 

Assim, o projeto resguurdu tumbém os direitos du empr.esu. 
Mas, por outro lado, explicito e define duramente o direito do 

empreg~1do de se afastar do emprego, sem perdê·lo, para exercer o 
mandato de Vcrcudor, 

Muis uinda: garante-lhe todus us vantagens que, em sua ausi:n
ciu, tcnhum sido utribuídus ü categoria a que pertenciu. O projeto ter
nu cluro que o ufustumento não poderú constituir motivo para nlte
ração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. 

Portanto, se u proposição for aprovada, o empregado elei
to Vereador poderí1 desempenhar o seu mundato e, quando este fin
dar, poderl1 retornar tranqUilamente ao seu emprego, sem quaisquer 
restrições. 

Acrcditumos, por isso mesmo, que esta proposição atende per
feitamente as aspirações dos Edis das grandes metrópoles brasileiras 
c das cidades mais importantes, onde o problema realmente se apre
scnt:~ e exige disciplinação legal. 

As possíveis falhus poderuo ser corrigidas durante a elaboração 
lcgislutivu, paru o que contamos com u colaboração patriótica dos 
doutos, especialmente das Comissões Técnicas do Congresso, 

S:llu dus Sessões, em 21 de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 
•••••••••• o •••••••••••••••• ' •• •.•• ••••••••••••••• o o.' ••• 

CAPITULO IV 
Da Suspensão c da Interrupção 

Art. 471. Ao empregado afastado do emprego, são assegu
radas, por ocasião de su~1 volta, todas as vantagens que, cm sua au
sência, tenham sido utribuídns à categoria u que pertencia na em
presa. 

Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigi:n-. 
cias do Serviço Militar ou de outro encargo público não constituirá 
motivo puru a ulteraçuo ou rescisão do contrato de trabalho por 
p:~rtc do emprcgudor. 

* I• Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o 
curgo do qual se afastou, cm virtude de exigências do Serviço Militur 
uu de encargo pí1blico, i: indispensável que notifique o empregador 
dessa intcnc~o por telegrama ou carta registradu, dentro do prazo 
mC1ximo de trinta dias, contudos du data cm que se verificar a respec
tiva bnixu ou u tcrminnção do encargo u que estava obrigado, 

* 2• Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afustu
mcnto, se assim acCirdarcm as pnrtes intcresiudas, niio será compu
tudo m1 contugcm do pruzo puru a rcspcctivll tcrminuçào, 

§ 311 Ocorrendo motivo relevante de interesse pura a scgurançn 
nacional, podcril u autoridade compct"nte solicitur o afastamento do 
empregado do serviço nu do locul de truhalho, s.m 'I"" se conligure 
a suspensão do contruto de trnbalho. 

* 4• O afustmnento a que se refere o parágrafo anterior serll 
solicitude pelu nutoridude competente diretamcntc uo empregador, 
em representação J'undumcntnda, com nudiência d'1 Pr~J~.:urudoriu R e· 
gionul do Trubnlho, que providenciur{l, desde logo, :1 instaurnção do 
competente inquérito udministrutivo. 

* 5• Durunte os primeiros 90 (noventa) dius dc;;o al'ustamcnto 
o empregado ~.:ontinuurll percebendo suu remunernçUo. 

.. ' ... ' ' ... ; ...... ' . " . ' ... ' ' . ' .. ' ' ' ........ ' . ' ' ' ' .... ' 

(As Comissões de Const/tulçdo e Jus/Iça e de l.cg/slaçao Social.) 
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ANEXO AO !'ARECER N• JJ8, DE 1975 0 SR. I' RESIDENTE (MagalhÃes Pinto)- O projeto lido ser6 

publicado c rcmctido às comissões competentes. 
Pussa .. se ll 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 48, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 322, de 1975), que suspen· 
de a proibição contida nus Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 
!970, 52, de 1972, c JS, de 1974, para permitir que a Prefei· 
tura M unieipal de Jaú (SP) aumente o montante de sua dívi· 
da consolidada, mediante contrato de empréstimo, tendo 

PARECER, sob n• J2J, de 1975, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dcclaro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhil"" Pinto) -Item Z: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 49, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia co· 
mo conclusão de seu Parecer n• J24, de 1975), que suspende a 
proibição contida nas Resoluções n•s 58 de 1968 79 de 
1970, 52, de 1972, c JS, de 1974, 'para per~itir que ~ Pr~fci· 
tura Municipal de Osasco (SP) eleve o montante de ·sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• J25, de 1975, da Comissão: 
-de Constitulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, enccr· 

rareia discussiio. (Pausa.) Encerrada. . 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissilo de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da pauta da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, reduções finais dos Projetas de Resoluções n•s 48 
e 49, de 1975, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, 
nos termos do parâgrafo único do art. JSS do Regimento Interno, se 
não houver objeçào do Plcnârio, serão lidas pelo Sr. I•·Secretãrio. 
(Pausa.) 

Silo lidas as seguintes 

PARECER N• 338, DE 1975 
Comissão de Redaçio 

Redaçào Final do Projeto de Resoluçilo n• 48, de 1975. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

A Comi~suo apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
nv 48, de 1975, que suspende a proibição contida nas Resoluções n•s. 
58, de !968, 79, de 1970, 52,'dc 1972, eJS, de 1974, para permitir que 
u Prefeitum Municipal de Juú (SP) aumente o montante de sua d!vi· 
du consolidada, mediante contrato de empréstimo. 

Sulu dus Comissões. em'21 de agosto de 1975.- Dunton Joblm, 
Presidente - Orestes Quércla, Relutar- José Llndoso - VlrgOio 
Túvora. 

Redaçào Final do Projeto de Resolução n• 48, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art 
42, inciso VI, du Constituição, e cu, ' , Prcsi~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n•s 58, de 
1968, 7~. de 1970, 5Z, de 1971, e 35, de 1974, para permitir 
que a Prefeitura Municipal de J aú, Estado de Silo Paulo, 
aumente o montante de sua divida consolidada, mediante con· 
trato de empréstimo. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• B suspensa a proibiçiio constante do art. I• da Reso· 
lução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, 
c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefci· 
tura Municipal de Jaú, Estado de São Paulo, eleve cm 
Cr56.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A., destinado 
a financiar a conclusão das obras da Estação Rodoviâria municipal. 

· Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cuçUo. 

PARECER N• 339, DE 1975 
Comlssilo de Redaçio 

Redação Final do Projeto de Resoluçilo n• 49, de 1975. 

Relator: Senador José Lindo50 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 49, de 1975, que suspende a proibição contida nas Resoluções n•s 
58, de 1968,79, de 1970, 52, de 1972, e JS, de 1974, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) eleve o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, cm 21 de agosto de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente - José Llndoso, Relator- Orest"" Quércla - VlrsOio 
Távora. 

ANEXO AO PARECER N• 339, DE 1975 

Redaçio Final do Projeto de Re50luçio n• 49, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, , Prcsi· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende a prolblçio contida nas Resoluções n• 58, de 
1968, 79, de 1970, 5Z, de 1972, e 35, de 1974, para permitir 
que a Prefeitura Municipal de Osusco, Eslado de São Paulo, 
eleve o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Fcderul resolve: 

Art. I• f: suspensa a proibição constante do art. I• da Rcsolu· 
çilo n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970, 52, de 1972, 
c )5, de 1974, todus do Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de Silo Paulo, eleve cm 
Cr$ 35.400.000,00 (trinta e cinco milhões e quatrocentos mil cruzei· 
ros) o montante de sua dfvida consolidada, a fim de que possa· con· 
tratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
São Paulo S.A., destinado uo atendimento de programas c metas 
concernentes à infra·estruturu, urbanizaçilo, desportos, cducuçilo c 
culluru. 

Art. 2• Estu resolução entra cm vigor na datu de sua puOII· 
~:uçUu. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Sobre u mcsu, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 



404-
f: lido c uprovudo o seguinte 

REQUERIMENTO N• 354, OE 1975 

Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, puru imediata discussão c votação, da redução 
linal do Projeto de Resolução n• 48, de 1975, que suspende a proi

. bi<;iio contida nas Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 
1972, c 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de Jaú 
(SI') aumente o montante de sua divida consolidada, mediante 
contrato de empréstimo. 

Sala dus Sessões, cm 21 de agosto de I 975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magolhiies Pinto) - De acordo com a 
dclibcraçi•o do Plenário, passa·sc à apreciação da redação Jinal do 
Projeto de Resolução n• 48, de 1975. 

Em discussão a redução final. (Pauso.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A mutí:riu vai promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
outro requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretârio. 

I:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 355, DE 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, pura imediata discussão c votação, da redução 
li na I do Projeto de Resolução n• 49, de 1975, que suspende a proi· 
biçiiu contida nus Resoluções n•s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 
1972, c 35, de 1974, pura pcrmtir que a Prefeitura Municipal de 
Osasco (SP) eleve o montante de sua dívida consolidada. 

Sul a das Sessões, em 2 I de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Mogolhiies Pinto)- Aprovado o rcquc· 
rimcnto, pussu-sc 11 imediata discussão e votação da rcdaçilo final do 
Projeto de Resolução n• 49, de 1975. 

Em discussão u redução linul. (Pauso.) 
Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-u encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados . 

(Pouso.) 
Aprovada. 
A mutí:riu vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhiies Pinto)- Nada mais havcn· 
do que tratar, vou encerrar u sessão, designando para a cxtraordinli· 
ria de amanhã, às 10 horas c 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 44, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
conclusão de seu Parecer n• 315, de 1975), que suspende a execução 
do art. 4• da Lei n• 5.627, de I• de dezembro de 1970, declarado 
inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal, de 15 de 
maio de 1975. 

-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 45, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
conclusiio de seu Parecer n• 318, de 1975), que suspende a execução 
do art. I• da Lei n• 408, de JS de dezembro de 1967, c do art. l•.da 
Ld n• 506, de 31 de dezembro de 1969, do Municlpío de Bocaina 
(SI'), declarados inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ma11lhles Pinto) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 



112• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 22 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

. PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As lO horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - Evandro 
Carreira -'- José Esteves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc -
José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Pctrõnio Portclla - Virgf· 
li o Távora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Dinartc Mariz 
- Jessé Freire - Domfcio Gondim - Marcos Freire - Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha.
Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Eurico Rczcnde- João 
Calmon - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quér
cia- Lllzaro Barboza- Osircs Teixeira - ltalfvio Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves -
Mattos Leão- Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhin Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Não hã. Expediente a ser lido. 

Sobre a mesa, rcqucrimcntos·quc scrilo lidos pelo Sr. 1•-Sccrctá-· 
rio, 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 356, DE 197! 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnca "B", do 
Regimento, para o Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1975, 
que aprova os textos do Tratado de Amizade, Cooperação c Comér
cio e do Protocolo de Expansão Comercial, concluídos entre a 
República Federativa do Bmil c a República Oriental do Uruguai, 
em Rivera, a 12 de junho de 1975. 

Sala das Sessões, cm 22 de agosto de 1975.- Senador Petr6nlo 
Portella. 

REQUERIMENTO N• 3!7, DE 197! 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnca "B", do 
Regimento, para o Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1975, 
que aprova o texto do Convênio sobre Transportes Fluvial c 
Lacustre, assinado entre a República Federativa do Brasil c a 
República Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975. 

Sala das Sessões, cm 22 de agosto de 1975. - Senador Petrônlo 
Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão, nos .termos do Regimento Interno, 
apreciados após a Ordem do Dia. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 44, de 1975 (apresentado pela Comissão de Constituição c 
Justiça como conclusão de seu Parecer n• 315, de 1975), que 
suspende a execução do artigo 4• da Lei n• 5,627, de I• de 
dezembro de 1970, declarado inconstitucional por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, de 15 de maio de 1975. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação Ó projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaçiio. 

~o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 44, DE 197! 

Suspende a execuçio do art. 4• da Lei n• 5.627, de I• de de
zem.bro de 1970, declarado Inconstitucional por deelsio do 
Supremo Tribunal Federal, de I! de maio de 1975. 

Artigo único. 1':: suspensa a execução do artigo 4• da Lei n• 
5.627, de J• de dezembro de 1970, declarado inconstitucional.por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, prolatada aos 9 de 
ubril de 1975, c publicudu no D"rlo da Justiça, de JS de maio de 
1975. 

O SR. i't{ESIDENTE (Maaalhies Pinto) -Item :Z: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 
45, de 1975 (uprcscntndo pela Comissão de Constituição c 
Justiçu como conclusuo de seu Parecer n• 318, de 1975), que 
suspendeu execução do urt. I• da Lei n• 408, de 18 de dczcm-
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bro de 1967, c do art. I• da lei n• 506, de 31 de delembro de quUJsquer outros encargos de efeitos equivalentes, de curáter fiscal, 
1969, do Municlpio de Bocainu (SP), declarados inconstitu• monetário ou cambial que incidam sobre as impprtaçõcs. 
cionais por decisão do Supremo Tribunal Federal. A mensagem presidencial que encaminha os atos internacionais 

Em discussilo o projeto. (Pausa.) 
Niio ha~endo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores 

(Pausa.) 
Aprovado. 

que o aprovam permaneçam sentados. 

A matéria vai à Comissiio de Redução para reduçilo final. 
f: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 45, DE 1975 

Suspende a execução do art, 1• da Lei n• 408, de 18 de de
zembro de 1967, e do art. I• da Lei n• 506, de 31 de dezembro 
de 1969, do Munlciplo de Bocalna (SP), declarados lnconstltu· 
clonais por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. f: suspensa a execução do art. I• da lei n• 408, 
de 18 de dezembro de 1967, e do art. I• da lei n• 506, de 31 de dezem
bro de 1969, do Município de Bocaina, Estado de São Paulo, decla· 
rados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, publicada no Diário da Justiça de 15 de maio de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n• 356, 
lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Decreto legislati· 
vo n• 18, de 1975. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 18, de 1975 (n• 21-A/75, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os textos do Tratado de Amizade, Coopc· 
ração e Comércio e do Protocolo de Expansão Comercial, 
concluídos entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica Oriental do Uruguai, em Rivera, a 12 de junho de 1975 
(dependendo de pareceres das Comissões de Relações Exte· 
riores e de Economia). 

Solicito ao nobre Senador Luiz Viana o parecer da Comissão de 
Relações Exteriores. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia) (Para emitir parecer.)- Sr. Pre· 
sidcntc, Srs. Senadores: 

Na forma do art. 44, inciso I, da Constituição, ·o Senhor Pre· 
sidentc da República submete à consideração do Congresso Na· 
cional, o texto de dois instrumentos jurídicos internacionais 
concluídos entre Brasil e Uruguai, na cidade de Rivera, no dia 12 de 
junho último: 

1 -o Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio; e 
2- o Protocolo de Expansilo Comercial entre os dois pulses. 
O Tratado consta de vinte c três artigos e resulta da decisão dos 

Governos brasileiro e uruguaio, de levarem avante amplo programa 
d~ reluçõcs políticas, cconômicas, comerciais, financeiras, culturais, 
técnicas, cientificas e turlsticas. 

Enquanto isso, o Protocolo tem onze artigos c uma disposição 
transitória, salientando que us partes iniciarão as negociações referi· 
das no urt. 3•, noventa dias após u assinatura do documento, O Pro
tocolo c.<tipula a entrada de produtos originários. c procedentes de 
uma Parti: Contratante no território da outra, livres de gruvumes c 
restrições, exccto os que forem acordados por negociação. Estabe
lece, uindu, que, por gruvumc, se entendem os direitos aduaneiros e 

em refcrêncin, à apreciação do Congresso Nacional, informa que "o 
Tratado de Amizade, Cooperaçilo e Comércio representa wn aCGrdo 
quadro que contem, na riqueza de seu articulado, cláusulas de ordem 
politica, econômica, financeira, técnica, cientlnca, turlstica c de limi· 
tcs, nbrangendo lpso racto o amplo espectro da colaboração que se 
faz mister incrementar entre pulses, como o Brasil e o Uruguai, 
unidos por indissolúveis nexos históricos c geográficos", 
licos". 

O presente Projeto de Decreto legislativo já foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, onde foi profundamente examinado. 

Somos, portanto, pela sua aprovação. 
f: o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maealhies Pinto) - Solicito ao nobre 
Senador Ruy Santos o parecer da Comissão de Economia, 

O SR. RUY SANTOS (Bahia) (Para emitir parecer)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Pelo presente Projeto de Decreto legislativo, silo aprovados os 
textos do Tratado de Amizade, Cooperação c Comércio c do Pro· 
tocolo de Expansão Comercial, concluldos entre a República Federa· 
liva do Brasil c a República Oriental do Uruguai, em Rivera, a 12 de 
junho de 1975. 

2. O texto do Tratado abrange vinte c três artigos c segue a 
linha reducional típica dos documentos similares, vigentes nas faixas 
das relações bilaterais do Brasil. 

3. Do ângulo de análise dc~te Órgão Técnico, cabe ressaltar a 
ênfase dada em diferentes cláusulas do Tratado aos assuntos econõ' 
mico-linanceiros. 

4. Diz, por exemplo, seu art. V, que o Protocolo de Expansão 
Comercial, levando cm conta a situação de menor desenvolvimento 
cconômico relativo do Uruguai, criará condições mais favoráveis 
para um razoável equilíbrio de resultados no comércio bilateral. 

5. O artigo VI alude às ações conjuntas destinadas à realização 
de obras de infra-estrutura de interesse comum brasileiro-uruguaio, 
especialmente a· que diz respeito ao programa de desenvolvimento no 
âmbito da Bacia da Lagoa Mirim. 

6. O artigo VIl diz que o Governo brasileiro, com o intuito de 
colaborar com o Governo uruguaio em seus planos, cooperará na 
construção da represa hidroclêtrica de Palmar, através de financia· 
mento para a aquisição de equipamentos c serviços brasileiros. 

7. Os dois Países, é o artigo VIII que o diz, estimularão, de con· 
formidadc com suas respectivas legislações nacionais, os investi· 
mentes destinados a impulsionar a cooperação econômica mútua, 
tanto no setor público, como no setor privado, inclusive mediante a 
celebração de acordos de complementação industrial c a criação de 
empresas binucionais. 

H. No urtigo IX, estâ dito que a fim de cooperar com os planos 
de desenvolvimento industrial do Governo uruguaio, o Governo 
brasileiro estudará a possibilidade de estender ao Uruguai linhas de 
crédito pura a aquisição no Brasil de bens de capital. 

9. Pelo artigo X, a República Oriental do Uruguai, concederá 
aos bens de capital originârios do Brasil, que se importem cm sca 
território- em virtude de acordos de linhas de crédito global - o 
tratamento mais favorável que se outorgue a essas importações, com 
exceçilo dos direitos consulares, 

I O, O urtigo XI trata de medidas comuns a tomar, para im· 
pulsionar a cooperaçilo no sctor agropeeuário, 

11. Estilo ainda incluídos nos restantes artigos referência às 
"possibilidades de concessão de linhas de crl:dito para o cqui· 
pumento das empresas de pesca constituídas com capitais brasileiros 
c uruguuios". E, tumbé:m, intcrconcxi\o dos sistemas rodovi6rios, 
bem como ii concessão de assistência técnica brasileira ao Uruguai c 
cm sentido muis amplo, ao estabelecimento de uma estreita coopera· 
çilo técnico-cientifica, visando desenvolvimento de pesquisas e 
cluboruçilo de programas de interesse pura os dois países, 
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12. Como 5o depreende dessa rllpida exposiçüo, o documento Contratantes nüo poder efctuar o transporte, caso cm que os navios 

examinado é constituído, predominantemenle, de cláusulas de da outra Parte se encarregarão do referido transporte, ficando este 
sentido cconômico-linanceiro, de evidente interesse para o Brasil. computado dentro da quota de 50% (cinqUenta por cento) da Parte 

13. Ressalte-se, todavia, a não existência de compromissos cedente; 
rígidos que envolvam, de imediato, qualquer alocução de recursos c) que, por outro ludo, o presente Convênio se cmbusa ·nos 
pré-dcterminudo5 por parte de nosso pais. princípios do Convênio sobre Transporte Marltimo, também firma-

14. O que o Tratado procum cstabelccor ou aprofundar é, justa- do por ambos os pal5es, estabelecido, porí:m, que o Convênio ora 
mente, o propósito irrestrito de coopcraçi\o e de estreitamento de apreciado scr:í aperfeiçoado e ampliado, na medida em que se conhc
reluções económicas, consideradas sempre as óbvias diferenciações ccrcm os rc5ultudos de estudos e levantamentos cstulfsticos que os 
geográficas c econômicas que distinguem os dois pafses cm causa, tra.. Contratantes se comprometem a realizar, considerando-se os aspec
dicionalmenlc amigos, como sabemos. tos económicos, comerciais e operacionais do tráfego Ouvia! c 

15. l'l um Tratado que se in5crc, de modo claro c objetivo, na lacustre entre o Brasil e o Uruguai; 
linha do novo estilo diplomático brasileiro, que procura fugir ao imo- d) que cm tais circunstâncias, atendendo ao dispositivo 
bilismo dos convênios formais, adotando outra linguagem, mais constitucional pertinente, a matéria deve ser submetida à aprovação 
próxima dos fatos, denunciadora de um real propósito dc dinamizar do Congresso Nacional, a fim de se proceder à sua ratificaçüo formal. 
e de uperfeiçour relações internacionais em todos os continentes. O preâmbulo do instrumento nos apresenta os objctivos do 

16. Os aspectos da niatí:rin .de interesse desta Comissão de Convênio ora assinado. Trata-se do interesse mútuo em desenvolver 
Economia srao, em nosso entender, relevantes c inãtacâvcis. o tmnsporte Ouvia! e lacustre, bem assim cm aproveitar racionalmcn .. 

Opinamos assim, na forma do exposto, pela aprovação do Tra- te a capacidade potencial das embarcações dos dois países, que 
tudo de Amizade, Cooperação, e Comércio c do Protocolo de operam naquele tráfego. 
Expunsão Comercinl Brasil-Uruguai, concluldo a 12 de junho de Ademais, é ressaltada a necessidade de se promover eficiência c 
1975, em Rivera, na forma do que dispõe o Projeto de Decreto Lcgis- ~eguluridadc nos transportes O aviais e lacustres, destacando-se ser 
lativo n• 21, de 1975. igualmente importante uma melhor adequação das tarifas de fretes. 

f: 0 parecer, Sr. Presidente, O Artigo I do Convênio estabelece que o transporte de mcr-

SR PRESIDENTE (Ma alhiles Pinto)_ Os pareceres são ca~oriasprocedcntcs dos P?rlos ~aviais elac~stres de um para ou:ro 
O · K paiS, c Vlce-vcrsa, será obrigatoriamente r~ahzado por embarcaçoes 

favor:íveis. de bandeira nacional do Brasil e do Uruguai, com participação igual 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. nu totalidade dos fretes. 
Em discussão 0 projeto. (Pausa.) Pura assegurar a regularidade de freqUência e de serviços, o 
Niio havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, transporte deverá ser organizado por armadores das duas bandeiras 
Em votação. d c pelas autoridades marítimas competentes, consoante o disposto no 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta os. Artigo IV, 

(Pausa.) Entender-so-á por autoridade competente, no Brasil, a Supcrin-
Aprovado. tendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), do Mi-
A matC:ria vai it Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à 
apreciação do Requerimento n' 357, lido no Expediente, de urgência 
p11ra o Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1975. 

Em votuçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, passa-se à apreciação da matéria, 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 19, de 1975 (n' 22-A/75, na Câmara dos 
Depuwdos}, que 11prova o texto do Convênio sobre Trans
portes Fluvial c Lacustre, assinado entre a República 
Fcdcràtivu do Brnsil e a República Oriental do Uruguai, em 
12 de junho de 1975 (dependendo de pareceres das Comissões 
de Relações Exteriores e de Transportes, Comunicações e 
Ohrus Públicas). 

Solicito ao nobre Senador Josê Sarney o parecer da Comissão 
Lh: Relm;ões Exteriores. 

O SR. JOSI!: SARNEY (Maranhilo) (Para emitir parecer,) -
Sr.l'rcsidcnte, Srs. Senadores: 

De iniciutivn do Senhor Presidente da República, í: submetido 
uo Congresso Nacional o texto do Convênio sobre Transporte 
Fluviul c Lucustre, assinado entre a República Federativa do erasil c 
u República Oriental do Uruguai, em I~ de junho de 1975. 

A Mensagem Presidencial vem acompanhada de Exposiçilo de 
Motivos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, 
onde ~e di'l., cm resumo, o seguinte: 

u) que o instrumento, cru firmado entre os dois pulses, atende 
uo princípio da utuul politica brusileira quanto ao transporte fluvial c 
lu~ustrc entre o Brusil c os pulses vizinhos: 

b) que, a par dus garnntias asseguradas às embarcações brasi
lcirns c uruguuins de trunsporturem us curgus objeto do intcrcC1mbio 
comercial reciproco, o Convênio prevê a hipótese de uma das Partes 

nistí:rio dos Transportes, e, no Uruguai, a Direçilo-Geral da Mari-
nha Mercante, do Ministério dos Transportes e Obras Públicas 
daquele pais. Isto ê o que dispõe o Artigo VI. 

Realmente importante í: a exclusão feita pelo Artigo VIII, 
quanto ao transporte a granel de petróleo e seus derivados, bem co
mo o de minério de ferro a granel em carregamento completo. 
Assim, foi excluído do âmbito do Convênio o transporte dessas mcr
cudorias. 

Finalmente, quanto ao prazo de duração do Convênio, o Artigo 
IX o estabelece em 3 (três) anos, renovãvel automaticamente por 
igual período, salvo a hipótese de um dos Contratantes manifestar 
desejo de denunciá-lo, o que deverâ ocorrer com uma antecipação 
mínima de 90 (noventa} dias. 

Observad;IS as exigências formais e reconhecida a importância 
du mutí:ria, somos pela aprovação integral do texto do presente 
Convénio, nos termos do Decreto Legislativo ora examinado. 

f:. o purecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Solicito ao nobre 
Scn11dor Alexandre Costa o parecer da Comissüo de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão} (Para emitir 
parecer,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto aprova o texto do Convênio sobre Trans
portes Fluviul c Lacustre, assinado entre a República Federativa do 
Brasil cu Rcpúblicu Oriental do Uruguai, em 12 de junho d: 1975. 

2. Nu Exposição de Motivos que acompanha a iniciativa prcsi
denciul, o Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores 
inrorrna: 

, "O instrumento foi firmado cm conformidade com o principio 
da utuul politica brasileira de desenvolver os transportes nuvial c la
custre entre o Brusil e pulses vizinhos, conforme indicado no Artigo 
'''·o quul estubclccc que "us mercadorias procedentes dos portos nu
vinis c lacustres brnsilciros puru portos fluviais c lacustres ut·uguuios, 
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c vicc-vcr.<a, scruo obrigutoriamcnte transportadas cm embarcações 
de bunUciru nucionul dus Partes Contrutantcs, com a participação, 
cm pnrtcs iguais, da totalidade dos fretes decorrentes". 

Com o intuito de garantir às embarcações brasileiras c 
uruguaias o direito de transportar as cargas que são objcto de intcr· 
citmbio comercial reciproco, o Convênio determina que, caso uma 
das Partes Contrulantes nuo se encontre em condições de efetuar o 
transporte, ele deverú ser feito por navios de outra Parte Contratante 
c se computará dentro da quota de 50% (cinqUenta por cento) da 
Parte ccdtnlc. 

Outrossim, o Convênio sobre Transportes Fluvial , c Lacustre 
incorpora os princípios bâsicos do Convênio sobre Transporte 
Marítimo assinado, igualmente, por ambos os pulses, mas deverá ser 
aperfeiçoado c ampliado, uma vez conhecidos os resultados dos es· 
tudos c levantamentos cstallsticos que as Partes se comprometem a 
reulizur, l~:vundo cm consideração os aspectos econômicos, comer
ciais o oporacionais do trltfcgo fluvial c lacustre entre os dois pa!ses." 

3. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, temos 
apenas a aduzir que esse instrumento vai ao encontro das direlrizes 
há muito estabelecidas, no sentido de reservar, para a bandeira brasi· 
loira, maior quota das cargas pesadas no nosso comércio exterior, 
por meio de acordos bilaterais, respeitada, portanto, a reciprocidade, 

Essasdiretivas se baseiam, também, nas resoluções da Comissão 
da ONU - Organização das Nações Unidas, que reúnem os países 
cm desenvolvimento. Tais resoluções dizem que somente é possiv.el 
contrabalançar a agressividade das conferências internacionais de 
fretes mediante os referidos acordos bilaterais. E isso porquanto não 
satisfeitas em transportar mais da metade do frete pesado no coml:r· 
cio mundial, essas corporações supranacionais, controladas pelos 
países jú industrializados, forçam a sua participação na cabotagem c 
na navegação interior de nações exportadoras de produtos primários. 

Esse o motivo por que opinamos pela aprovação do presente 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Os pareceres são 
ravorávcis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dcclaro·acnccrrada. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Sobre a mesa, rc· 
daçuo final que scrú lida pelo Sr. I•·Sccrctário. 

~lida a seguinte 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Parecer n• 340, de 1975 

Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 
1975 (n• 21-A/75, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador José Llndoso 

A Comissiio apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
lcgislutivo n• 18, de 1975 (n• 21-A/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos do Tratado de Amizade, Cooperação c Coml:r· 
cio c do Protocolo de Expnnsuo Comercial, conclufdos entre a Repú· 
blicn Fcderntiva do Brasil e a República Oriental do Uruguai, em 
Rivera, n 12 de junho de 1975, 

Suln das Comissões, cm 22 de agosto de 1975 - Danton J oblm, 
Presidente- José Llndoso, Relutar- VlrgOia Tóvora 

ANEXO AO PARECER N• 340, DE 1975 

Redaçilo final do Projeto de Decreto Lqlslatlvo n• 18, de 
1975 (n• li·A/75, na Câmara doo Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacio~al·aprovou, nos termos do 
arl. 44, inciso l, du Constituição, c eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte: ,! 

DECRETO LEGISLATIVO No' . , DE 1975 
Aprova os texto• do Tratado de Amizade, C!'Operaçio e 

Comércio e do Protocolo de Expando Comercial, conclufdos 
entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental 
do Uruguai, em Rhera, a 12 de junho del975, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• São aprovados os textos do Tratado de Amizade, 
Cooperação e Comércio c do, Protocolo de Expansão Comercial, con· 
cluidos entre u Republica Federativa do Brasil c a República Oricn· 

·tal do Uruguai, cm Rivera, a 12 de junho de 1975. 
Arl. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Em se tratando de 
muté:rin cm regime de urgência, passa-se à imediata discussão e vota· 
ção da redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 
1975. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação, 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, ou· 
tra redução final cuja leitura serâ procedida pelo Sr. I•·Sccretário. 

~lida a seguinte 

COMISSÃO PE REDAÇÃO 
Parecer n• 341, DE 1975 

Redação final do Projeto de Decreto Lqlslatlvo n• 1!1, de 
1975 (n• 22·A/75, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Virgflio Tâvora 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1975 (n• 22-A/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio sobre Transportes Fluvial c Lacus· 
tre, assinado entre a República Federativa do Brasil c a República 
Oriental do Uruguai, cm 12dcjunhode 1975, 

Sala das Comissões, cm 22 de agosto de 1!175.- Danton Joblm, 
Presidente- VlrgOlo T'vora, Relator- Josf Llndoso, 

ANEXO AO PARECER N• 341, DE 1975 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 1!1, de 
1975 (n• 22-A/75, na Câmara dos Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso l, da Constituição, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• ,DE 1975 
Aprova o texto do Convênio sobre Transportes Fluvial e 

Lacustre, aulnado entre a República Federativa do Brasil e a 
República Oriental do Uruguai, em 12 de junho de 1975, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ,f: uprovado o texto do Convênio sobre Transportes Flu· 
viul c Lucustrc, assinado entre a República Federativa do Brasil e a 
República Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicuçuo, 
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0 SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Estando a matéria -2-

cm regime de urgência, vai-se passar à apreciação da rcdaçilo final do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1975. 

Em discussão a rcdaçilo final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

cnccrran:i a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhin Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar· a presente sessão, designando para 
a ordinária de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 69, 
de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe 
sobre o encaminhamento, pelos médicos que realizarem cirurgia plás
tica ou corrcção ortopédica, de fotografias c outros elementos de 
informação ao Instituto Nacional dcldentificaçilo, tendo · 

Pareceres, sob n•s 607 e 608, de 1974, das Comissões: 
- de Constltulçio e Jusdça, pela constitucionalidade c juridici· 

dado; e 
-de Saúde, favorável. 

Discussão, cm turno único, ~a Rcdaçilo Final (oferecida pela 
Comissão de Rcdação cm seu Parecer n•. 294, de 1975), da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1975 (n• 1.470· 
B/73, na Casa de origem). que estabelece prazo às entidades públicas 
c particulares para fornecerem aos beneficiários, comprovantes de 
rendimentos, para fins de imposto de renda. 

-3-

. Discussão, cm turno único, da Rcdaçilo Final (oferecida pela 
Comissão de Rcdaçilo cm seu Parecer n•195, de 1975), do Projeto de 
Lei do Senado n• 72, de 1974, do Sr. Senador Benjamim Farah, que 
acrescmta parAgrafo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966, "que institui o Código Nacional de TrãnsitQ". 

-4-

Matirla a 11er dcclanda prejudicada 

Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1974, do Sr. Senador 
Fran_co. Montara, que suprime a contribuição dos aposentados c 
pens1omstas do INPS, estabelecido pela Lei n•· 5.890, de 1973. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I O h o tas t50 minutos.) 



113• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 22 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DO SR. DINARTE MARIZ 

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José 
lindoso- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque- Fausto 
Cllstclo-Branco- Agcnor Maria- Dinartc Mariz- Jessi: Freire
Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Heitor Dias 

- Luiz Viana- Ruy Santos- Eurico Rezcnde- Danton Jobim-
Gustavo Capanema - Orcste~ Qui:rcia - Lázaro Barboza -

,\ccioly Filho- Mattos Lcüo- Lenoir Vargas- Otair Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. I '-Secretário procederit à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES NoS 341, 343 e 344, de 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado no 71, de 1974, que 
"altera o nome da Escola Superior de Guerra". 

PARECER No 342, DE 1975 

Da Comissão de Constltulçio e Justiça 

Relatoo , Senador Carlos Llndenberg 

O Projeto de Lei no 71, de 1974, do Senador Vasconcelos 
Torres, propõe a alteração do nome da "Escola Superior de Guerra" 
que deverá passar a denominar-se" "Escola Superior de Estudos 
Nacionais" no intuito de conferir-lhe a autenticidade que agora pare· 
ce faltar-lhe e melhor falar da essência c dos objctivos da grande 
Escola que ~esigna. 

Em substanciosa e erudita justificação o ilustre Senador 
tluminense, ao mesmo tempo em que expõe as razões de ser da sua 
iniciutiva, demonstra, igualmente, os altos propósitos que o anima· 
rum. 

Esta Comissilo, acatando proposta do insigne Senador Wilson 
Gonçalves, deliberou consultar a Escola Superior de Guerra sobre a 
matéria, o que foi feito nos termos do ollcio no SM/424, de 26 de 
agosto de 1974, cm resposta ao quul o Ministro de Estado Chefe do 
Gubinete Civil da Presidência da República encaminhou ao Primeiro 
Secretl~rio do Senado (Aviso n' 168-SAP/74, de 18 de outubro de 
1974) o parecer daquela Escola, assim consubstanciado: 

"Atendendo à solicitaçüo constante do ollcio de referên· 
cia, incumbiu-me o Exm' Sr. Ministro Chefe do Gabinete 
Militar da Presidência da República de informar que, após 
ouvidos a Escola Superior de Guerra c o Estado-Maior das 
Forças Armudas, nüo consulta aos interesses da referida Es
cola a mudança de sua designação por contrariar tradições 
estabelecidas ao longo de 25 anos de atividadcs c por nada 
acrescentar a seu acervo cultural. ConseqUentemente, 
munifestaram-se contrariamente a aprovação do Projeto de 
Lei citando a Escola Superior de Guerra c o Estado-Maior 
dos Forças Armadas," 

Nüo obstante a declarad~ oposição do Estado-Maior das Forças 
Armadas e. da Escola Superior de Guerra, oposiçüo a que dispensa
mos todo respeito que nos merecem as opiniões conscienteS, a 
matéria é j~ridica e constitucional, devendo, portanto, tramitar nor
malmente. Quanto ao mérito, falarão as demais Comissões Técnicas. 

Sala das Comissões, cm 4 de dezembro de 1974. - Daniel 
Krleger, Presidente- Culos Llndenberg, Relator -José Sarney :... 
José Llndoso- Franco Montoro- José Augusto- Gustavo Capane
ma- Heitor Dias- Oslres Teixeira- Jtallvlo Coelho, 

PARECER N• 343, DE 1975 

Da Comlssio de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Gustavo Capanema 

O nobre Senador Vasconcelos Torres apresentou no ano pas
sado o projeto que ê objcto deste parecer. Esse Projeto dispõe que a 
Escola Superior de Guerra passe a denominar-se Escola Superior de 
Estudos Nacionais. 

Vale a pena ler a longa justificativa da proposição, na qual o 
ilustre representante do Estudo do Rio de Janeiro faz excelente his
tórico daquele importante estabelecimento educativo c cultural. 

Em slntcse o autor da proposição explana a idéia de que a Es· 
cola Superior de Guerra nilo teve, desde a sua origem, como finalida
de, o preparo especifico de homens pura a guerra; todo o seu objctivo 
é ensinar a militares e a civis as idéias fundamentais relativas à nossa 
segurunçu· c uo nosso desenvolvimento, visando 11 conduzir o nosso

1 

País à categoria de grande potência, animada do; permanentes pro
pósitos de puz de cooperação com as outras nações. Com esse pres
suposto, o Scnudor Vasconcelos Torres se propõe a ajustar o nome 
da instituiçilo à suu finalidade. 

l'or iniciutiva da Comissão de Constituição e Justiça, foi pedido 
sobre o projeto 'o parecer da própria Escola Superior de Guerra. O 
Gubinete Militur du Presidência du República, órgilo intermediário 
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da consullu, informa que a Escola Superior de Guerra c bem assim o 
Estado-Muior das Forças Armados, ambos ouvidos, opinam que 
"não consullu uos interesses da referida Escola a mudança da sua 
designação por contrariar .tradições estabelecidas ao longo de 25 
anos de atividadcs c por nada acrescentar a seu acervo cultural". 
Acrescento o texto da resposta que os dois órgãos ouvidos, a Escola 
Superior de Guerra c o Estado-Maior das Forças Armadas, se 
manifestaram contrariamente à aprovação do projeto. 

As razões da resposta negativa silo sem dúvida irrecusáveis. 
Escola Superior de Guerra é nome que já se tornou de tal maneira as
sentado c conhecido nos meios educacionais c culturais c na opinião 
pública do País que, jã agora, nilo havcrã razões, por mais proce
dentes, que possam convencer o legislador de que é necessária ou 
vantajosa a mudança, 

A Comissão de Educação c Cultura é, pois, de parecer contrário 
à proposição ora examinada. 

Saiu das Comissões, 26 de junho· de 1975. - Tar110 Dulra, Pre
sidente- GustA~o Capanema, Relator- Amon de Mello- Helvidlo 
Nunes- Joio Calmon- Henrique de La Rocque- Paulo Browrd. 

PARECER N0344, DE 1975 
Da Comllllio de Seaurança Nacional 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O projeto em exame, de iniciativa do ilustre Senador Vasconce
los Torres, visa a modificar o nome da Escola Superior de Guerra, 
sob a alegação de que tal denominação não se ajusta aos objetivos e 
propósitos desse consagrado centro de estudos superiores. · 

Na Comissão de Constituição c Justiça, não obstante a declara
da oposição do Estado:Maiar das Forças Armadas, a matéria foi 
considerada jurídica e constitucional, tendo, assim, recomendada a 
sua tramitação. 

· Contrário ao projeto, porém, é o parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura, do qual, pela forma precisa com que sintetiza o proble
ma, vale destacar a parte final, assim consubstanciada: 

"As razões da resposta negativa são sem dúvida irrecusá
veis. Escola Superior de Guerra é nome que já se tornou de 
tal maneira assentado e conhecido nos meios educacionais e 
culturais e na opinião pública do País que, já agora, não 
haverá razões por mais procedentes, que possam convencer o 
Legislador de que é necessária ou vantajosa a mudança." 

Este, sem qualquer discrepância é tambtm o nosso ponto de 
vista; daí por que somos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, cm 21 de agosto de 1975. - José 
Gulomard, Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Aaenor 
Maria- Adalberto Sena- José LlndoiiO. 

PARECER N• 345, DE 1975 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, 110bre o Projeto de 
Lei do Senado no 76, de 1975 que "altera 1 redaçio do artlao 
142, da Lei no 3.807, de 26 de aaosto de 1960, e d' outras 
providências". 

Relator: Senador Nel110n Carneiro 

O Projeto de Lei no 76, de 1975, pretende, inicialmente, alterar 
o caput do art. 142 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, para 
considerar "ineficazes relativamente ao Instituto Nacional de 
Previdência Social, para o efeito de assegurar a cxccusão dos bens 
ou direitos alienados ou onerados, visando à liquidação de dívidas 
constituídas anteriormente à alienação ou exoneração, os atos prati· 
cados c os instrumentos assinados c lavnidos com inobservância do 
disposto no art. 141 da Lei no 3.807 /60", O nobre Senador Paulo 
Guerra deseja tornar ineficazes atos que a Lei cm vigol' considera 
"nulos de pleno direito, para todos os efeitos, assim como os respccti· 
vos registras públicos a que estiverem sujeitos". Crê o Ilustre repre
sentante pernambucano excessiva a sanção de nulidade, "porquanto 
- justificu- no intuito de salvaguardar os interesses patrimoniais 

do lN PS, a lei finda por negar qualquer efeito ao ato praticado, mui
tas ve<cs sem nenhum proveito para aquela instituição, ou seja, quan
to a parte que deveria apresentar o CQ não esteja cfctivamcnte cm 
débito", Em vez da nulidade de pleno direito, a proposição sugere a 
"ineficácia relativa do ato", que resguardaria "os interesses do 
INPS, sem privar o negócio jurídico praticado de qualquer efeito". 

O legislador não pode desconhecer a realidade ambiente, do mo
do que as leis, sugeridas com os melhores propósitos, não venham a 
causar prejuízos, que se devem evitar. O CQ (Certificado de Quita
çilo) /:exigido: 

a) para a alienação ou promessa de alienação, oncração ou 
disposição <lc bens imóveis (redução dada pelo art. 25 do Decreto-lei · 
66/66); 

b) para a alienação ou promessa de alienação, oncração ou· 
disposição de bens móveis incorporáveis ao ativo imobilizado; 

c) para a cessão c transferência ou para a promessa de cessão 
ou transferência de direitos; 

d) para o pagamento de Haveres nas liquidações c dissoluções 
de sociedades c para a expedição de cartas de adjudicação ou arrema
tação cl: bens, salvo quando expedidas cm favor da Fazenda Pública 
federal, estadual ou municipal c cm processos trabalhistas, inclusive 
de acidentes de trabalho" (redação dada pela Lei no 5.432/68, art. 
7•); 

§ 4o Será também exigido o Certificado de Quitação (CQ), para 
a primeira operação a ser realizada com prédio ou unidade imobiliá
ria após sua construção, seja de promessa de venda, de compra c ven
da, de cessão c transferência ou de promessa c cessão de direitos 
aquisitivos". (rcdação dada pela Lei no 66/66, art. 25), 

Resguarda assim a legislação vigente os interesses patrimoniais 
do Instituto Nacional de Previdência Social, que, pela própria expan
são de seus serviços, não pode exercer sobre os que com ela transa
ciona a mesma vigilância do particular. A nulidade de pleno direito é 
um resguardo da entidade, c não encontro, data nnla, razão para 
substituí-la pela proposta ineficâcia relativa do ato. 

Os arts. 2• c 3• do projeto retiram do âmbito da nulidade de ple
no direito, para tornã-los ineficazes cm relação apenas à entidade 
credora, a exigência de certidões negativas de débitos com a Fazenda 
Pública, federal estadual ou municipal, ou entes equiparados. Jâ a 
Lei no 5,172 de 25 de outubro de 1966, dispunha:- "Presume-se 
fraudulenta a alienação ou oncração de bens ou rendas ou seu comér
cio, por sujeito passivo cm débito para com a Fazenda Pública por 
crédito 'tributãrio regularmente inscrito como dívida ativa cm fase de 
execução". A transcrição, no respectivo instrumento, de certidões 
negativas de débitos para com a Fazenda Pública, federal, estadual 
ou municipal, ou entes equiparados, é, a meu ver, providência salu
tar, que resguarda as partes contratantes de surpresas futuras. Mas, 
ainda aos que assim não pcnsan, c, como o nobre autor do Projeto, 
invocam os textos dos arts. 677 c 1.137 do Código Civil, vale recor
dar que, em reunião a que nilo compareci por motivo justificado, es
ta douta Comissão entendeu de não •~aminar qualquer modificação 
do atual Código Civil, enquanto não se concluísse a tramitação, no 
Congresso Nacional, do projeto enviado pelo Poder Executivo, c ora 
cm curso na Câmara dos Deputados. 

Restrinjo-me, pois, no exame do art. to do projeto, para dar 
cumprimento, embora sem meu aplauso, à deliberação, a que me de
vo render, desta douta Comissão. 

Em consequência, manifestando-me contrariamente ao Art. I•, 
opino p:lo sobrestamcnto da matéria, cm que tange ao preceituado 
nos urts. 2o c 3o, pura apreciação quando do exame do Projeto do 
Código Civil. 

Sala das Comissões, cm 13 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Nel110n Carneiro, Relator - Helvldlo Nunes - Leite 
Chnes- Heitor Dias- Jos.! Llndoso- ltallvlo Coelho- Henrique 
deLaRocque, 

O SR. PRESIDENTE (Dlnartc Mariz)- O Expediente lido vai 
u publicuçuo. 

Hu oradores inscritos. 
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Concedo u palavra uo nobre Senador Luiz Cavalcante, 

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

O preço do açúcar prossegue em moderada mas firme ascensão 
no mercado externo. Depois de, no meado de junho, a cotação da 
toneludu do dcmerura ter atingido seu declínio máximo - 267 dóla· 
res -jú em I• de julho subia para 310 dólares; c cm I• de agosto 
ulcunçuvu 375 dólares. Ontem, em Nova Iorque, o mercado a termo 
fechou a 440 dólares, para entrega no próximo mês, 

Essa murcha ascensional deverá ir avante, embora sem perspecti
va de quebrar o recorde de I ,440 dólares, estabelecido em novembro 
último, vez que os adoçantes derivados do milho estão obtendo 
crescente participação na indústria alimentlcia de palses desenvolvi
dos, notudamcntc nos Estados Unidos, Mesmo assim, na safra 
75/76, u produção mundial de açúcar e adoçantes deverâ ficar 
aquém do consumo em pelo menos um milhão de toneladas, 

Nos sete primeiros meses deste ano, o preço médio obtido pelo 
IAA foi de 738 dólares. Considerado julho isoladamente, o preço mé
dio desceu para 419 dólares, que é bem menos da terça parte do pico 
de novembro. 

Tui disparidade de resultados levou técnicos fazendários a 
imputarem uo IAA o erro de ter firmado contratos a preços vigentes 
no embarque, em vez de negociar todo o açúcar disponlvel c toda a 
safra futura aos preços vigorantes no final de 1974, como impunha a 
conjuntura. Por isso, alisto-me entre os que julgam que a 
comercialização externa deveria ficar a cargo de uma junta integrada 
por representantes dos setores público c privado. 

No recente III Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, 
realizado em Campos, a toada foi uma só do começo ao fim - a 
queixa de que o confisco reduz à expressão mais simples o preço a nl· 
vcl do produtor. 

De fato, o açúcar i: a única mercadoria nacional sujeita a dois 
confiscos: um, no mercado interno, para subsidiar o consumidor; e 
outro, no mercado externo, para gerar o Fundo de Exportação, 
destinado a emprestar aos produtores parte do dinheiro que lhes é 
confiscado. 

Segundo o Jornal do Brasil de 7 de junho, é o próprio dirctor da 
Divisiio de Controle c Finanças do IAA, Sr. José Augusto Maciel 
Câmara, quem reconhece que os preços em vigor para a cana c o 
açúcar "não silo reais". Por sua vez, o Sr. Ministro da Fazenda, cm 
rccent~ conferência na Escola Superior de Guerra, enfatiza a 
"necessidade e mesmo a urgência de se fortalecer a classe mêdia. 
rural c urbana". Ora, sobretudo, em Pernambuco, Alagoas, Estado 
do Rio e Silo Paulo, enorme contingente da classe média rural c ur
bana é constituída de fornecedores de cana. Por que então não se 
começa a fortalecer a economia desses milhares de brasileiros pagan· 
do·lhessua mercadoria- a cana- pelo preço real? 

O ilustre Ministro Severo Gomes vem, com freqUência, pcrcutin· 
do a tecla da imprescindibilidade da expansão do mercado interno, 
Lembra ele que "os pulses que melhor estilo resistindo às dificul· 
dudes financeiras que ora assoberbam o mundo são justamente aque
les que menos depenaem do comércio internacional", Tem, portan· 
to, S. Ex• magnifica oportunidade de expandir extraordinariamente 
o mercado interno, fazendo com que resturado seja, desde muitos 
anos, o preço real da cana c do açúcar. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente, Srs, Senadores, (Multo 
bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Oinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
Sr. Senador Eurico Rczendc, 

O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo)- Sr. Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- S. Ex• desiste de pala· 
vru. 

Concedo u pulavru ao Sr, Senador Danton Joblm, 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) (Pronuncia o 
seguinte dlwurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O Governo brasileiro nilo se deve intrometer nos assuntos inter
nos de Portugal, assim como o português não deve interferir nos 
negócios internos do Brasil. 

Por uma questão de principio e por uma razão de ordem 
pragmática. O principio é o da nilo intcrvcnçilo e a razão prática é 
que nenhum dos dois Governos teriam possibilidades cfctivas para 
inOuir na mudança da situação interior do outro Pais, 

Uma guerra de palavras ou uma troca de acusações ou doestas, 
em nlve! das chancelarias, seria uma puerilidade sem outras 
conseqUências que não a de criar ou agravar uma atmosfera de 
hostilidade que nem brasileiros nem portugueses desejam perpetuar. 

Quanto u nós, devemos considerar que o que se passa com a 
naçiio irmã, neste momento, é algo de sumamente instável e transitó· 
rio. 

Portugal chegou u uma encruzilhada de que dificilmente sairá 
sem uma crise de proporções sinistras, ou seja, a própria guerra civil. 

Não sabemos onde está Portugal, nesta hora, mas sabemos ao 
certo, onde ele não está. Num pleito eleitoral recente, amplo c libérri
mo, informou-nos que oitenta por cento da nação repele os comunis
tas e linhas auxiliares. As explosões de cólera da população, fora de 
Lisboa, não são evidentemente fruto de uma montagem do Partido 
Socialista, do Partido Popular Democrático ou da Igreja Católica. A 
combustão é espontânea, inserindo-se num quadro de anarquia 
generalizada, à qual não escaparam as Forças Armadas. 

Sente-se que o Pais perdeu o equillbrio c o senso de orientaç~o 
ante a ausência de liderança. Esta se pulverizou ao dissolver-se a 
hierarquia nos corpos militares que fizeram a Revolução, mas não 
souberam imprimir-lhe direção coerente. 

Honestamente, não se poderá recusar à atuação do Sr, Álvaro 
Cunha!, chefe do Partido Comunista, a parte principal no rumo que 
tomaram os acontecimentos. O Sr, Cunhal tinha pressa cm 
implantar a politica da terra arrasada para destruir qualquer chance 
de resistôncia dos velhos quadros sociais, extirpando-lhes as raizes. 
Queria tornar impossível uma aliança do que havia de melhor nesses 
quadros, demais aproveitável para a reconstrução do Pais, com os 
democratas de todos os matizes que despontavam com a nova situa· 
ção, 

Militares desprcparudos para a ação politica, que haviam servi· 
do passivamente aos planos do Salazarismo, dentro da ótica 
profissional cm que se colocaram, converteram-se cm po!lticos. Com 
u mesma disposição com que matavam guerrilheiros negros na Ãfri· 
cu, passaram u ameaçar seus concidadãos democratas, aqueles que 
vieram das tribulações do cxl!io ou das prisões da PIDE c que 
pregavam um modelo de Governo moderado, ancorado no consenso 
das urnas, como nus democracias ocidentais. 

Acontece que as urrias em Portugal atestaram a rejeição, pelo 
organismo nacional, do socialismo extremado e totalitário que lhe 
querem impor da noite para o dia. 

A confusa liderança militar extremista não aceitou a realidade e 
tentou organizar um Governo acima da Assembléia, acima da 
exprcssilo das urnas, acima da vontade manifesta da Naçilo, 

Veio o cúos e, sobre esse cáos, um triunvirato que mal se cquili· 
bru cm meio ao turbilhilo da violência desencadeada no Norte c no 
Centro do Pais, unte a qual tem de cruzar os braços, pois a força 
militar nilo lhe pertence, 

1:: que us correntes da Revolução portuguesa, no paroxismo da 
desordem, rejeitaram também o seu chefe c árbitro natural, que era o 
General Antônio Splnolu, 

O fdoio caiu do altar e agora nilo sobem quem vai ser colocado 
nele, jd que o Sr, Cunhai passou u ser, nt/: certo ponto, um aliado 
incómodo pura muitos, à volta do poder, que lhe serviram de escada, 
u fim do, posteriormente, se servirem dele. 

O Gcnerul Spfnolu, este nunca o vi, nem ouvira dele falar, scnilo 
depois du puiÍiicuçi\o de seu famoso livro, sobre o qual tive ocasião 
de me pronunciar, nesta tribuna, untes do queda do Sr. Marcelo 
Cuetnno, 
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~!"s diziam os jornais que, nos dias seguintes à vitória da 

Rcvoluo;ilo, cru ele o i dolo dos i dolos, o Hdcr inconteste, assim como 
o hcrói-cpônirno dos portugueses libertados. 

Urn golpe militar frustrado, de origens um tanto confusas c tal· 
vez prccipitudo, deu com o velho cabo-de-guerra, despido de seu 
posto c suas condecorações, às costas do Brasil. 

Aqui foi bem recebido, como bem recebidos são os,portugucses 
que entre irmãos se acolhem nu hora do infortúnio. 

Sr. !'residente, leio agora, no Estado de S. Paulo que o ltamarati 
reagiu às versões de que existe uma deliberada tolcriinciu do Govcr· 
no brasileiro às manifestações polfticas do ex-General Antônio de 
Spínolu, caracterizada agora com a divulgação da curta, cm que 
aquele asilado polftico interpela o Presidente de Portugal sobre a 
oricntuçào do seu Governo, 

E mais, ainda, que "diplomatas brasileiros" assinalaram que to· 
dos os pronunciamentos feitos pelo General Antônio de Spínola -
aqui chamado de ex-General, não sei bem por quê- estão "devida
mente anotudos" pelas àutoridudes brasileiras: a entrevista que 
concedeu à BBC, de Londres, as declarações que prestou, 
recentemente, a um jornalista belga e, já agora, a carta dirigida ao 
Chefe do Governo de Portugal. 

Ora, liberal intransigente que tenho sido, c cada vez mais o sou, 
no outono e no inverno de minha vida, não posso perceber porque se 
proibu quem quer que seja, uma vez no exilio, de amar o seu país, d~ 
preocupar-se com o seu povo c de dizer o que sente c o que pensa 
sobre os acontecimentos que se desenrolam na terra distante. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) - Com grande 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) - Estou ouvindo, com a maior 
a~enção - e isso já é óbvio .:.. o discurso sereno de V. Ex•, aprc
cmndo o que se passa, cm Portugal, principalmente no que diz res
peito às relações daquele pais com o Brasil. Claro que nós, por nossa 
origem, temos que estar atentos aos rumos da Terra-Mãe, por assim 
dizer. A vida de Portugal interessa ao Brasil. Ao que aconteça aos 
portugueses, todos estamos atentos. Mas V, Ex• tem razão quando 
fala nus limitações do exílio. Evidentemente que o exflio, se asse
gurado por um pais, não pode ir ao extremo de vedar ao exilado o 
direito de pensar e de acompanhar os destinos da sua gente. A carta 
do ex-General Spínola é dirigida ao Presidente de Portugal. Se foi 
publicada lã, ou se previamente o roi aqui, isto niío representa, no 
meu ponto de vista, a quebra do direito de asilo assegurado ao ex
Chefe do Governo português. Mesmo porque, a publicação aqui não 
vai contribuir puru que estejamos a decidir sobre os destinos de 
Portugal. Não é a publicução feita aqui que fará com que o Ministro 
Vasco GonçalvcHaia. Se ele cair, será pela própria pressão interna, 
que está num crescendo impressionante, c o próprio Governo 
português já reconhece que está sem solução para o problema. Entre
tanto, temos que estar atentos e acompanhar com cuidado c vigilãn
eiu o que se passa em Portugal; c não apenas' cm relação a ele, mas, 
também, uo que se passa em qualquer outro pais. Não temos nada a 
ver com a vida interna da Argentina, porém, pelas nossas ligações, c 
mesmo por laços de vizinhança, temos de acompanhar o que ali se 
passa. 

Como devemos estar atentos, inclusive aos ratos ocorrentes 
numa chamada grande potência. A nossa preocupação com os 
problemas de Portugal extravasa até de uma simples apreciação de 
l'utos externos, pura uma sensibilidade maior, pela afeição c pelos 
luços que nos unem a Portugal. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) - Muito obrigado 
pela achega de V, Ex• ao meu modesto pronunciamento. V, Ex•, 
sem dúvidu, roi muito lúcido em seu aparte. 

O estatuto do asilado nilo pode ser tão duro que o desumanize, 
uo punto de exigir que alguém esqueça a sua própria pátria c suspire 
unte us suas desgruçus. Os cativos de Babilónia, u ser assim, eram 
muis felizes, pois podium, quando menos, chorar, como Jeremias, 
"sobre u Jcrusulém de tuntos sonhos". 

O Sr. Ruy Santos (Buhiu)- Permite V, Ex• outro aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) - Tenho o maior 
prazer cm dar o aparte u V. Ex•. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia) - O Ex-Ministro .Marcelo Caetano 
estú usiludo no Brasil. E nem por isso se viu privado da oportunidade 
de ter com que ganhar a vida cm nosso Pais. Seria demais se a restri
ção ao asilo lhe vedasse até a possibilidade de ter o ganha-pão. · 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Muito obrigado a 
V, Ex•. 

Devemos examinar qual o pretenso delito que teria cometido 
aqui, o General Spinola. 

Alinul, que fez o General Splnola? 
Deu uma entrevista à BBC de Londres. 
Fez declarações a um jornal da Bélgica. 
Escreveu uma carta ao General Costa Gomes. 
Com isto não violou o Estatuto do Asilado, segundo a praxe 

tradicional nas maiores democracias. Nem em Washington, nem cm 
Paris, nem cm Londres, nem cm Roma, nem cm BonD, nem cm 
Berna, nem cm Estocolmo, nem cm Oslo, haveria alguém a sustentar 
tese da violação. 

A verdade é que todos os dias nós lemos nos jornais declarações 
feitas por exilados estrangeiros, tanto na França, como nesses 
outros países que citei, onde não se constituem cm objcto de es
tranheza de ninguém. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Eles, lá, não são presos incomunicá
veis. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro)- Evidentemente, 
eles podem falar, podem opinar nesses países. 

O Sr, Adalberto Sena (Acre)- Como os escritores russos. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro) - Como os es
critores russos - lembra bem o nobre colega Adalberto Sena - a 
exemplo de Alexandcr Soljcnitsin, que faz as declarações que quer, 
em toda a parte. ~verdade que está desterrado do seu pais mas estã 
asilado em pais estrangeiro. ' 

O General Spínola falou para a imprensa estrangeira c não para 
a do Brasil, o que, a meu ver, alias, seria lícito, S. Ex• é médico c 
costuma repetir sempre, aqui, que não é bacharel cm Direito, mas 
sabe, como nós bacharéis, que nos delitos da palavra, o foro é 
sempre o lugar onde se divulga a suposta ofensa ou a suposta 
dil'umação. 

De manci~a que,_ se nos jornais brasileiros são reproduzidas 
essas declaruçoes, feitas pelo ex-Chefe provisório do Governo 
português, evidentemente não é de sua responsabilidad~. 

Quanto à carta do General Costa Gomes, foi ela respondida 
pelo Presidente -como todos sabem- c amplamente publicada. 

Enlim, se nós, brasileiros, tanto nos afligimos com a sorte dos 
por~ugueses, é necessário que reconheçamos a esses cidadãos, que 
aqUI se_encontram, o direito de opinar, inclusive, sobre a situação do 
_seu p~IS: porque eles, mais do que nós, sentem, na própria carne, os 
mrortun1os que desabam sobre sua terra.~ natural que nem sempre 
tenham serenidade suficiente para seguir rigorosamente todas as 
regras do instituto do asilo. 

Qa~ro, também, lembrar, que nenhum de nós pode atribuir ao 
ltumarull qualquer falha nesse particular. O ltamarati não tomou 
qualquer deliberação a respeito, mesmo porque, a competência para 
1'1~zê-l~ caberia ao Ministro da Justiça, O Ministro da Justiça lam
bem nao o r e~ e. parece-me que agiram muito bem. Nilo julgo que eles 
tivessem o d1re1to de amordaçar os portugueses que aqui se acham 
quando eles silo insultados pela imprensa de seu pais, insultos esse; 
que silo transmitidos pura cú c pura toda parte do mundo. 

Evidentemente, não estou julgando, aqui, a atuaçilo do General 
Spi~olu nos recentes. acontecimentos de Portugal. Nilo conheço 
devidamente a sua pos1çilo, mas defenderei, intransigentemente o seu 
direito de informar e de opinar sobre o seu país, de comentar os 
ueontcc1mentos que lú se passam, 
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Acho que o Brasil jú tem tradição. firmada a este respeito, Nós 

utruvcssumos o período do fascismo c do nazismo, comtlatcndo·o, 
através dos jornuis de índole mais liberal. Houve algumas tentativas 
junto uos nossos Governos, no sentido de que se tomassem represá· 
lius contra esses jornais. Todas elas foram repelidas, alegando-se 
cxutmncntc que o Brusil era um País 'livre onde todos tinham o 
direito de fuÚ1r livremente, ' 

Era o que cu queria dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palrms.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lindoso. (Pausa,) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de Lu Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (Maranhão) (Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Terça-feira última, fomos premiados com uma magnífica expo· 
sição, de autoriu do eminente Ministro José Carlos Moreira Alves, 
culto integrante do Supremo Tribunal Federal que dissertou na Câ· 
rnara dos Deputados, especialmente convidado para tal, sobre o 
Projeto do Código Civil remetido ao Congresso Nacional, após in· 
tenso e desvelndo estudo por consngradosjuristas bra<ileiros, e, entre 
estes. o expositor. 

Foi quando, de forma magistral, porque objetiva e erudita, nos 
transmitiu cm esplêndida preleçiio, os textos mantidos e os inovados 
no Código referido. 

O Ministro José Carlos Moreira Alves, embora jovem, possui jâ 
uma indiscutível cultura jurídica, S. Ex•, Professor da Faculdade de 
São ·Puulo, convocado pelo ex-Ministro Alfredo Buzaid, assistiu ao 
ex-titular da Pasta da Justiça quando ao eminente Professor de Di· 
rei to coube a Pasta dos Assuntos da Justiça Brasíleira. Nessa época 
tornou-se conhecido nacionalmente e demarrou, pelo seu mérito 
pessoal, para a Procuradoria-Geral da República. De lá, numa es· 
colha bem inspirada por Sua Excelência o Presidente da República, 
foi convidado a integrar o STF e ocupa, com muita honra. uma das 
cadeiras da Suprema Corte de J ustiçn do nosso Pais. 

Assistimos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a uma aula magní· 
fica. Ouvimos de S. Ex•, entre tantas afirmações procedentes e 
válidas, uma que gravei corno síntese. Dizia o eminente Magistrado: 

"Nenhuma legislação pode ser perfeita, e o Código que 
para aqui veio, c que certo o Congresso Nacional rctocarâ, 
melhorando-o naquilo que considerar indispensável, esse 
Código, que nós o sabemos, embora tivéssemos procurado 
lhe dar a perfeição possível, reconhecemos que isto é im· 
possívclu toda e qualquer criatura humana." 

Diziu mais o Ministro Moreira A!vcs: 

"Quando alguém se debruça sério sobre urna missão a 
cumprir, ou dela sai apaixonado ou passa a odiá-la mortal· 
mente. 

Pelo estudo do futuro Código Civil me apaixonei e é por 
isso que, defendendo as suas inovações, aqui estou - dizia 
ele - pura defender o seu texto, explicando aquilo que os 
Srs. Deputados e Senadores desejarem, para mostrar a con· 
vicçiio com o que o elaboramos" - dizia S. Ex• aos 
componentes du comissão. 

O Código inova algo, e no bom sentido, no sentido progressista, 
no sentido de avançar num terreno tão importante para as letrasjurl· 
dicas nacionais, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe afirmar - c neste instante 
o fazemos como afirmação prioritária - que a convivência parla· 
montar deve ser sobretudo fraterna. Aqui chegam aqueles que, nu 
luta política, aprenderam que eiH é sobretudo exercício da hu· 
mildadc. Nela, agredidos com freqUência, somos obrigados, tantas 
vezes, reconhecendo 11 paixão c. o ódio daqueles que nos insultam, a 
agumdur o vercdito sereno da verdade. 

Ontem. o Supremo Tribunal Federul resolveu arquivar o pro· 
cc.~so-crime instaurndo contru o nosso colegn, represcntuntc do Es· 
tudo de Silo Paulo, o nohre Senado1· Orestes Quérciu, E uprovei· 

tamos a oportunidade para assinalar ao Senado que foi relator da 
respectiva decisão S. Ex• o Ministro Leitilo de Abreu, que com 
tunto brilho ocupou u Cusn Civil do ex-Presidente Médici. Aquele 
nwgistrudo, oriundo do Governo du Revolução, não se aproveitou 
de um processo em que figurava como indiciado um adversârio do 
Governo que ele integrou. Procurou na Corte Suprema praticnr um 
ato de justiçu, c quando se sustenta a tese de que o Judiciário está a 
serviço das determinações do Poder Central c dos desejos dn Rcvolu· 
çào, temos agora um exemplo concreto, indiscutfvcl e irrefut(tvel, u 
demonstrar o contrário. Submetido à Justiça, um companheiro 
nosso, lú teve ele a certeza, a convicção de que os Ministros- e Lei· 
tão de Abreu foi nomendo pela Revolução -têm uma única c cxclu· 
sivu prcocupaçiao: aplicar as leis, 

Sr. Presidente, minhas considerações siio perfeitamente cabíveis, 
porque numa hora de paixiio é preciso que se esclareçu o povo. 
Temos ouvido por aí afom. várias vezes, a declaração de que o Supre· 
mo Tribunal Federul, uté ele tem sido faccioso em seus vereditos 
quando políticos, 

Não, Sr. Presidente! O julgamento de ontem é a contestação a 
tais inverdades. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Esteves - Ca!!ete Pinheiro - Virgílio Távora - Wilson 

Gonçulves -João Calmon - Nelson Carneiro - Franco Montoro 
- Osircs Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi - Leite Chaves. 

• 
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 69, de 1973, de autoria do Senhor Senador Vascon· 
celas Torres, que dispõe sobre o encaminhamento, pelos mé
dicos que realizarem cirurgia plástica ou corrcçào ortopédi· 
cu, de fotograr.as e outros elementos de informação ao lns· 
titulo Nucionul de ldcntificaçiio, tendo 

PARECERES, sob n•s 607 c 608, de 1974, das 
Comissões: 

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

-de Saúde, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 20 do corren· 
te, tendo sua votação adiada, a requerimento do Sr. Senador Vascon· 
celas Torres, para a presente sessão. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ruy Santos, paru encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS (Buhia) (Para encaminhar a votação, 
Sem revisão do orador)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Vasconcelos Torres apresentou um projeto 
cujo art. I • diz: 

Art. JY Siio os médicos que realizarem qualquer espécie 
de cirurgia plástica ou correção ortopédica obrigados a 
enviar 1111 Instituto Nacional de ldentificaçilo fotografias e ou
tros elementos de informação relativos à operação ou cor· 
rcçào reulizadas, demonstrativos do estudo do paciente untes 
e depois do ato operutório ou corrccionul. 

Logo se vê, Sr. Presidente, que o projeto está obrigando, pra· 
Jicumcntc, o cirurgiõo-plústico a ter um atelier fotográfico, no seu 
consultório, pnru ficur fotografando todos os operados, e remetendo 
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p:tru ,. Instituto Nacional de ldentificaçilo, Quer dizer, um cirurgião 
no Rio Grande do Sul ou no Acre, 110 f11zer cirurgia·plústicn, terá que 
mandar puru o Instituto Nacional de Identificação esses elementos. 
E com isso, Hlém de aumentar o custo du intervenção, está que~ 
brando o sigilo prolissional. 

A intcnçuo do projeto -eu suponho, o autor niio me disse
decorre da operaçi•o que sofreu o subversivo Lnmarca, que mudou 
toda 11 su11 fisionomia para fugir il perseguição dn polfciu, o que nilo 
evitou acabasse morto, no interior da Buhht, 

Mas há, Sr. Presidente, neste projeto, um dispositivo pura o 
quul c humo 11 utençào de V, Ex•e dos Srs. Senadores: 

§ 3• Em tod11s us intervenções plástico-cirúrgicas c cor
rcções ortopédicas, ainda que niio se trate de operação facial, 
é obrigatório o encaminhamento, na forma deste artigo, de 
fotografias du face do pucientc, tomadas de frente e de perfil, 
além da fichu médicu explicativa da cirurgia ou eorreção 
cfctuudus. 

Sr. l'rcsidentc, se uma senhora sofrer uma operaç-:io plãstica de 
nwmu ou de perinco terá a fotografia de ir para o Instituto Nacional 
de Identificação, juntamente com a ficha da operação a que ela foi 
submetida, Vamos ter, Sr. Presidenti:, o Instituto Nacional de lden· 
tificação com os seus arquivos cheios de fichas de judeus c nilo 
judeus circuncisados. 

Ora, esse projeto é um absurdo, Sr. Presidente, c não merece, 
nem pode ter a aprovaçuo do Poder Legislativo, Por isto, - e não 
falo só como médico,- a Bancada da Maioria vota contra n pro
posiçuo. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dinorte Mariz)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permunecer sen· 

tudos. (Pausa.) 
Estú rejeitudo. 
O projeto vai ao arquivo.· 

~o seguinte o projeto rejeitudo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1973 

Dispõe sobre o encaminhamento, pelos médicos que 
realizarem cirurgia plástica ou eorreçilo ortopédica, de fo
tografias e outros elementos de informaçilo ao Instituto Na· 
eional de ldentifieaçilo. 

O Congresso Nacionul decretu: 

Art. I• Suo os médicos que realizarem qualquer espécie de 
cirurgia pl:ística ou correçiio ortopédica obrigados a enviar ao lnsti· 
tuto Nacional de ldcntificaçiio fotografius c outros elementos de 
inl'ornmçiio relativos à operação ou correçiio realizadas, 
demonstrutivos do estado do paciente antes c depois do ato 
opcnttório ou corrt:cionul. 

* 1 ,, Pura efeito do disposto neste artigo, os facultativos man· 
terão, cm seus consultórios, arquivos fotográficos c de informação, 
onde se proccssurào os registras operatórios, os de corrcçào c o 
arquivumento dos negativos fotográficos c cópias das informações 
c:nc<~minhadus ao órgiío competente. 

* 2• Em quulquer hipótese, u cirurgia plástica c n corrcçilo 
ortopédica só podcriio cfctivar·so mediunte apresentação, pelo 
pm:icntc, de smt cartcint de identidade civil, pura registro do número, 
dmu c locul du cxpcdiçUo. 

* 3'' Em todas as intervenções plústico-cirúrgicus c correçàes 
urtopédicus, uindu que nilo se trate de operação facial, é obrigatório 
o encamiaiHllllento, nu forma deste urtigo, de fotografias da fncc do 
packatc, tomudas de frente e de perfil, além dn fichu mí:dicu 
c:..:plicntivu da cirurgiu ou corrcçào cl'etuudus, 

Art. 2• As informações c elementos cncuminhudos uo Instituto 
Nucionul de ldcntilicuçilo, nos termos dcstu Lei scruo remetidos no 
pra1.o de 72 horas upús a rccupcruçào total do pucientc, nuo poden· 
du, cm ncahum caso, e.<ecdcr u 90 (noventu) dius do ato operatório 
~~u corn:ciunul. 

Purltgr~tfo único. O Instituto Nacional de Identificaçilo, ao rc· 
ccbcr us informações e elementos de que trata este urtigo, cfctuarlt os 
registras necessários e furá comunicação dos mesmos ao órgão 
congênerc cm que foi idcntiticu.do o paciente. 

Art. 3• O paciente submetido a operação plástica que 
modifique os seus caracteres fisionõmicos fica obrigado u nova iden· 
ti!ícução, nas condições e prazos do art. 2•, eaput, para fins de vali· 
dudc de sua Carteira de identidade Civil, 

Art. 4• Aos facultativos que incorrerem em infruçõcs à prcsen· 
te lei é com inuda u pena de um a três unos de reei usiio. 

Arl. 5• O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei 
no pruzo de 90 dias. 

Art. 6• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 2: 

Discussiio, em turno único, da Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 294, de 1975), 
da emenda do Senado ao Projeto de Lei dn Câmara n• 19, de 
1975 (n' 1.470-B/73, nu Casa de origem), que estabelece pro· 
zo >ts entidades públicas e particulares para fornecerem aos 
beneficiários, comprovantes de rendimentos, para· fins de 
Imposto de Renda. 

Em discussuo a redução nnal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrurei a discussuo. (Pausa.) 
Estú encerrada. 
A rcáação nnal (: consider•da definitivamente aprovada, nos 

termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A mutí:ria voltará à Câmara dos Deputados, 

f!. a seguinte a redução final aprovada 

Redaçiio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 19, de 1975 (n• 1.470-B/73, na Casa de ori&em), 

EMENDAN• I 
(Corresponde à Emenda n• l·CE) 

De-se :to art. I • do Projeto a seguinte redução: 

"Art. I• As pessoas lisicas ou as jurídicas de direito público ou 
privado, que estão obrigadas a fornecer aos contribuintes do Imposto 
de Renda documentos necessários a instruir declarações de rendi· 
mcnto, deverão fazi:-lo, impreterivelmente, 30 (trinta) dias antes da 
data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda para a entrega de declaração de rendimentos dos contri
buintes com imposto a pagar c com direito a restituição". 

O SR, PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 3: 

Discussão, em turno único, du Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Reduçilo em seu Parecer n• 195, de 1975) 
du Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1974, do Senhor Sena· 
dor llcnjumim Furah, que acrescenta parágrafo ao art. 46 da 
Lei n• 5, 108, dc21 de setembro de 1966, "que institui o Códi· 
go Nacionul de Tninsito", 

Em discussiw a rcduçiio finnl. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

cnccrrurci u discussiio, (Pausa.) 
Estí1 cnc~.:rrudu. 
A red:~çi1o nn:~l é consideradu definitivamente aprovada, nos ter· 

mos do urt. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vui u C•irnara dos Deputudos, 
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(;a seguinte a redução final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 7Z, de 1974. 

Acrescenta pardgrafo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, "que lnslltul o Código Nacional de 
Trãnsllo." 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl, I• O arl. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
"que institui o Código Nacional de Trânsito", passa a vigorar acres· 
cido do seguinte§ 2•, rcnumerado o seu parágrafo único para§ I•: 

"§ 2• Em qualquer hipótese é vedado o transporte de escolares, 
menores de 14 (quatorze) unos, sem a presença, no veiculo, de pcs· 
soa dedicada exclusivamente à fiscalização c protcção dos mesmos." 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 4: 

MATI'iRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1974, do Senhor 
Senador Franco Montoro, que suprime a contribuição dos 
aposentados c pensionistas do lN PS, estabelecido pela Lei 
n• 5.M90, de 1973. 

Conforme parecer da Comissão de Constituição c Justiça, esta 
Presidência, nos termos regimentais, declara prejudicado o Projeto 
de Lei do Senado n• 101, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, em virtude de o arl. 7• da Lei n• 6.210, de 4 de junho de 
1975, já dispor sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Está esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt LJNDOSO (Amazonas) (Pronuncia o seguinte dls
CUI'llO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nesta tarde de sexta-feira, desejo tratar de três assuntos de 
interesse do meu Estado. 

O primeiro, refere-se ao problema da construção dos portos 
fluviais da Amazônia Ocidental. 

De hú muito vínhamo-nos batendo pela construção dos portos 
de ltacoatiara, Parintins c de Manacapuru. 

O ex-Governador João Walter de Andrade deliberou propor c 
defender no Ministério dos Transportes, um programa de cons
trução de portos na Amazônia Ocidental. S. Ex• logrou êxito junto 
às autoridades federais, sendo, portanto, implantado esse programa 
que prevê a construção dos portos de Porto Velho, Tabatinga, Parin· 
tins, ltacoatiara, Humailá c Coari, já objcto de trabalho por parte 
das empresas contratadas pelo Ministério dos Transportes, 

Antes de registrar o andamento dos trabalhos de construção dcs· 
ses portos, gosturlumos de ressaltar a importância do porto de Ma
naus. Embora merecendo as constantes atenções das autoridades a 
que estújurisdicionudo, esse porto está a exigir um programa defini· 
tivo pura atender às necessidades da movimentação comercial daque
le Estudo em conseqUência de importação c de exportação de mcr· 
cadorius, aumentadas extraordinariamente com a criação da Zona 
Fruncu. 

O Governo do Amazonas participa da construção dos portos de 
Parintins, ltacoatiaru e Couri, e o Ministério do Exército, através da 
unidade de fronteira, participa da construção do 'porto de Tabatinga. 

Esses portos, com exccçilo do de Manaus, estão cm inicio de 
construção e seguem um projeto fundamental, onde se prevê um 
nutuunte de acostagem de aproximadamente 60 metros, conectado à 
margem por pontes metálicas, apoiadas em estrutura scmifiutuunlc. 
Assim, us partes em estruturas metálicas serilo mro~tudas cm Manaus 
pelo Consórcio COBRASIL-INCONAVE c posteriormente deslo
cadas, por viu nuviul, pura os locais de impluntuçilo dos referidos 
portos. Somente as do porto. de Porto Velho estilo sendo montadas 
em Silo Paulo. 

Reporto-me a informações que solicitei do Sr. Ministro dos 
Transportes, o General Dyrccu de Araújo. E assinalo que o elemento 
í1gua no Amazonas, nu sua turbulência c na instabilidade dos leitos 
dos rios, tem dificultado por demais as obras de engenharia. O cxem· 
pio tfpico é o do porto de Porto Velho, objclo de diversas tentativas, 
c agora -espero em Deus- sejam coroadas de êxito com os traba
lhos que se realizam nu Capital do Território de Rondônia. 

As obras civis de infra-estrutura de apoio estilo sendo executa· 
dus nus localidades e tem que se atender ao pcrlodo de águas baixas. 

Neste passo, assinalo a importância de se considerar que, cstun· 
do em utruso as programações das empresas incumbidas de realizar o 
trabalho, pelo Ministério dos Transportes, é preciso que se aproveite 
o período das águas buixus pura um esforço especial no pros· 
seguimento da construção desses portos. 

Em Porto Velho, durante os trabalhos no cais do porto, sur· 
giram problemas técnicos quanto à concepção do projeto, cm virtude 
da péssima qualidade do solo, como acabei de assinalar. Atualmcntc 
no I PI de São Paulo, o assunto está sendo estudado, a fim de se 
encontrar solução melhor para o caso. Assim, somente poderá ser 
definido o novo projeto nos principias de 1976. 

a importante ressaltar a significação económica para aquela rc· 
, gião do porto de Porto Velho. Embora a Estrada Manuus-Porto V c· 
lho esteja em vias de conclusão, o movimento comercial c económico 
que se faz pelo oeste cresce de significação para toda a Amazônia. 

Por outro lado, uindu com referência às obras do porto de Porto 
Velho, u pavimentação do pálio, as instalações, casa de força, 
oficina, garagem c armazém de trânsito, deverão ser concluldas com 
certa brevidade, segundo nos informa o Ministério dos Transportes. 

O porto da longlnqua Tabatinga já foi iniciado, estando deli· 
nida a ligação à estrada pavimentada Lct!cia-Tabatinga, com 
acesso em estrada de terra. A conclusão das obras está prevista para 
fevereiro de 1976. Esse porto, que vlii servir ainda a uma unidade do' 
Exército cm zona de fronteira, tem significação extraordinária para a 
segurança nacional naquela área cm que nos limitamos com duas ou· 
tras nações: Peru e Colômbia. 

Parintins carece de um porto que substitua ou amplie as 
instalações portuárias feitas com tanto sacrificio pela Prefeitura co· 
mo também, c urgentemente, carece de um bom aeroporto, pois é 
uma das mais prósperas cidades do Baixo-Amazonas. O programa 
para u construção do porto está, praticamente, implantado. O inicio 
das obras de infra-estrutura foi previsto para agosto c setembro 
de 1975, no pcrlodo das águas baixas. Esperamos que a empresa dê 
conta das obrigações assumidas por contrato, para que a conclusão 
desse porto se verifique cm abril de 1978. 

hacoutiuru, a segunda cidade do Estado do Amazonas, está a rc· 
clamar, igualmente, um porto c um aeroporto. Relativamente ao 
problema do porto da cidade de ltacoatiara, segundo informações 
do Ministério dos Transportes, já foi dado inicio à construção dos 
armazéns e prédios da administração, esperando-se a conclusão para 
breve. Foram iniciadas as obras civis de infra-estrutura, previstas 
para setembro de 1975. Estima-se a·conclusão para julho de 1976. 

Humailú ó uma cidade que integra a rota da Transamazônica. 
Programado o porto, temos necessidade de que se iniciem ali obras, c 
o Ministério anuncia que ainda neste semestre elas terão, cfctivamcn· 
te, o seu inicio, com conclusão programada para fevereiro de 1976. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, qucr!amos chamar especial atcn· 
ção pura Coari, que integra o triângulo conslituldo de três cidades 
que estão no campo do Pólo Juruá-Solimõcs, três cidades que 
estiio, portanto, dentro do Pólo Juruá-Solimõcs. Coari é um 
promissor centro económico da área do Solimões. 

Quando o Senhor Presidente da República, através do Pólo 
Juruú-Solimões, fez a opção do que se está chamando a inte· 
riorizuçilo do desenvolvimento nu Amazônia Ocidental, imc· 
diutumente conferiu u essa cidade um destino importante, porque pc· 
lo Projeto RADAM foram reveladas us potencialidades económicas 
dessa í1reu no que diz respeito à madeira, à cxploraçilo du castanha, 
du héveu e du pecuária. Coari reclama, urgentemente, um aeroporto. 
Nilo se alcança Couri por uvião, senão cm frágeis teco·lecos, porque 
o campo uli construido por iniciativa privada não tem as mlnimus 
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eondi<;<ies técnicas. Para que se desenvolva o programa do Pólo 
Juru{i-Sulimõcs urge, portanto, que se cstubcleça na infra-estrutura 

'lu:ll est:'1 afcta H tarefa de sua opcracionalizaçiio, em estreita 
articulac;iio como!oi órgiios envolvidos. · 

o aeroporto c se dê maior atençilo à construçilo do porto, que 0 

Ministério dos Transportes já está enfrentando, e que espera concluir 
cm maio de 1976. 

Com cstus observações, cm que proclamamos o reconhecimento 
por parte da Amazônia Ocidental, do trabalho do Sr. Ministro dos 
Trunsporlcs, que é um homem que esteve vinculado à área através de 
sua fecunda ntuação no Comando Militar da Amazônia, o Sr. Ge
neral Dyrceu de Araújo Nogueira, queremos dizer da significaçilo 
cspcciul que o seu Ministério está concedendo ao desenvolvimento 
da Amuzôniu, através dessus obras de infra·estrutura, contribuindo 
para dar uma definição económica c social nos municfpios que serilo 
hcncficiados por esses portos. 

Falamos, Sr. Prc.<identc, do problema do Pólo Juruá-Solimões 
cm cntrcvist:t que tivemos coni o Sr. Ministro Rangei Reis c 
mostramos a 'necessidade de que se organizasse em Manaus, dentro 

do próprio escritório da SUDAM, um grupo executivo autÓnomo 
para dnr assistência ao seu desenvolvimento. Este Pólo representa 
umu nova dimcnsi'io no esforço desenvolvimentista da Amazônia 
Ocidental. Considero uma experiôncia arrojada e fascinante que o 
Governo se dispõe a realizar. 

Qu<1ndo do lançamento do Programa dos Pólos, manifestei 
cm caria no Sr. Ministro do Plancjamento, Reis Velloso, algumas 
prcocupu~;àcs rclutivumentc a este assunto, e recebo, agora, dnquele 
Ministério, a carta que passarei a ler e que é uma resposta às minhas 
preocupações c ratifica o compromisso sério de que o Governo está 
imbuído. · 

Diz o Sr. Secretário-Geral do Ministério: 

SG)O)N'' 604/15 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador José Lindoso 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Senador, 

Em 18 de agosto de 1975 

Refiro-me à nota de V. Ex• de 04 de julho último, na 
oportu"idadc do lançamento do esquema financeiro do 
POLAMAZONIA. Tendo V. Ex• manifestado algumas 
preocupações a propósito do Pólo Juruã-Solimões, cabe-me 
informar-lhe sobre a programação prevista para aquela área 
sclccionudu do POLAMAZONIA. 

2. Muito embora tivesse sido dada prioridade pura o 
inicio de execução do Programa em 9 dos I 5 Pólos, recente 
Exposiçào de Motivos do CDE sobre a programação do 
POLAMAZONIA pura 1975, aprovuda pelo Exm• Sr. Pre
sidente du República cm 02 de julho passado, contempla com 
projctos específicos todas as áreas selecionudas. 

3. Paru o Pólo Juruú-Solimões, o volume de recursos 
do I'OLAMAZÚNfA previsto pura aplicação, ainda em 
1975, é da ordem de CrS 35,2 milhões que, somados u recur
~os de outrus fontes, importarão em investimentos da ordem 
de CrS JH,6 milhões. 

4. De acordo com os estudos preliminares sobre o re
ferido Pólo, cluborado pclu SUDAM, em articulaçilo com o 
Governo dos Estudos e órgãos ministeriuis atuantes nu Ama
zónia, foram identificados pura o Juruú-Salimões, 13 
projctos paru cxccu'ção cm 1975, sendo 4 voltados pura o sc
tor ue ugriculturu, 2 puru o de transportes (Aeroportos de 
C ou ri c lloeu do Acre), 6 contcmplundo programus de desen
volvinll.:nto urbano (beneficiando Tcfé, Couri, Bocudo Acre, 
Carunmri), além de un1 projeto de lnvcstiguçào sobre Febre 
Ncgru Ue Lúhrcu. 

5. Quanw i1 sugcstào de V. Ex• u respeito du criaçi!o de 
um Grupo lnt~.:rministcriul pura trutur du impluntução da 
Programa. tenho o pmzer di.! informar-lhe que pcht Porturiu 
lntcrministeriuln'' 043, de 07-05-75, foi institulda o Grupo de 
,. · do 

6. Os documentos cm unexo, que tenho u honra de 
encam~nhur a V. Ex•, !iituum o .esquema previsto pura 
cxccuçao do POLAMAZÚNfA, com destaque para o cor
rente t:<crcício. 

.Agrudec~.:ndo i1s manifestações de: V, Ex•, uprovcilo 0 

enseJo pura rl.!novur-lhe os protestos de elevada estima c 
considcnJçüo. 
(a) ~leio Costa Couto- S~crotúrio-Geral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador Henoch Reis, no 
mês de julho, esteve cm Couri e levantou, ali, todos os problemas im
·portuntcs du úrcu. Tivemos oportunidade de visitar, ao ensejo, u 
Cidndc de Coari. Sentimos, então, a grande oportunidade que o 
Governo estíi dando i1 :'1rcn do Solimões ou do Juruú-Solimões. 
com o POLAMAZÚNIA. Mas nós, da ,\mazônia, temos consciência 
de que u geografia nos torna distantes dos centros de decisão. Pores
te motivo, tinh'amos proposto ii Secretaria de Planejamonto que or
ganizasse üm grupo executivo com sede cm Manaus, para dar as
sistênciu, ao Programa Juruú-Solimões, 1': que entendemos, Sr. Prc
~ide.nte c Srs. Sem1dorcs, que não só '1s obras governamentais, de 
infn.J.·cstrutura, como o porto, o aeroporto, as obras de urbanização. 

que vão realmente, incorporar-se a esse esforço de valorização da 
i1rea, são importuntcs. 

Precisamos criar condições de assistência e de orientação, para 
que u iniciutiva privad:.J se incorpore :10 trabalho governamental de 
intcrioriz:.1çiio da Ama7.ônhl. E, nesse sentido, uma das providências 
importantes que o Governo dc:veria considerar e tem, por vezes, sido 
sugerida com relação i1 Amazônia Ocidentul, serh1 um tratamento fis· 
cu I singul:.1r paru todus as empresas cuja finalidade fosse a cxplorn
çiio dus matérius-primas regionais. Essas empresas deveriam, efetiva
mcntc, ser beneficiadas de um modo especialíssimo, para que, ali, se 
desenvolvesse, nu primeira fnse de exploração, toda uma indústria de 
beneficiamento e do tratamento das matérias-primas produzidas na 
t1rca. Assim, us scrrarius, tiS usinus de beneficiamento de juta, bem. 
como as de beneficiamento da custanhn, enfim. toda a série de ati· 
vidndcs ligadas ao beneficiamento c industriulização de produtos 
locais da Amazônia Ocidental poderia ser beneficiada para abrir 
mcrcudos de truhalhos nessas cidudes, ao invés de ser deslocada para 
Mannus, onde esse tipo de indústria, de categoria elementar, não 
cnseju suiC1rios compensadores e vai adt:nsar o êxodo du população 
do interior do Estudo para a capital amazonense. 

Se essas indústritls fossem tratadas com incentivos especiais com 
vislil i1 localiztu.;iio das mesmas nas cidades-sedes dos Municípios 
<Jmuzoncnsc~. crcsccri:1m de importüncia, porque o 11uxo de dinheiro 
qu~.: seria nelas lançudo com pug:umento de operúrios pura us tardas 
de beneficiamento, de trtmsformuçllo primária das matérias-primas. 
repr~.:scntnria porwnto, ccrt<~ injeção de recursos de excelentes 
repercussões nu vidu das mesmas, nbrindo perspectivas de: crescimen
to c desenvolvimento. 

Insisto, portanto, junto ils autoridades, quanto a esses dois 
t1sp~.:ctos, com relactao uo progrumu de interiorização e com vistas uo 
Pólo Jurui1-Solimõcs: primeiro, a necessidade de chamar u purticipu
çiio dcss~.: esforço de intcriorizuçiío dtl cmpn:sn privada, no sentido 
de se criar condições no pluno de ussist~ncia t~cnica, no pluno dl' o~~· 

sistênciu financeiru c logo mais, como uma complemc:ntuçtlo nc:ccs
s:'iria dcssu ussistênciu finunccira cstubelecerem·se os incentivos 
cspc~:íficos j:'a fuludos, puru qUe o investimento governumentul scju 
fecundnuo, seja multiplicado, puru dur relevo ao que o programa 
representa como uma politica de ocupação da Amazônia Ocidental. 

Por idtinlll, Sr. Presidente, permito-me erguer n minha voz cm 
defesa de un1<1 aspiração da minha terra, um Município perdido no 
Vale do Mudciru. que tanto fula na meu cornçiio. 

Recebo um apelo da Prefeitura Municipal de Manicoré, relativa
mente i1 situuçilo do seu Aeroporto. O pmblcma do Aeroporto de 
Municorê ê idêntico a muitos do grande iiítcrior brasileiro: tem umu 
hishlrin lungu c chcitl de dificuldudcs. 1-1(1 sempre 'lUC se murcur us 
dificLIIdudes de tollu ~.:s 1édc .1uru s~.: che:~ur i1s cidudes du Amuzôniu: 
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l'<aii~<llll trahalhus 4ll< S< d<sdobram nus dificuldades de mUO•dC· 
ohr:t, ~~~ dificuldmJcs de nwtr.:riul. Mas a Anutlôniu é grunde e oBra
sil tem lllllU rcspnn.;ahilidadc históric:t de nuullé-lu, de dcsctwolvê-la, 
pura intc!!rnr, n~u só !t P:itriu hra.;ilcint como uma força de produçno 
mas. pura servir :'t prtlpl'ia humanidade, com a revelação dns suas 
ptltcncialid:tdcs c de suas ri4jUC/.as. 

M:111k~1r~ luta por um ucmpnrtn condigno, hit mais de dmt~ 
Uêc:td:ts. O m::ropurto l:"t cst(t precário, porque todas as vezes cm que 
:ts chuvas se intt:n'iiricam :~s companhius aéreas interrompem os 
pnusns, naquciHlncalid:~dc. A!!nra•, rcccho, dessa Prefeitura, o oficio 
qta: pc~·n seja parte dl!stc discur!-lo, pcUindo que se tomem pro
vidétH.'i:ts, pam mclhnriH th:ssc :~croporto, sobretudo reclamando 
quanto n nntídn ali j:'t divul11mla de que ti Forca Aérea Hrusilcira, ou 
mclhm, n t"'1inist~rin da Acron:'lutica, teria u intcnçiío de ahandonú
ln pmticamcntc. de l:'t rctimndn u dcsl:lcarncntn du FAB. Este ucro
plll'tn; tem par:t :1 :tvim.~nn. na :'trcn do Madeira, a função de um 
;u:ropnrto de apohl té~..·nicn, sc~undn as autorid:tdcs de Acron:'lutbt c 
tlittl sahcllltlS se houve umu modifiCiiCittl de natureza técnictt que jus
tificasse :t pnsiçito da fal:td:t retirada do dcstucamentn operacional 
dil FA B, do meu M unicipit.,, 

O qui! clcscjuria. sinl'cnnncntc cr:t enfatiznr que ali se inverteu 
tnthalho, qu~! ali houve sofrinH.·ntns, que ali SL~ fe1. uma experiência, 
indusi\'e l.'lllll frw.:asst'S. mn;'i foi uma presença vúlida d:t 1\crt'· 
n:'tutica. v:'dida cm ltHios os scntich's c que: tem imrortimciu muittl 
!!randc par:t todos nt't'i do V:tiC' dn M:tdeira, o que descjnri~t. sinccr<t· 
mente, repito. l; lJlll! nfto sr.: ahandonassc o que se fez, c sim. que se: 
prm:cdc11do n urna anitlisc pmfunda dC"ss;~ experiência I! de.: todas C}.· 

sm• dcr.:cp~·tlcs r.: frustw._:iies. qur.: se.: desse prosseguimento it4uilo que 
l'lli feito, lJLtc sr.: dt.!.;sc prosseguinwnto üs obras do Acroplmo de 
Manil:tll'é, para tJUe U1 se tr.:nlw n~o só o ponto de <~paio às linhas que 
flHSsam pelo Vale do Mucicira, nw}, que se tr.:nha tmnbém um ponto 
de apoio p:tr:t o dC"scnvolvimr.:nto du localidude. 

Sr. Presidr.:ntc, Srs. Scn:tdores, n~o pediria t.:!otcusas <.10 Senndo 
por tr:m.:r f1 C usa ussuntos nitidamente regionais, porque se o Senu
do é. simhnlic:unr.:nte. a Uni:io, no Podr.:r Legislativo, sr.: estamos 
aqui rr.:prC"scnt:tndn u Fcdcraçiío, teremos de fazer daqui, dCstu ult~t 
trihunu. cw de tnd;~s w; ~tngústius, de to<.hts :.1s esperanças dos nossos 
ctliH:id:tdi'ttiS perdidos pclllS Estados, principalmente: daquc:h:s que 
dvcm no gr:.mdc scrtfl~, brasileiro, no grande interior brasileiro e que 
nem sempre têm oportunidade paru manifestar, com convicção e 
cluqílênci:1 ncccss:'trius, os seus Sllfrimentos, us suas cspentncas. 

Coloco its autoridudcs federais, :tqui, desta tribuna do Senado, 
\!},,CS plt.!itus tiiiC 1111.! snu t[IU caros, qur.: SÜO tÜO significatiVOS para O 

Lkstino ~aquela g<nt<. (Multo bem! Palmas.) 

IJOCt'.IIENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE Lili'· 
DOSO EM S/:'U DISCURSO: 

ESTADO DO AMAZONAS 
Prefeitura Munlclp•l de Manicoré 

OF. SG/N•. 114/75:· 
Muni«>rô·AilHIZOIWS, cm 2H ~c julho d< 1975 

Do: Prefeito Municipul de Municoré 
Ao: Exm" Sr. Doutor José Lindoso- Digníssimo Scnudor du 
Kcpúhlka- Scnudo Federal- Brasíliu, DF. 
A.IS. Situaçiio culamilosu do Aeroporto de Manicoré (expõe) e 
providências urgcntcs (so\ic1tu) 

Sonlwr S<nudor da Rcpúblioa, 

Temos u honru de levar no conhecimento de V. Ex•, e ao mcs· 
mo tc.:mpo informar-lhe da situucào real em que se encontra o Aero
porto~~~ sede do Município de Municoró, principulmente das con· 
dh;t1r.:s d:t pistu dC" pouso c do pútio de estucionumento das ucromtvcs, 
r:tr:t cujos prublcmas rr.:lucionndos com u rccuperaçiio total dessas 
:'trcas, ~licitamos u MHI preciosa c61aboruçào paru uma pronta solu
~~o. uprovci!Hndo u época propfciu do veriio, sem que o nosso 
Aer<>porto, se tornurio inopcrúvc), irrccupcrltvcl c inopcrunlc. E uo 
que conslu u FAB pretende retirar desta cidal.le, o Dc:stucutnl"lllo 

•• -• •• :0..- th: ·~. , .. de r_ 

Aeroporto, 'Iuc dno·cabcrturn segurança nos vôos de toda a região 
do 1\ladoim, 

Em fucc deste upelo c tumbém do dever que nos incumbe de 
pr<star ussistênoi:o e cooperuçào u gloriosa Força Aérea Brasileira, 
cspeci:.tlmente puru o bom desempenho de suas múltiplas c, valiosas 
tmcl'ns t.:ntiUianns no interior umuzancnsc, permitimo-nos data vê
nia, de chegar '' presença de Vossa Excelência para expor-lhe o 
an~u<tiuso problcmu c, pleiteando u contribuição dos Poderes Pú· 
blic~J'i, vr.:1. ~JUC, sem essa ajuda, dificilmente teremos condições de 
rt.:alitur Mlt.inhos os serviços reclamados. 

O Aowporto de Manicoré, construído à época com a colabo· 
ruç:ill du Municipulidude é de suma importância para os võos na re· 
g.iilo do Mal.ll!iru, !'iofrcu o impacto violento de rigorosos invernos c 
tts :'tgu:ts pluviuis truturam danificar com valas c buracos tanto a 
pistu de pouso, propriamente dita quanto ao pátio de taxiamcnto c 
de csWcionumento das Aeronaves, colocando-os cm condições 
Jlrcc:'trius, perigosas portanto, para a operação de aviões, mesmo os 
de.: pequeno porte. 

Em conscqUénciu, à época das chuvas o Ac:roporto· fica interdi· 
tmJo c mesmo no verfto, quando os terrenos secam ao calor do sol, 
nito of'~n.:ce condições oper:1cionuis normais; reclamando consertos 
urgentes, mr.:smo para gurantir a alternativa de um pouso de emcr
g.énci:.t, trúfcgo uérc:o sobre ~~ região do Madeira. Atualmcntc com 
c.'\ct.:çoill dt.: ;dguns táxis aért!os, somente aterrissam no citado Aero
porttl, os aviôcs da FAB, que demandam outras cidades do Oeste c 
vit:l!-vcrs;J, 

TnrmtRsc necessário por isso, o reparo das valas e dos buracos 
que ti mm da pistu de pouso c do pátio de estacionamento aquela; 
Ct.llldit;tlcs op~.:radnnuis. Esse trabalho de um modo exigi rã: 

a) capin~t c r:.tspugcm dus árr.:as esburacadas c enlameadas; 
b) mnvimcnL:.1çlio de terra, pedra e areia compactação desSaS 

úrcus: 
c) movimentuçuo de piçarra dois (2) quilómetros do Aeroporto, 

potr:.t u cmnnda superior dos terrenos; 
d) revestimento cm piçarra dessa camada superior da pista c do 

p:'ttio l.lc estacionamento de smt respectiva compactação c ao final, 
imprinHtt;tlo asf:'tltic~t. 

Esta Muni<ipalidadc nuo dispõe de recursos próprios para a ex e· 
cw;üo l.lr.: um serviço dr.: tal envergadura, o que é indispensável, a utili~ 
laciio de múquinas t:.ti~ como: tratar com rolo compactador, uma 
patro\ t.:lc, pois como Vo5sa Exccli:nciu conhecendo, como realmente 
conhr.:..:r.: o interior do nosso Estado, particularmente do nosso 
município de Manicoró, c, principalmente de suas dificuldades eco· 
nômictts c fin:.mccira, tal tarefa tornar-se-ia por demais onerosa no 
tc.:mp1.1 r.: nu cspt.tço, se nos propuséssemos a efetivú-la, apenas cóm 
mion·d<·obra munual além de nuo ter perspectiva de um acabamento 
id<:o), d<s<júvcl c durável. 

Nestas condições, confiante no espírito público e patriótico de 
V. Ex~t:\êuci.t I.' na sua eh:vada comprcensüo, para com c:sforço que 
n nosso M llnidrio sempre desenvolveu no sentido de integrar-se à 
din;imic:l do PrtJgresso Brasileiro, rogamos-lhe os benefícios ora 
:.tlJUÍ rt!ivindic;.tdns, junto nos Poderes Públicos, cm car(atcr urgr.:nte c 
primit:'trio, inclusive a rccupcracão tnmbém da estrada que dâ acesso 
du <i~ ade ao aeroporto, numa extensão de trés (3) quilómetros, que 
cslú prutic~tnlerllc intransit:'t\'cl, cujos serviços deverão ser executa· 
dos uindn ncstr.: vr.:rttu, quunrlo se nos ofel'ece condições favoráveis 
pant a muvintcntu~rw dt.· lt;rra J')rincipalmentc. Do contrltrio, 
perdendo-se 11 (:pÓca própriot, que u utunl, todos os serviços 
pr.:rtint!ntcs it rr.:cupcruçào do i.lt:rc•r>orto tr.:rào que ser adiados c, o 
pior, tende ruo a duplicar, upós o ussédi•> a outro perfodo invernoso. 

Esta Munioipalidudc certa do elevado espírito público do Emi· 
n<nte Scnu~or da República, filho c nobre umigo de nosso Muni· 
cipio, runfiu crn que possu ser auxiliad.t pelos Podr.:rcs Públicos, no 
utC"ndimcnto de seu presente plr.:ito justo. 

Scndtl o I.Jllt! st: nos oferece no tnomento apro...,eitumos o ensejo 
paru aprcscnl·ur u Vossu Excel~ncin, os rnotestos dt: considr.:ruçüo c 
rcspt.:ito. 

Frnnclsco Cássio Rebouças Mnués - Prefeito Municipal cm 
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O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 

nobre Scnudor Lúwro Burbozu. (Pausa.) 
S. E~• não c~tá prosen\e, 
Não húmuis oradores inscritos. 
Nud~l mais havendo u tratar, vou encerrar a presente sessão, dc

~ignundo puru u de ~egundu-feira, dia 25, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votu~iio, em turno único, do Requerimento n• 331, de 1975, do 
Sr. Sonudor Lúzuro Barboza, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Semtdo Federal, do editorial do jorna~ Cinco de Março, edição de 4 a 
I O de agosto de 1975, de autoria do jornalista Batista Custódio. 

-l-

Discussão, ennurno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 142, 
de 1974 (n' 971-C/72, na Casa de origem), que torna obrigatória a 

;css<livll de uso, nos rótulos e embalagens de ·produtos que possam 
ser consiUerados nocivos à saúde du pessou humuna, tendo 

I'ARECERES,sobn•s 160e 161,del975,dasComissões: 
-de Saúde, f<IVorúvel; c 
-de Finanças, favorável, com emenda que aprosenta de n• I· 

CF. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei du Câmara n• 06, 
uc 1975 (n• 1.996-B/74, na Casa de origem),que acrescenta pará
grHii> uo urtigo 2• da Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que "deter
minll rcgr<~s pclus quais são as sociedades declaradas de utilidade 
'públicu",lcndo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 157 e 158, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Finança!_. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Está encerrada a 
scssno. 

(Levam a-se a sessãa às I 5 horas e 40 mi nulos.) 



114~ Sessão da1~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura, 
em 25 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ãs 14 horas c JO minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores 

Ad,!lherlo Sena - Jurbas Passarinho - Renato Franco -
Alex:mdre Costa - José Sarney - Helvidio Nunes - Petrônio 
Portella- Agenor Maria- Augusto Franco- Lourival Baptista
Ruy Santos - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Osires 

Teixeira- Mallos Leiio- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presen~a 
acusn o comparecimento de 16 Sr~. Senadores. Havendo número 
regimental, dcclmo ubcrtu a scssrw. 

O Sr. I •-Secretúrio vai proceder à leilunt do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a es· 
colha de nomes indlcudos puru cargo cujo provimento depende de suu 
pré~ ia aquicscl•ncha: 

MENSAGEM No 152, DE 1975 
(No 248/75, na origem) 

Excclentíssinws Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformid:1dt: Cl)nl o :artigo 42 (item III) dn Constituição, 
tenho a hnnra de suhmch:r la nprovaçào de Vosstls Excclêncius u 

• escolha, que desejo fa,er, do Senhor Joayrton Martins Cahú, 
F.mhaixador do Brasil junto '' República de Guiné-Bissau, parJ, 
cumulutivumcntc, c.xcrccr 11 função de Embaixador do Brusil junto í1 

Repí1hlica de Cabo Verde, nos termos do Decreto no 56.90M, de 29 
de selem hro de I %S. 

2. Os méritos do Emhui:wdor Jm1yrton Martins Cuhú, que me 
induziram u escolhê-lo pun1 o dL·scmpcnho dessa elevada funçi\o, 
constam dn unc.xu infornwçãn do Ministério das Rcluçõt:s Exteriores. 

Brusíliu. cm 21 de agosto úcl975.- Ernesto Goisel, 

INFORMAÇÃO 

Currlculum· Vitue: 
Emh:lixador .luuyrton Mmlins Cahú, 

Nuscido cm Recife. Pornumhuco, ~O de junho de 1922. Buchurcl 
c Liccncimlo cm Letras ClíLssicas, pela Fuculdadc Nacionul de 
Filo.<onu. 194~. l.iccnch•úo cm Direito, pela Faculdudc de Direito do 

Rio de Janeiro, 1950. Curso de Direito Internacional, do Institui de 
Nuntcs, 1942. Curso de Direito Internacional, da Académle de Droii 
lntcrnutional dela Hayc, 1948. Membro acreditado do estágio junto 
i1 Assembléia-Geral das Nações Unidas - Comissão Jurídica -
Paris, 1948, 

Cónsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira 
de Diplomutu, do Instituto Rio-Branco, 1958 (em exercício, a partir 
de 5 de outubro de 1951 ). 

Promovido u Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 1959. 
Cônsul-Adjunto cm Hamburgo, 1960 a 1961. 
Encarregado do Consulado-Geral em Hamburgo, 1960. 
Cônsul-Adjunto no Porto, 1961 a 1965. 
Encarregado de Negócios cm Dakar, 1961 c 1962. 
Encarregado do Consulado-Geral no Porto, 1961, 1963, 1964 e 

1966. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1966. 
Cônsul cm Luanda, 1966 u !969. 
Conselheiro, 1970. 
Chefe da Divisão de Organização, 1970 a 1972. 
Rcsponsúvcl pelo Expediente da Divisiio de Documentução, 

interinamente,· 1971. 
Promovido u Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 

1972. 
Chefe da Divisão de Orgunizução, 1973. 
Cõnsul-Gerul cm Lisboa, 1973 u 1974. 
Emhuixudor cm Bissau, 1974 a 1975. 
O Emhuixador Jonyrton Murtins Cahú, nestu data, encontra-se 

no exercício de stws funções junto tt Rcpúblicn de Guiné-Bissnu. 
Secreta riu de Estudo dus Rcluçõcs Exteriores, cm 15 de agosto 

di: 1975.- Sérgio de Queiroz Duurlc, Chefe du Divisão do Pessoal . 

(À Comi.\'.l'ào d,• R,•lariies E.\'leriortw.) 

MENSAGEM N• 153, DE 1975 
(n• 249/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senudo Federal: 
De confnrmidudc com o urtigo 42 (item III) du Constituição, 

tenho u honru de suhmeh:r l1 uprovm;rio de Vossas Excelêncius n 
cscolhu, que desejo fuzcr, do Senhor Espcdito de Frcilus Resende, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreir<~ de Diploma tu, puru exercer 
u funçilo de Emhui.1ador ún Brasil junto i1 RcpÍII'Iicu do Chile, nos 
termos do artigo :::!1 do Decreto nl' 71.5~4. dc 12 de dezembro de 
1972. 

Os méritos do Emhuixudor Espcdito de FrcilitS Resende, qut: me 
indu1ir:un a escolhê-lo pura o descmpt:nho dessa elevudu funçrw. 
constnm da une.xa inforrmu;Uo do Mini~tério das Rcluçõc"' Extcrior~:s. 

Brusiliu, em 21 de ltgosto de IIJ/~.- Ernesto Gclscl, 
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INFORMAÇÃO 

Currlculum Vito c: 
Emhnixndor Espedito de Frcitns Resende. 

Nuscido cm Piripiri, Piauí, 22 de outubro de 1921. Bacharel cm 
Direito. pela Fnculdndc Nacional de Direito da Universidade do 
Brn.<il. Diplomado pelo Instituto Rio Brnnco, no Curso de Apcr
feiçonmcnto de Diplomatas. 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparnçào à Carreira 
de Diplomuta,.do Instituto Rio Branco, 1950. 

Terceiro-Secretário da Embaixada em Assunção, 1952 a 1953. 
Encarregado do Consulado om Assunção, 1952. 
Membro dn Missào Especinl às Solenidades da Posse do Presi

dente do Pnraguui, 1953. 
Tcrceiro·Secrctário dn Embaixada cm Buenos Aires, 1954 a 

1956. ' 
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião Regional da 

Organizaçào'das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO). Buenos Aires, 1954. 

Promovido a Segundo-Secretário, por antiguidade, 1956.· 
Segundo-Secretário dn Embaixada em Buenos Aires, 1956 a 

1957. 
Auxiliar do Chefe do Dopartamento Político e Cultural, 1958. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1958 a 

1959. 
Membro do Grupo de Trabalho incumbido de Elaboração do 

Anteprojeto da Lei de Reforma do Ministério das Relações 
Exterio_rcs. 1958. 

Auxiliar do Secretário-Geral, 1959 a 1961. 
Adjunto de Ligação com o Congresso Nacional, 1959. 
Membro da Delegução do Brasil à IV Conferência lnterameri

cana de Jurisconsultos, Snntiago. 1959. 
Membro do Grupo de Trabalho incumbido da Elaboração do 

Antcprojeto da Lei de Reforma da Orgunização e dos Quadros de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, 1958. 

Membro da Comissão incumbida da revisão da Tnbela de 
Grntincução de Representação, 1958, 

Auxiliar do Gabinete do Secretário-Geral, 1959 a 1961. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Roma, 1961. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Roma, 1961 a 1962. 
Encarregado de Negócios em Roma, 1962. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, 1962 a 

1966. 
Membro da Comissão de Representação no Exterior, 1963. 
Membro da Delegação do Brasil à. Reunião de Coordenação da 

Legislação sobre Transportes Rodoviúrios, Buenos Aires, 1965. 
Delegado-Suplente do Brasil à 11 Conferência lnteramcricana 

Extraordinária, Rio de Janeiro, 1965. 
Representante-Suplente da Seçào Brasileira da Comissão Espe· 

cinl Brusileiro-Argcntinu, de Ccordenação (CEBAC), 1965, 
Encarregado de Negócios om Buenos Aires, 1965. 
Membro do Grupo de Trabalho na Elaboração das Bases de 

Pnrticip<tçào do Brasil na III Conferência lnterumericana Extraor· 
dinárin, 1966, c Delegado do Brasil na mesma Conferência, Buenos 
Aires, 1967. 

Membro du Comitivu do Ministro de Estado em visita ao Chile, 
Bolivin, Argentinu, Uruguai. Peru e Equador, 1966, 

Consdheiro, 1966, 
Chefe du Divisiio du Ami:r'icu Meridional, 1966 u 1968, 
Representunte-Suplente do Ministério das Reluções Exteriores 

naSUDAMenuSUDESUL, 1966ul968, 
Promovido u Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 

1966. 

Membro dus Delegações do Brasil às III e IV Reuniões du 
Comissiio Especinl Brnsilciro·Argentinu de Coordenução (CEBAC), 
Buenos Aires, 1967c 1968. 

Delegudo ,·,I Reunião de Ministros dus Reluçõcs Exteriores dos 
J> • • · 'rntu, · · 1 Q'~' 

Oelegndo do Brasil à XI Reunião de Consult" da Organizoçiio 
do.< E.<tndos Americanos para u preparação de encontro de Chefes de 
Estado do Continente, Buenos Aires, 1967. 

Ministro-Conselheiro da Embaixada em ·Bruxelas, 1968 a 1969, 
Delegado do Brasil à Con fcrência de Plenipotenciários sobre u 

Codincaçuo de Direito de Trotados das Nações Unidas, Vienu, 1968. 
Encarregado de Negócios cm Bruxelas, 1968e 1969. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Buenos Aires, 1969 a 

1970. 
Encarregado de Negócios cm Buenos Aires. 1970. 
Secretúrio·Ge~ai·Adjunto pura Organismos Rcgion.ais America· 

nos, 1970 a 1972. 

Delegado do Brasil ao 11 Período Extraordinário de Sessões da 
Assembléia-Geral da Organizução dos Estados Americanos, 

. Washington, 1971. 

Delegado do Brasil à Reunião de Consulta dos Ministros das 
RclaçÕ<'S Exterior.-,; dos Países Amoricanos, Washington, 1971. 

Membro da Comissão Nacional da Associação Latino· 
Americnna de Livre Comércio (ALALC), e da Comissão Nacional 
da Bacia do Prata, 1971. 

Delegado do Brasil ú IV Reunião de Ministros das Rclaçõo< 
Exteriores dos Países da Bacia do Prata, Assunção, 1971. 

· Delegado do Brasil ao IX Período de Sessões Ordinárias das 
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1971, 

Delegado do Brasil à I Asscmbléiu Ordinária da Organização 
dos Estados Americanos, San Josl:, 1971, 

Ministro Plenipotenciário às Comemorações dos 2.500 anos da 
Fundação do Império Persa, Teerã, 1971. 

Representante do Jtamaruty no Conselho da SUDESUL. 1971 a 
1972. 

Representante do Brasil it III Reunião do Grupo de Peritos do 
Recurso-Água; convocado pelo Comitê lntergovernamental 
Coordenador, Brasília, 1971. 

Chefe da Delegação do Brusil à Reunião do Grupo de Peritos 
do Projeto A-4 (Navegação), Buenos Aires, 1972. 

Delegado do Brasil ao IJ Período Ordinário de Sessões da 
Assemhlêia·Geral da OEA, Washington, 1972. 

Delegado-Suplente do Brasil à Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio-Ambiente, Estocolmo, 1972. 

Delegado-Suplente do Brasil à XXVII Sessão da Assembléia· 
Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1972. 

Delegado do Brasil à V Reunião de Chanceleres dos Países da 
Bacia do Prata, Punta dei Este, 1972. 

Chefe do Deportnmento das Américas, 1973 o 1975, 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, 1973. 
Membro da Comitivn do Ministro de Estudo das Relações 

Exteriores em visitn à Colômbia, Venezuela. Bolívia, Equador e 
Peru. 1973. 

Chefe da Delegação do Brasil ii 11 Reunião da Cômissiio Mista 
Brasileiro-Venezuelana de Cooperação Económica e Técnica, 
Brasília. 1973. 

Chefe dn Delegação do Brasil à 11 RcuniUo da Comissão Mista 
Brasileiro-Colombianu de Cooperação Econômica e Técnica, 
Brasíli:1 1973. 

Membro da Comitiva do Presidente da República por ocasião 
dos encontros mantidos com o Presidente da República du Bolívia, 
Cochahamha c Santa Cruz de lu Si erra, 1974, 

Membro da Delegaçilo do Brasil à VIl Reunião de Chanceleres 
dos Países da Bacia do Pratu, Cochnbambu, 1975. 

Membro du Comitiva do Presidente da República cm visita à 
Repúhlicu Oriental do Uruguui. 1975. 

O Embaixador Espcdito de Freitas Resende, nesta data, encon· 
tm·sc no e.xcrcício de suas funções de Chefe do Departamento das 
Américas. 

Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, em 15 de agosto 
de 1975.- (Sérgio de Queiroz Duarte), Chofe da Divisão do Pcssoul. 

(À ' 
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OFICIO 

Do Sr. 1•-Seeretirlo da Câm1r1 do• Deputado•, eneamlnhando A 
revlsio do Senado autóKrafos do seKUinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA C~MARA N•6J, DE 1975 
(n• I·C/75, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Cria a 9• Rcgl3o da Justiça do Trabalho e o Tribunal 
Rccional do Trabalho rtspectlvo e institui a correspondente 
Procuradoria Rcrlonpl do Mlni•tórlo Público, e di outras pro
•ldêncl•s· 

O Ctlllgresso Nac!on•l decreta: 

Mt. I• P •rh1da u 9• Kcgiüo da Justiça do Trabalho, compre
t:nd.:IH.!o o~ !!sL~~cs du Par~nâ ~de Sdn!a Catarina. 

Parugraru unico. A divisão Jurisdicional estabelecida no Art. 
674 da Consolidação das Leis do Trabalho fica aju•tada ao deter· 
minuilo n~>te urtigo. J11Ssando n 2• Região a abranger apenas os Esta· 
do< de Suo Paulo e Mato Grosso c a 4• Região integrada somente pc
h> Estudo do Rio Grande do Sul. 

Art. 2' E criado o Tribuna! Regional do Trabalho da 91 Região, 
com sede""' Curitiba, Estado do ?aranâ, composto de 6 (seis) Juizes 
togados, vitalícios, c de 2 (dois) representantes classistns, temporâ
rio<. h>dos nomeado• pelo Presidente da República. 

§ I• Os Jul<es t<>gad,,. serão escolhidos: 
a) Um d<ntre advogados no excrclcio da profis•ôu: 
h) Um dentre membros do ~1inistérin Público da Uniã<1 .iunto à 

Ju;tiçn do Tmbulho; c 
r) Quntro dentre Juizes do Trnbntho, Presidentes de Juntas do 

Condliação c .Julgamento, respectivamente indicados: 
t) Dois, pelo TribunJI Regional do Trabalho 2• Região, cm lis· 

ta tríplice, uma ~omposta de Juizes em atividade em Silo Paulo c ou
tr!! dc:Juir.e:s em ativíJadc no Paraná; 

2) Doi•, pelo Tribunni Regional do Trabalho da 4• Região, em 
li>ta uiplicc, uma compo1ta de juizes em atividade no Rio Grande 
do Sul e <>utra de Juízes em utiYidadç em Santa Catarina. 

§ 2• Os Juit.o< classistas tcpresentarão, paritariamcnte, empre· 
gados c empregadores. 

. Art. J• Ficam criados 8 (oito) cargos de Juiz do Tribunal Regio· 
nal do Trabalho da 9• Região, sendo 6 (seis) togàdos e 2 (dois) repre· 
scntantos classistus, estes últimos com investidura trienal, escolhidos 
na rorma ua legislação vigente. 

Purágraro únko. Ha\'crá t (um) Supl~nte para cada Juiz classis· 
tn. 

Art. 4• A posse dos Juizes do novo Tribunal dar-sc-á perante o 
Presidente dn Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicHçiio dos respectivos aios de nomeação, po· 
dendo, no entanto, paru tal fim, ser delegada competência aos Prcsi· 
dentes dos Tribunais de Justiça locais ou de outro Tribunal Regional 
do Trabalho. 

Art. 5• Incumbe uo Presidente do Tribunal Superior do Traba
lho, com a colaboração dos Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho das 2• c 4• Rl:giões, a dotar as medidas que se fizerem ncccs· 
sárias à instalação do oovo órgão. 

Mt. 6• Instalado sob u presidência do Juiz togado mais antigo, 
caberá ao Tribunal elaborar seu regimento interno, proceder à clci· 
çiio dn Presidente e do Vice·Prclidcntc, organizar os serviços auxilia· 
rcs c udotur ns demais providências necessária• ao seu imediato 
funcion;m1ento. 

Art. 7• ,\ti: 11 data da instaluçúo do novo Tribunal fica mantida 
a atual competí:ucia do; Tribunais Regionais do Trabalho das 2• c 4• 
Regiões, inclusive a rcsiduul sobro os recursos jâ munircstudos. 

Art. H• ''' Jllntus de Conciliuçilo c Julgamento sediadas nos Es· 
tudo< dn Parunti c de Santa Catarina, com os respectivos acervos 
m~t~riul c runciunal, p~ssam para a jurisdição do Tribunal Regional 
li<> Trabalho da '9• Re~ino. sem prcjulzo dos direitos adquiridos c 
r~speitadus as situações pessoa i.< dos juizes, vogais e servidores. 

§ I• Os cugos existentes na lotação dos Tribunais Regionais do 
Trabalho dt~s 21 c 4• Regiões destinadas a atender aos serviços dos 
Estados do Puraná c de Santa Catarina, silo transrerldol para o 
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região. 

§ 2' Os ocupantes dos cargos da lotação das Juntas de Concilia· 
çilo c Julgamento c demais servidores cm excrCicio transrcridos na 
eonrormidad• dostc urtigo continuari!a a perceber seus vencimentos 
e vantug~ns p•los Tribunais de origem até que o orçamento consigne 
ao Tribunal criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo 
utrndim~nto. 

Art. 9• Alént dos ~argos transferidos por creito do que dispõe o 
Art. H• de; ta Lei, ticam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Kc~ivnal da ?I Região o< con,,tant<s do Anexo a esta Lei. 

1/ 
§ t• ?od~rilo ser apro1•eitados no Quadro de Peuoal do Tribu

nal. ora criado, cm cargos equivalente~, os funcionários requisitados 
de out1·os órgàus da Administração Fcdcrdl cm exercício nas Juntas 
de Conciliação c Julgamento $Ubordinadai à nova jurisdição, desde 
que haja concordância dos órgãos de origem. 

§ 2" O provimento dos cargos cbtdcccrá à l~gislaçiio pertinente 
a cada caso. 

Mt. 10 O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condi· 
cionadu à existência de recursos orçamenttlrios próprios do Tribunal 
Rcgionol do Trubalho da 9• Região. 

Art. lI t: criada no Ministério Público junto à Justiça do Traba
lho a Procuradoria Regional do Trabalho da 91 Região, 'om sede cm 
Curitiba c as atribuiçã:s previstas cm lei, 

Parágraro único A Procuradoria Regional compor-sc·tl de 
(um) Procurudor Regional e 3 (três) Procuradores Adjuntos. 

Art. 12 Ficam criados no Quadro do Ministtrio Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, para atender ao diposto no arti· 
go anterior, I (um) cargo de Procurador do Trabalho de Segunda 
Categoria, com o vencimento mcn•al de CrS 6.630,00 (seis mil, sci~
centos c trinta cruzeiros), e 3 (três) cargos de Procurador Adjunto, 
com o vencimento mensal de Cri 5.746,00 (cinco mil, setecentos c 
quarenta c seis cruzeiros), cujo provimento se fartl na rorma da 
legislação vigente. 

Art. 13 Ao Ministério da Justiça, ouvido o Procurador-Geral 
da Justiça do Trabalho, competirá promover a instalação da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 9• Região. 

Art. 14 Para atender às despesas de organização, instalaçlo e 
funcionqmcnto do Tribunal Regional do Trabalho da 91 Região, o 
Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito especial até 
CrS 13.500.000,00 (treze milhõe.< e quinhentos mil cruzeiros). 

Parâgrufo único. Para o atendimento das despesas decorrentes 
da abertura do crédito especial autorizado no presente artigo, fica o 
Poder Executivo nutorizado a cancelar dotações orçamentArias 
consignudas às 2• c 4• Regiões du Justiça do Trabalho, no Orçamcn· 
to vigente, correspondentes às despesas que seriam realizadas pelas 
unidades a serem desmembradas, ou de outras dotações orçamentá· 
rius. 

Art. 15 Aos Juizes Presidentes de Juntas de Conciliação c Julga· 
mento dos Estndos do Paraná c Suntu Catarina fica facultada a op· 
çilo, no prazo de 90 (noventa) dius, a contar da vigência desta lei, 
pe)n permanência no quadro da Regiilo a que pertencem, hipótese 
cm que continuarilo no cxcrclcio de seus cursos, mas nilo poderão 
concorrer n promoções .ou remoções nujurisdiçilo dn 9• Regiilo. 

Art. 16 Estu Lei entrnrá cm vigor nu dntu de sua publieuçilo, rc· 
vogndus as disposições em contrl1rio. 
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ANEXO 

Cargos 

Dirctor-Gernl da Secretario 
Secretúrio-Gcrnl da Presidência 
Secretário do Tribunnl Pleno 
Diretor do Serviço do Pessoal 
Dirctor do Serviço de Execução 
Conuibil e Orçumcntúria 
Dirctor dos Serviços Gerais 
Assossor dcJuiz 
Assessor 

Código 

TRT 9•.·DAS·I01.4 
TRT 9•.-DAS-101.4 
TRT 9•.-DAS-102.3 
TRT 9•.-DAS-101.2 

TRT 9•.-DAS-101.1 
TRT 9•.-DAS-101.1 
TRT 9•.-DAS-102.2 
TRT 9•.·DAS·I02.1 

MENSAGEM N• 002, DE 1975 
Do Poder Executl•o 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do urtigo 51 da Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Ju•tiça, o anexo projeto de lei que "criu a 9• Regfão da Justiça 
do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho respectivo c institui 
a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público, e dá 
outrus providências". 

Brasllin, em 5 de fevereiro de 1975.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/0444-B, DE li DE 
OUTUBRO DE 1974, DO MINIST(;RfO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa 

Excelência o projeto de lei referente à criação do Tribunal Re· 
gional do Trabalho dn 9• Região, com sede em Curitiba e 
jurisdiçiio nos Estados do Paraná e Santa Catarina. 

2. A proposta se apóia nas inadiáveis necessidades 
determinadas pela escalada histórica, politica, econômica c 
social do Pais no último decénio, notadamcnte nas zonas 
meridionais. 

3. O desenvolvimento acelerado de Silo Paulo, cm to· 
dos os setorcs, provocou enorme volume de dissldios, acima 
de qualquer previsão, transformando a 2• Região da Justiça 
do Trabalho em ponto de estrangulamento para o qual ainda 
mais concorrem as ações trabalhistas oriundas do Paraná c 
Muto Grosso, 

4. A gravidade do problema, acentuada também pelo 
crescente progresso do Estado do Paraná, levou o Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho a aprovar por unanimidade 
cm sessão plenária de 8 de maio último, o desdobramento das 
2• e 4• Regiões, instituindo nova jurisdição integrada pelos 
Estudos do Paraná e Santa Catarina. 

5. Representando uspiraçào do Estado do Paraná dcs· 
deu década de 1940, hâ que mencionar ter sido a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho cm Curitibu inserida no 
untcprojcto de Código de Processo do Trabalho, em 1963. 

6. A Consultaria Jurídica deste Ministério examinou 
cuidudosamente o assunto, comparando os dados cstut!sticos 
do movimento judiciário no Pais, e considerando outros fato· 
rcs relevantes, notndurncntc polilicos c econômicos, concluiu 
pela conveniência da criaçilo do Tribunul Regional do 
Trubalho da 9• Região, com jurisdição nos Estados do 
Parunite Suntu Cuturinu c sede cm Curitiba. 

7. O entendimento da Consultaria Jurldica parece o 
muis const:ntimco com :1s vcrdudc:irus proporções do quadro 
atual du Justiçu do Trabalho c suus projeções nos próximos 
unos. 

8. Cumpre ressultur que os procedimentos vinculados 
· • · · da 

uniformidade de denominnçõcs cm relação ao aprovado para 
outros Tribunais Regionais do Trabalho, foram devidamente 
aprcciudos pelo Departumento Administrutivo do Pessoal Ci· 
vil- DASP -,e as respectivas recomendações atendidas no 
projeto de lei, 

Submetendo o assunto a alta delibcraçilo de Vossa Exce· 
li:ncia, renovo os protestos do meu mais profundo respeito. -
Armando Falcio, Mini<tro da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

DECRETO· LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 (I) 

Apro•a a Conoolldaçilo .das Leis do Trabalho 

•• o ••••••••••••••••••• '.' ••••••••• , ••••••••• o •••••••••• 

CAPITULO IV 

Dos Tribunais Regionais do Trabalho 

Scçiio I 

Da composlçilo e do funcionamento 

Art. 670. Os Tribunais Regionais das I• c 2• Regiões compor· 
sc·ão de onze juizes togados, vitalícios, e de seis juizes classistas, 
temporários; os da 3• c 4• Regiões, de oito juizes togados, vitallcios, e 
de quatro classistas, temporários; os da 5• c 6• Regiões, de sete juizes 
togados, vitalícios, e de dois classistas, temporários; os da 71 c 8• 
Regiões, de seis juizes togados, vitalícios, c de dois classistas, 
temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. 

§ I• Vetado. 
§ 2• Nos Tribunais Rcgionai~constituídos de seis ou maisjui· 

1.cs togados, t menos de onze, um deles scrã escolhido dentre mem· 
bros do Ministério Público da União junto A JustiCa do Trabalho e 
os demais dentre juizes do Trabalho Presidentes de Junta da respecti· 
va Região, na forma prevista no parágrafo anterior. 

§ 3• Vetado. 
§ 4• Os juizes classistas referidos neste artigo representarão, 

paritariamcnte, c~npregadorcs c empregados. 
§ 5• llaverâ um suplente para cadajuizclassista. 
§ 6• Os Tribun:tis Regionais, no respectivo regimento interno, 

disporão sobre o substituição de seus juízes, observados, na convoca
ção de juizes inferiores, os critérios de livre escolha c antiguidade, 
alternadamente. 

§ 7• Dentre os seus juizes togados, os Tribunais Regionais ele· 
geriio os respectivos Presidente e Vice-Presidcntc, assim como os 
Presidentes de Turmas, onde as houver. . 

§ R• Os Tribunais Regionais das I • c 21 Regiões dividir-se,ão 
em Turmas, facuhadu essa clivisão aos constituídos de, pelo menos, 
doze juizes. Cada turma se comporá de tri:s juizes togados e dois 
classistus, um representante dos empregados c outro dos empre
gadores. (21) 

..•. ' •.• ' ••.•.•.•..•..••.• ' ••••••• ''o'' .•••.••••••••.••.•.• 

SEÇÀO 11 

l>a Jurlsdlçiio e Competência 

Art. (>14 Parn o efeito da jurisdição dos Tribunais Regionais, 
o território nucionnl é dividido nas oito regiões seguintes: · · 

I• Região - Distrito Federal c Estados do Rio de Janeiro e 
Esplrilo Santo: (24) 

2• RegiUo- Estados de São Paulo, Paruná c Mato Grosso; 
3• Rc~iUo- Estudos de Minas Gerais c Goilts: 

4• Regii1o- Estados do Rio Grande do Sul c Santa Catarina: 
S• Regino- Estados da Ruhia c Sergipe; 
6• Região - Estados de Alngoas, Pernambuco, Parnlba c Rio 

Grande do Norte: 
7• 
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Purágrufo único. Os Trihunnis têm sede no Distrito Federal 
( 1 • Região) c nus seguintes cidades: Silo Paulo (21 Região), Belo 
Horizonte (3• Região), Porto Alegre (4• Região), Salvador (S• 
Região), Recife (6• Região), Fortaleza (7• Região) c Belém do Paril 
(81 Regiito), 

' • • • • • • • • ' • ' • • • • • • • ' • • • • • • • • o • o • • ' • • • • ' • ~ • • • • • ' • ' • • • • • • • ' • ' 

(ris Conu:\·.1·rjt1s tk Crmstltulçào t• Justlça, de Leglslaçào 
Social, d•· Sm•iço Plih/ico CMI e de Finanças. J 

PARECERES: 
PARECER N• 346, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n' 87, de 1975, que "dispõe sobre a inclusão de 
Adido Agrícola em represeltações diplomáticas do Pafs". 

Relator: Senador llalívlo Coelho 

Subscrito pelo eminente Senador Vasconcelos Torres, o Projeto 
submetido il consideração desta Comissão visa a criar o cargo de 
"Adido Agrícola" junto a algumas representações diplomáticas do 
Brasil · 
' T~cendo considerações diversas, o autor do projeto salienta que 
o Adido Agrícola integrará o pessoal permanente nas representações 
diplom:lticas do Pais na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Cana
dú, França, Jtúliu, União Soviética, Nova Zelândia, Austrália e 
Jupiio, onde o progrcl!io tecnológico, na agricultura, está a merecer 
maior c melhor intcrcümbio, 

A justificaçito que acompanha o projeto faz oportunas obser
vações nu sustentação de seu propósito, por certo meritório, susci
tando a atenção do Poder Executivo. 

No tocante, entretanto, à sua pertinência nesta Casa, achamos 
que conflitu com as normas dispostas no artigo 57, 11, combinado 
com o urtigo 81, 11, da Constituição. 

Assim, preceitua a Carta Magna: 
"Art. 57. f: da competência exclusiva do Presidente da Repu

blica a iniciativa das leis que: 

••••••• o •••••••••••••• ' •• ''' ••••••••••••••• ' •••• ' ••••• ••••• 

li- criem cargos, funções, ou empregos públicos ou aumentem 
vencimentos ou a despesa pública. ........ ' ............ ' ... ' ........ ' ......... '. '' ... . 

Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República: 

•••• ' •••••••••••• ' •••• ,, •••••••• , • ' •••• ' •••• o.' ••••••••••• ' 

11 - iniciur o processo legislativo, na forma e nos casos previs
tos ncstn Constituiçlto." 

t pois, claríssima a ilação de que o projeto ô inconstitucional, 
razão por que opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 20 de agosto de 1975. - Accioly Filho, 
Prcsiden!e - italivlo Coelho, Relator - Nelson Carneiro - José 
Llndoso- Heitor Dias- Hehidlo Nunes - Henrique de La Rocque 
- Leite Chaves. 

PARECERN•347,DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio n• 
20/67-P/MC, de 16 de novembro de 1967, do Senhor Presiden
te do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fe
deral, cópia do acórdiio proferido naquelu egrégia Corte ao 
apreciar os Autos de Representação n• 727, do Estado do Rio 
Grande do Sul, o quul declarou inconstltucionuls diversos dispo· 
sitlvos da Lei rio-grandense-do-sal n' 5.256, de Z de ugosto de 
1966. 

Relutar: Senudor José LlndoNo 

Com 0 ofício n'' ll/67-P/MC. de 16 de novembro de 1967, o Se
nhor I' residente dll Supremo Tribunul f'ederulcnviou liO Senado Fe· 
th:ra! pnru qUI.! se curnpru os dilmncs' · · unte u 

ruçiio cm Actlrdiio proferido naquela egrégia Corte ao apreciar os 
Autos de Representação n• 727, <lo Estado do Rio Grande do Sul, o 
qual declarou inconstitucionais diversos dispositivos da Lei n• 5.256, 
de 2 de agosto de I 966. 

De inicio, dr.:vr.:r-~e·ú registrar as vicissitudes desse Processo no 
próprio Senado. 

Em 1967, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a Repre
sentação n' 727 - RS, c declarou inconstitucionais diversos dispo
sitivos da Lei rio-grnndcnse-do-sul n• 5.256, de 2 de dezembro de 
1966, 

O Presidente da Suprema Corte remeteu uo Senudo Federal o 
texto do Acórdüo, publicado no Diário da Justiça, de 22 de setembro 
dcl967. 

O Processo, nu Comissão de Constituição e Justiça, foi, a partir 
dcssu duta, distribuído e redistribuído a diversos Relatores, confor
me se vcriflcur:í na folha de registro de tramitação, 

Entre os Relatores que estudaram a matôria, destacou-se o en
tüo Senador Josaphat Marinho, que em 1968 assinalava a complexi
dade c delicadeza da matêria e justificava o retardamento do ofereci
mento do purcc~:r,"'bscrvando: 

"Além disso, houve a execução regular do julgado pelo 
governo do Rio Grunde do Sul, que ainda tomou a iniciativa, 
cm harrnoniu com o Tribunal local, de providenciar a elabo
raçüo de novo Código de Organização Judiciária, a fim de 
ajustnr definitivamente o sistema ao entendimento firmado 
pela Corte Suprema," 

E ao final solicitou fosse oficiado ao Governo do Rio Grande 
do Sul, "indagando-lhe se jú foi conclulda a elaboração do novo 
Código de Organização Judiciária, destinado a substituir a Lei Es
tndual n' 5.256, de 2 de agosto de I 966, e lhe pedindo, em caso afir
nmtivoj u remessa do diploma recente". 

O então Presidente da Comissão de Constituição c Justiça, o 
Saudoso Senador Milton Campos, oficiou, cm 20 de novembro de 
1968 (Oficio n•• I 48-CCJ /68) uo Governador daquele Estado, soli
citttndo os esclarecimentos requeridos, pedido esse rclierado pelo 
Oficio de 6 de novembro de 1969 (Oficio n• I i /69-CCJ). 

A 17 de fevereiro de 1970, o Senhor Governador do Estado res
pondeu a Comissão de Constituição e Justiça - Expediente 
GGf AJ I.- IS- FVMV- men -,nos termos a seguir transcritos: 

"Em atcnçito ao seu Oficio datado de 9 de novembro de 
1969, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o 
Projeto de Lei n• 137/67, sobre o novo Código de Organi
zaçüo J udiciúríu, destinado a substituir a Lei n• 5.2S6, de 2 de 
agosto de 1966, e que se achava em tramitação na Assembléia 
l.egisllttivu, foi arquivado recentemente, visto atribuir, a 
Constituição do Estado de 27 de janeiro de i970, em seu arti· 
go 131, inciso Iii, ao egrégio Tribunal de Justiça, competên
cia para dispor cm resoluçiio, pelo voto da maioria de seus 
membros, sobre a divisito c organização judiciária, cuja alte
ruçüo somente podcní ser feitu de cinco cm cinco anos." 

Emttbril de 1970 (Ofício jSA/ CCJ/70 de 28 de abril de 1970) o 
Reltttor, Scnndor Josnphat Murinho, pede n Presidência da CCJ que 
insistn puru quengoru, es111 soliciteuo Sen.hor President~ do Tribunal 
de Jlt>tiçu do Rio Grnnde do Sul "se o Trtbunal de Jusuçn do Estado 
jú exercitou n novn utribuiçilo inovando nu ~isciplina da matéria. 
Tumbbm rcstu cm dúvidtt, portanto, se a Let n• 5.256, dcclurada 
inconstitucionul em múltiplas disposições, continua ou ~ào, cm vi· 
scncin": o que foi 11tondido pelo oficio du CC!, de 6 de mato de 1970. 

A respostn do T ribunul de J ustiçn é do teor seguinte: 

"Acuso iecebitlo o ofício de Vossu Excelência n• 32f70· 
CCJ, pelo quul silo solicitudus ínformnçõcs vincuhtdus no 
utemlimento tio ofício n' 20/67-1'/MC, do Exm• .. Sr,"'·'·· 
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vo ii decluraçüo de inconstitucionalidade de dispositivos da 
lei estuduul do Rio Grande do Sul n• 5.256, de 02-08-66 -
Código de Organizuçiio J~diciáriu do Estado, 

A respeito, tenho a honra de comunicar-lhe o seguinte: 
a) o egrégio Tribunal de Justiça do Estado ainda não 

exercitou a atribuição de dispor, em resolução, sobre u 
divisão e organização judiciária do Estudo. A matéria está 
pendente de estudos: 

b) cm conseqUência, continua cm vigência c tendo apli· 
caçilo- ressalvados os dispositivos censurados pelo Pretória 
l:)a.'l:lso -nlci cstuduul SLJpranwncionndu," 

O último documento que comparece ao processo 1: o Oficio n• 
309/70-GP do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça ora referido. 

Ignora-se como foi operado o acatamento da decisão do Excelso 
Pretória. 

Mas, entendo, com u dcvidu vcnia, que ao Senado não cabe se 
extenuar nessas indagações. 

Afigura-me, de início, como tarefa preliminar o situar com cxati· 
dão o texto, as expressões fulminadas como inconstitucionais, uma 
vez que o sistema adotado pelo Supremo de oferecer o Acórdão. 
somente sintético, incorporando-o ao mesmo as notas taquigráficas 
que revelam os debates do julgamento por vezes, não proporciona a 
segurança para que ele exerça suas atribuições constitucionais. O 
caso em estudo, pode ser incluído como exemplo. 

O Sr. Ministro Prado Kelly, no Relatório, refere-se que o 
Procurador-Geral da República, argUiu, perante o STF- cm repre
sentação formalizada consoante o art. 8•, parágrafo único c o art. 
101, I, k, da Constituição de 1946, e, conforme os preceitos da Lei n• 
4.337, de 1964- n inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n• 
5.256, de 2 de agosto de 1966 (Código de Organização Judiciária do 
Estudo do Rio Grande do Sul), cm face dos arts. 3•, 4•, 5• c 25 do Ato 
Institucional n• 2, de 27 de outubro de 1965, extensivos aos Estados 
da Federação nos termos do art. 32 c parágrafo único do mesmo Ato. 

A decisão do STF foi no sentido de julgar-se procedente, cm 
parte, u representação nos termos do voto do Ministro-Relátor. 

Dcvcr-se·Ú, então, tomar como base o voto do Sr. Ministro
Relator, atento ao que ele afirma: 

"Em conclusão, julgo procedente, em parte, a represen
tação para declarar a inconstitucionalidade das normas rela
cionadas na inicial, a exccção das referidas no§ V deste voto." 

Assim. devemos, preliminarmente, fazer o levantamento das 
normas relacionadas na inicial c das normas referidas no§ V do voto. 
Não vindo nos Autos da Representação, a inicial. vamos nos so
correr do Relntório. 

"A censura recai, em linha principal, sobre o sistema das 
Circunscrições - para as quuis se criam 7 juizes na capital e 
17 no interior, todos de 2• entrãncia (arts. 60, XIII; 262, IX; 
~··, caput e§ IV;' 48; 53. caput, I • pt. c§ 3•: 54 c§ único; 255 c 
§§ 1• c 2• c 297): c, por via de conseqUência, sobre o regime 
dns "substituições dos juizes" e das "rêrias colctivns" (arts. 
6•, § 4•, 255 e§§ I• e 2•. 297, 53 c§ 3•, 54 c§ único); com 
reflexo no principio constitucional da "independência c har
monia dos poderes" (llrt. 7•. vn. b), dados os empecilhos ao 
funcionumento do Judici(lrio, como afirmara o Presidente do 
Tribunnl de Ju.tiçu (cit. u f\. 6). 

Rccui uindu: 

-no nrt. 10, V (relutivo 110 Tribunul de Imprensa), por 
conl1it11nte com o urt. 24 do Ato Institucional n• 2 (segundo a 
qunl compete ojulgumento dos processos d11 Lei n• 2.083, de 
1953 110 Juiz de Direito que houver dirigido n instruçi\o) c 
com o nrt. S•, XV, a, du cit. Constituiçuo (competência du 
Uniuo puru legishlr sobre norm11s processu11is); 

-no 11rt. 28, 11, a (que, como dcrivnçuo do anterior utri· 
hui us Cúm11r11s Criminuis sepur11d11s o julgurncnto das re· 

do-·" 'de' 

(reunião do mcsmn Tribunal, ''sempre que houver processo a 
julgur"); 

-nos demuis preceitos que criam. extinguem qu trans
formum curgos ou empregos e bem assim nos que impõem ónus 
no listado (arts, 262, com todos os sé.us incisos e alíneas: 60, 
caput- nu referi:nciu a "54 juizes de direito" na comarca de 
Porto Alegre, número obtido por acréscimo aos existentes
c seus incisos 11, VIl c seus n•s 1•, 2• e 3•, IX, XII e Xlll; 38, 
in fine, com ulusüo a .. seis juízes corregedores", 
por vinculado ao art. 262, I, a, c ao art. 60, XII: 82, quanto à 
expressão .. em número de 16", por acréscimo de .. um Pro
curador" dcJustiça; 107 e incisos I c IX; 135; IV; 144, c, d, e e 
I, bem como 187, !88, 189 c 199, correlacionados com o art. 
262, I, d, e,(, g, c I; 268: 275 c seu parágrafo único: 276, 277, 
278, 279, 280, 282, 283, por ter a "transformação" o signifi
cado de "criação e extinção simultâneas": 264, caput c pará· 
grafo único; 265,281 c suas alíneas: 285; 286; 287; 296; 262, I, 
h; 269; 270 c seu par:ígrafo única: 271; 274: 266, a c b- clc
vaçiio de cntrância, com aumenta ~c despesa; 330, 333 e 340 
- no que concerne a ~~circunscrições~'; 347 c seu parágrafo 
único, 348, # 1•, 358, 361, 11, 364, 367, !i§ I• c 2•, 368 c 370, 
372, parágrafo único, 383 c seu parágrafo único, 392, pará' 
grafo único, 461, 466, 469, 470, 471, 472 c parágrafo único, 
473.491, 502, 507, 508, 11,510, § I•, S22, 11, 523, 529 a 531, 
533, § 1•, 536, 537, 544, 641 c 644- quanto à expressão
"acrl:scimos qUinqUenais"- 649, 11, c, d, e, I, 691, c1put:... 
quanto ü dita expressão - 699, Jl, 701, incisos c parágrafo 
único- em vulncração do art. 141, § I• da Carta Magna-
702, §§, 703 c parágrafo único, 713 e§~·. 714, I, a, b, c, e, q, 
III, c c j, 715, 716 c §§ - relações regidas pela legislação do 
trabulho - 719, 11, 721, parágrafo único, 723 parágrafo 
único, 724, 725 c§§, 726, 727, 731, 732, 797 e parágrafo único, 
801, 806- com violação do art. 5•, XV, a da Lei Maior-
809, 81 I c par:ígrafo único, 812, §§ I• c 2•, 813 c parágrafo 
único - todas essas normas benéfica; a magistrados, ôrgi!os 
do Ministério Público, scrventuários ou servidores c, por 
isso, onerosas aos cofres estaduais. Na particular do art. 491, 
denuncia-se infração ao princípio do art. 128 do Estatuto 
supremo. 

A f\s. 109-112 constam quadros relativos à repercussão 
finunceiru da Lei n• 5.256." 

Desse elenco de disposições impugnadas, o eminente Ministro· 
Relator salva "algumas que não padecem de igual defeito ou, se acar· 
retum maior gasto, o devem a situações anteriormente constituídas". 

Mesmo assim, as dúvidas persistiam, pois não estava absoluta· 
mente claro, na sua amplitude, o que o decisório da Suprema Corte 
acoimara de inconstitucional. Por esta razão, dirigimos ao 
Presidente desta Comissão o seguinte alicio: 

"Com o intuito de instruir o meu parecer, nesta 
Comissão, referente ao Oficio n• 20(67-P(MC, de 16 de 
novembro de 1967, do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, sobre inconstitucionalidade de divmos 
dispositivos da Lei n• 5.256(66, do Estado do Rio Grande 
do Sul, fiz proceder uo levantamento, na forma da rclaçilo 
anexa, de tudo que foi reprovado. 

Considerundo, todavia, o grande elenco das dis'posições 
tidus como inconstitucionais, que abrangem nilo apenas arti· 
gos inteiros mas, até, partes dos mesmos c, ainda, expressões 
isolud11s, julgo do maior interesse seja feita consulta ao 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para saber 
se os dispositivos joeirados correspondem, com cxatidilo, ao 
julgnmento duquelu Calenda Corte. 

A exigUidudc de dados esclarecedores- tendo cm vista 
que tenho puru exume unicamente as notns taquigrllficas da 
decisl\o - rcssultu 11 ncccssidude du providência ora solicita-
du. O us~unto, 10r suu cc · · 
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pleiteada, vale frisar, é indi.<pensitv~l à segura~çn que orienta· 
n'1 a rcsolu.;no u ser rccomcndadu cm meu purcccr ... 

Tendo esta Comissüo ucutndo u minha sugestão, iive, nnul
mcntc, a resposta do Senhor Presidente do Supremo Tribunal F~

dcral, detalhando os dispositivos "que foram declarados inconstitu· 
cionais" no julgamento dH Rerresentaçuo n• 727,.dn Estudo do Rio 
Grande do Sul. 

Assim, considero plcnumentc csclurecido o assunto, puru, nu 
conformidade do disposto no art, 42, inciso VIl, da Carta Constitu
cional, >uspendcr n execuçilo dos dispositivos da Lei n• 5,256/66, do 
Est:~do do R i o Grande do Sul, declarados inconstitucionais por dcci· 
suo definitiva do Supremo Tribunal Federal, nu forma do seguinte: 

PROJETO DE I!ESOLUÇÃO.N• 56, DE 1975 

Suspendo, por lnconslitucionalldade, a execução de precei
tos da Lei n• 5.256, do 2 de a~osto do 1966, do F.stado do Rio 
Grande do Sul. 

O Senado Fedem i resolve: 

Art. i<' J! suspensa. por inconstitucionalidade, nos termos da 
decísilo definitiva do Supremo Trihunal Federnl, a execução dos 
seguintes preceitos da Lei n• 5.256, de 2 de agosto de 1966, do 
Esl:ldol do Rio Grande do Sul: 

I -no nrt. 69, caput, ~~ clúusulu: .. circunscrições"; 
11-o* 4•doart. 6•: 
I 11- o inciso V do a ri. I O; 
I V- a alinca a do inciso 11 do art. 28; 
V- no ar!. JS. caput, in fine, a.cJiíusula: "que será auxiliado 

por 6 juíze~ corregedorc~": 
VJ-oart. 46: 
Vil- No ar!. 48, a cláusula: "circunscrição"; 
VJIJ - No art. 53, caput, a clltusula: "Juiz de direito de 

circunscrição e, nn falta deste, sucessivamente"; 
IX- No* 3• do ar!. SJ. a cl:iusula: "a de circunscriçüo ou": 
X- o art. 54 e seu Parágrafo único; 
X 1- no art. 60, caput, a clllusula: "54 juízes de direito"; 
XII- os incisos li; Vil e seus nos 1•. 2• e.l•: IX; Xll; e XIII, do 

art. 60: 
XIII- no ort. 82, a cli!Usula: ''em número dedezesseis": 
XIV- os incisos I e IX do art. 107; 
XV- o inciso IV do art. 135; 
XVI- as alíneaS(, d, e e i do art. 144: 
XVII -osarts. 187,188, 189,e 199; 
XVJII-ourt. 25~eseus§~ l•e2•: 
XI:\- os arts. ~<·~c 263: 
XX- o art. 264 e seu Parágrafo único; 
XXI -o art. 265; 
XXII- o art. 266 c as'''"'' ulineas a e b; 
XXII I- os arts. 268 c 26~; 
XXIV- o art. 270 c seu • ;,,·,\grafo único; 
XXV -osarts. 271 e274; 
XXVI- o urt. 275 e seu Parágrafo único; 
XX VI I - os nrts. 276, 277. 27~. 279 e 280; 
XXVI ii- o urt, 281 e suas nllncas a, b, e c; 
XX IX- o art. 282 e seus incisos: 
XX X -os arts. 283, 285, 286, 287, 296 e 297; 
XXXI - nos urts. 330, 333 c 340, o que se refere à clúusulu: 

••ci rcunscriçt1o"; 
XXXII- o urt. 347 c seu ParAgrafo único: 
XXXIII-o§ l•dourt. 348; 
XXXIV.- os arts. 358 e 364; 
XXXV - os~ I• e 2• do art. 367: 
XXXVI- o Purúgrafo único do art. 372: 
XXXVII- o arl. 383 o seu Parltgrafo único; 
XXXVIII- os arts. 461,466,469 e 47 I: 
XXXIX- o url. 472 c seu Parltgrufo único: . 
X L - no urt. 473, u clilus~tlu: "sendo o pagumcnto du gratin-· 

:;;tçiio devido u partir de I• dcjuneiro de 1964": 

XLI-oart. 491; 
X LI I -o inciso li do art. SOB; 
Xi.lll -o* l•doart. 510; 
Xi.JV- o arl. 523: 
XLV-o§ J•doart. 533: 
XLVI -oart. 544: 
XLVII -as ulfncas o, d, e e'i do inciso 11 do urt. 649; 
X L V III- o inciso 11 do ar\, 699; 
XLJX-o§2•doart. 713; 
L- ulincas a, b, o c g do inciso i c alíneas e e) do inciso li do 

nrt. 714; 
LI -o urt. 715; 
1.11-oart. 716cscusparl•srafos: 
Lili- o Parilgrafo único do url. 721: 
LIV- o url. 724: 
LV- o nrt. 797 e seu Parágrafo único: 
L VI -ll art. 806: e 
L VIl- os§§ J•e2•do art. 812. 
Art. 2' , Esl:l Resolução entra cm vigor na data de sua publi

cnçilo, 
Saiu das Comissões, em 20 de agosto de 1975.- Accioly Filho, 

Presidente- Josê Llndoso, Relator- Jtalivio Coelho- Henrique de 
La Rocque - Heitor Dias - Leite Chaves - Nelson Carneiro -
Helvídio Nunes. 

PARECER N• 348, de 19'75 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Emenda da 
Câmara dos Deputado~ ao Projeto de Lei do Senado n• 87/71, 
que dispõe sobre a averbação do pagamento de títulos 
protestados, e dá outras providências. 

Relator: Senador Accioly Filho 

L Em virtude de subemenda oferecida por esta Comissão, o 
Senado Federal incluiu, no Projeto de Lei n• 87/71, dispositivo 
relativo ii obrigatoriedade da identificação do devedor nos tltulos 
cambiais c duplicatus c a descrição dos elementos dessa identificação 
nos instrumentos de protesto. 

A subcmenda era, assim, pertinente, porque o projeto versava 
sobre averbação do pagamento de tltulos protestados. 

1. Aprovado com a subemenda da Comissão, pelo Senado, o 
projeto foi i1 Câmara dos Deputudos. Naquela Casn, o projeto 
receheu emenda da Comissão de Constituição c JÜstiça. A emendo 
visou a completar os elementos de identificação, a eles acrescentando 
o título eleitoral. Essn emenda veio a ser aprovada pela Câmurn, 
dando·sc, assim. nova redução ao art. 3• do projeto. 

No entanto, por evidente equivoco, foi omitido o parágrafo 
~nico do art. 3•, cujo te~to fora modificado pela emenda da Câmara, 
mas que não se destinava àquela supressão. 

O parAgrafo único do art. 3•tcm este teor: 
"Purúgrafo único. Nos instrumentos de protesto, serão des

critos os elementos de quetratn este artigo." 

t evidente que esse pnr~grafo é que compatibiliza o texto do urt. 
3• com o projeto c a sua supressão não está nos fundamentos e fins 
óu emenda da Cümnra. 

Pelo exposto, ê o meu parecer pelu aprovação da emenda da 
C.imnra, para que se dê novu redução ao art. 3• sem prejuízo do pur6· 
grufo único do mesmo urtigo. 

Sulll dus Comissões, cm 20 de agosto de 1975. - Gusta•o 
Capanema, Presidente cm exercício - Accioly Filho, Relutar -
Orlando Znncanor- José Lindoso- Leite Cha•es- Heitor Dias
Henrique de La Roequc- ltull•io Coelho- Jo•é Surney- ·• 
j' 
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PARECER N• 349, de 1975 

Da Comissão de Constltulçio e Justiça sobre emenda da 
CâmarA dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n• 109/73, que acrescenta parásrafo único ao art. 16, da Lei 
n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 

Relator: Senador Accloly Filho 
I, O Senado Federal aprovou Projeto de Lei, de iniciativa do ex· 

Senador Puuio Torres, dispondo sobre a dispensa de instrumento de 
mundnto quando a parte for representada por advogado designado 
por órgilo de assistência judiciâria gratuita. Dessa dispensa foi 
excluída a faculdade do excrclcio dos aios previstos no nrt. 38, do 
Código de Processo Civil, isto é, o recebimento de citação inicial, 
confissão, reconhecimento· de procedência do pedido, trunsução, 
desistência, renúncia, recebimento, quitação c compromisso.· 

Esses atos todos rcfcrcm·sc ao Processo Civil,· omitindo-se, 
assim. aqueles atos previstos na lei processual Penal c que também 
exigem mandato com poderes especiais, isto é, o oferecimento de 
queixa ou o de representação para açào penal (arts. 39 e 44, do 
Código de Processo Penal). · 

2. A emenda da Câmara dos Deputados supriu essa omissão, 
incluindo, no Projeto, ressalva quanto aos atos processuais penais 
para os quais se exigem do procurador poderes especiais. 

e. por isso, conveniente a emenda, que deve ser aprovada. 
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1975. - Gustavo 

Capanema, Presidente cm exercício - Accloly Filho, Relator -
Orlando Zancaner - José Llndoso - Leite Chaves - Nelson 
Carneiro - Heitor Dias - Henrique de La Rocque - Jtalivlo Coelho 
-José Samey. 

PARECER N• 350, DE 1975 

Da Comlssio de Conatltulçio e Justiça, sobre a Emenda 
Substltutlva ri'• I (de Plenário) oferecida ao Projeto de Lei do 
Senado n• 67, de 1974, que "asse1ura a contagem de tempo de 
aerviço público e do prestado às sociedades de economia mista, 
para efeito de apoaentadorla ". 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 

De autoria do nobre Senador Franco Montoro, o projeto origi· 
nário visa a acrescentar dispositivo que, de forma expressa, dispensa· 
vu a regulamentação da Lei n• 3.841, de IS de dezembro de 1960. 

Funda-se a justificação no fato de que o Instituto Nacional de 
Previdência Social se recusava, insistentemente, a aplicar o referido 
diploma legal, por falta de regulamentação. 

Encaminhada a matêria a esta Comissão, assim concluiu o pare· 
cer cxarndo a 21 de agosto do ano próximo passado, que relatei: 

"Isto posto, estou em que o Projeto de Lei n• ~1: de 
1974, nilo fere a Constituição. Entendo, porém, que é IOJUrf· 
dico, pois que o caminho pura obter, cm certo sctor da 
pública administração, o cumprimento de diploma legal não 
é o do Legislativo, mas deve ser procurado, como vem sendo, 
através do Judiciário. Os abusos porventura praticados têm 
remédio especifico." 

Levado ao Plenário, o nobre autor do projeto, visando sanar o 
vicio upontudo por esta Comissão, apresentou a Emenda Substituti· 
va sub examen, que propõe a séguinte redução ao art. 6• da Lei n• 
3.841, de I 5 de dezembro de 1960: 

"Art. 6• O INPS, a requerimento do interessado, c 
observado o prazo de 30 (trinta) dias, anotará em sun Cnr· 
teiru de Trabalho c Previdência Social que o segurado, no se 

. aposentar, terá direito aos benefícios desta Lei." 
A matéria ora apreciada perdeu o objeto cm face dll advento da 

Lei n• 6.226, de 14 dejulbo de 1975, que "dispõe sobre u eontar.emrc· 
clprocu de tempo de serviço público federal c de atividudc privuda, 
pa: . " 

Com efeito, tal diploma legal, cm· seu art. 10, revoga expressa· 
mente a Lei n• 3.841, de 15 de dezembro de !960. Assim, uma vez 
cessada a vigénciu da lei que se pretende alterar, inviável a .emenda 
oferecida. 

Ex podtls, somos pela prejudicialidade da referida proposi~ão. 
E: o parecer. 
Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 

Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Heitor 
Dias - Leite Chaves_ - Gustavo Capanema - Henrique de La 
Rocque- José Llndoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- No Expediente lido 
consta o Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1975, que cria a 9• Rc· 
gião da Justiça do Trabalho c o Tribunal Regional do Trabalho res
pectivo c institui a correspondente Procurndoria Regional do Minis· 
tério Público,. e d6 outras providências. 

Nos termos da alfnea B do inciso li do art. 141 do Regimento ln· 
terno, a matéria receberá emendas, perante a primeira comissão a 
que foi distribuída, pelo prazo de cinco sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Ma&alhiles Pinto)- A Presidência rece
beu a Mensagem no I 5 l, de 1975 (n• 247/75, na origem, de 21 do 
corrente), pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado 
proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda pura que seja levnn· 
tadu a proibição contida na Resolução n• 58/68 desta Casa, a fim de 
que o Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar para 
CrS 2.500.000,000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de cru· 
zciros) o montante de sua divida consolidada, de acordo com a fun· 
damcntação técnica apresentada ao Conselho Monetário Nacional. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia c de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhiles Pinto)- Há oradores inscri· 
tos. Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás-ARENA) (Pronuncia 
o aegulnte discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Reiteradas vezes t~mos tomado a atenção da Casa e manifesta· 
do a nossa preocupação quanto ao êxodo, cada vez mais acelerado, 
que vimos verificando, das pessoas mais qualificadas no Serviço Pú· 
blico c na vida pública, de modo geral. 

Ainda h6 poucos dias tivemos oportunidade de aqui ressaltar 
esta nossa preocupação. Se verificarmos as estatísticas, constata· 
remos hoje, dado o modelo de desenvolvimento por nós adotado, 
que o Poder Público, no Brasil, participa, com cerca de um terço do 
Produto Interno Bruto. 

Ora, Sr. Presidente, cm termos de força-trabalho, em termos de 
forças geradoras, cm número e' volume das forças geradoras do 
Produto Interno Bruto, sabemos o quão irrelevante é, numericamen· 
te, a quantidade daqueles que cuidam dessa percentagem reservada 
ao Poder Público. Logo, fácil é concluir-se que essa minoria deveria, 
sem dúvida alguma, ser a mais qualificada. Lamentavelmente, seja 
pela baixa remuneração, seja por uma série de dcscstimulos que cada 
dia c cada vez mais se fazem acentuados, esse êxodo de funcionârios 
vai-se fazendo jâ uma constante. I negavelmente, o Poder Executivo, 
como ocorre no nosso maior estabelecimento de crédito, o Banco do 
Brasil, jlt começa a rever essa posição, isto é, criou um Plano de 
Reclassificuçiio, paru dar melhor remuneração aos seus servidores, E 
queira Deus que essa providência se estenda a todos os setorcs dn 
Administração federal. 

Nu verdade, Sr. Presidente, vale enfatizar que ultimamente o 
Serviço Público, nus escalas estadual, federal c municipal, vem-se 
prestando, na maioria das vezes, como uma espécie de trampolim 
àqueles que estudam c nele se qualificam, profissionalizando-se paru, 
logo cm seguida, deixarem seus empregos públicos, em busca de 
maiores e melhores remunerações nu iniciativa privada. 

Temos citado, Sr. Presidente, como fato bastante ilustrativo, o 
nn 
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nível superior, um agrônomo ou um vetcrinúrio, percebe sull1rios 
equivulcntcs ao de um motoristn de cmninhüo de umu cmpresu de 
trnnspnrtes coletivos. 

As Sccreturías de AgricultUru dos Estudos de Goil1s c de Muto 
Grosso, conforme hC1 poucos dias assistimos, nu Cf1mura dos Depu
tmlus, u e.xposiçüo fcitn pelos Sccrctúrios de Agricultura daqueles 
l'stados. ti·m encontrado dinculdadc na ttplicaçuo dos recursos do 
PRODOESTE colocados à sua disposição, recursos essés concedidos 
pelo Governo Fedem!, porque u remuncruçào que podem propiciar 
uos técnil.'os sequer estimuln o cornpurccimento destes aos concursos, 
pt~ra u sua contrntuçi'io posterior. Esse futo ocorre com diversas 
Secretarias de Agricultura de nossos Estados, 

De outro ladn, Sr. Presidente, n:itcr:unos nossa pn:ocupaçào 
pan1 com O!'i cargos públicos clctivos, As dificuldades que temos sen· 
tido, nos últimos dias, quando jí1 se comcçu a articular possíveis c 
prov(,vcis c~mdidntos i1s Prefeituras, são realmente de alurmar. 

Sr. Presidente, homens dC' bem, quando por nós concitudos- " 
dttr unw cota de sucrifíciu, unu1 purcch1 de seu esforço, pura a me
lhoria da administração púhlica municipal, isto é, para que compare· 
çum. l..'omo candidutos, esses homens na maior sem-ccrimõniu, sem 
nenhum rcs!!uurdo vcrh~1l, esses homens sérios, cmboru responsáveis 
- como homens sérios que são - dizem que não querem, em 
circunslitncia alguma. se expor tto ridículo de serem pichados, pela 
inconlinéncia verhal de algum Ministro do Tribunal de Contas, de 
ineptos ou de desonestos: caso tenh:un u infelicidade de amanhã, cm 
virtude de caréncia ahsolula de pessoal qualincado nos cargos 
púhlicos municipais, rc;.llizar n uplicuçi10 incorrctu de dctcrminudu 
vcrhu. 

Sr. Presidente, lenho insistido - c volto a fazê-lo nesw opor
tunidade- para que tenhamos cautela. principalmente os meios de 
divulgaçi'io que, de certo tempo a esta purlc,- setoriulmente. gruçt1s 
u Deus - prcocupudos com o faturumcnto, preocupados, exclusi .. 
vmncnh:, com o ''dcsgruç:~damcntc gntnde mercado consumidor de 
esc.:ünd:l/os'" c a serviço da unticuhura, muito têm desservido ü r.:ausa 
púhlica, isto é, rouh;un nos hornens públicos, não a maior, mas, 
tulvct, u l1nica t: verdadeira rcrnuncrução, o respeito e a estima 
popular. 

Sr. Presidente, é doloroso que selares pondcrúvcis dn nossu 
lmprl·ns:~ par:~ .'mh1·cvivcrem, tcnhílm de saciur esse mercudo- co
nw di .... sc c n:pito- dcsg:mç:~damcntc grunde, o mercado dos esc1in· 
llalos -· lcnjwm d~: d!.'spcrdicar muito do temp.o dos seus inte
l~:ctwli~. muito csp;u;o, muito pnpel c muita tint;t para u sociedade 
desse mc:rcado. E litnto é VL·rdadc, Sr. Presidente, ii import;.incia do 
p:tsquim, do jorn:tl·dcnúncia, do jornul-esctindalo, hoje, no Brasil, 
que. cnnvcrs:mdn com cmprcs(lrios do Rio de Janeiro, em oportuni
d:tdc recente. me disscnun que, pnrn se conseguir um espnço num jor
nttl de dcnúnci<t," ,.,emplo do O Dia, A Notícia c Luta Democrática 
-c nno na púgi1w 11t1hrc -. é nccessârio quase que um pistolão c 
mc.<ics de antc:ccd~. .. ·i·!. Nos gr;.tndes jornuis, como Última Hora, 
consegue-se espaço nas primcirus páginas, porque, em verdttde, to
dos ns gr:tndes jornais <iue circulam na antiga Cidude-Est:tdo, todos 
eles somados nflo vendem. cm conjunto. hoje, a metade de quulqucr 
um dos pusquins oujnrnais-dcnúncia isoludumcntc. 

(: dolorosa esta constatm;no. Sr. Presidente, c. de certa formu, 
exculrw. cm pHrtc, esses sctorcs du imprensa que precistlm sobreviver 
vendendo espaço c suciundu, ussirn, um grande merendo consumidor, 

Sr. Pn:sidcntc, temos vcrific:tdo u maneira crescente como se 
vem envolvendo, nos ltltimos dias, através de noticiários, o nome de 
homens públicos cm esclindalns. Envolvimento esse, como eu disse, 
provm:adn pela im:untinêndu vcrhul ou pur um momento de profun
du inl'eliddudc, de um ilustrudo e respeil!tdo Ministro do Tribunal de 
Contas dH Uniiin, atitude que deixa uquclu Cusa de tUo honradus c 
gloriosas trudiçõcs numa situaci'io ntê mesmo cquívoeu. ~o cuso do 
En~~nh~iro Lafuy~lle do Prado. que não conheço rcssoulmcntc, 
nws, segundo pude infnrmur-mc, pela clevuçno du linguugcm de suu 
dcf<ostt, alllc us ucusuçiics que lhe furam imputttdtts pelo Tribunul de 
C'unt<ts, sohrctudu pclu mulin absurda que lhe foi uplicndn, devo con
cluir ~JIIC se truta de urn homem de hcm. E com u · 

a esse cngenhdro. niw só o perdemos, cm definitivo, para u vidu pú· 
hlica, como, por certo, muitos dos seus admiradores e umigos, se 
amuniHi convocados paru qu:1lquer cargo público, com certeza re
cusariio c de nwnc:iru ulgumu se unimnrüo u servir ao Pu is, vez que cs· 
i<trão submetidos a esse tipo de envolvimento escundaloso, que po
dcrÍI até utingir os seus descendentes. 

~ hcm vcrd,ldc, Sr, Presidente, que ti corrupçfto foi, é, scrú 
sempre tt preceptora da subversüo, principnlmentc nos meios jovens. 
E n impunidade da corrupção, sabemos lodos. legitima, de certa 
formu, u subvcrsiio, vez que nos dcsurma, como responsf1vcis, ante a 
descrença popular. Em verdade também, Sr. Presidente - c todos 
tém proclamado-. a Revolução vem, através dos :tnos: punindo os 
corruptos, cassando mundutos, suspendendo direitos políticos c 
C<lnnscando bens. Contudo, para ser autenticamente ~rusileira. para 
ser ~:ristiuncnte hrusileiru, ou seju, pnru não violcntur a si m'esmu, tem 
atuado com muitu cuutelu, com as cauteh\S nccessúrias pura evitar 
injustiças. Assume-se ussim, como é tradição em nosso Puís, o risco 
du ímpunidndc para muitos, evitando atingir, mesmo que poucos, os 
inocentes. 

Sr. PrcsidC"ntc. o que vimos vcrilicundo, nos últimos dias- repi .. 
lo- é realmente contristador, c até desesperador. 

Trazemos pura os Anais desttt Casa o produto do trabalho in
telectual de al~unsjornalistas e, para orgulho nosso, aqui de Brasília. 
Dentre eles destaco o da edição do Correio Brazlllense de 24 do cor
rente, 'sob o titulo Os Cães Em Cima dos Cães, do Jornalista Oli
vcirH Bastos. 

Sr. Presidente. alongar-nos-íamos bastante, sem dúvida alguma, 
se fôssemos ler, no seu inteiro, todos os artigos que temos em mãos. 
Mas este, de modo esrecial, traz uma espécie de puxão de ~relhas, pa
ru uma dus nossas Comissões -a do Distrito Federul -c creio da 
maior import:incia que conste dos nossos Anais, visto que esse jor
nalista, com unu1 lucidez extraordinária e uma felicidade ímpar, rc~ 

tr:1l:t, com muitu propricdudc, todas :1s queixas, todus as nossas preo
curulçõcs cm rcluçiio aos csciindalos quanto à corr~pção. 

O Sr. Helvídio Nunes (Piauí-ARENA)- V. Ex• me permite 
umn intcrvcnci'io'~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiús-ARENA) - Com 
muito pr:tt.cr. 

O Sr. Helvídio Nunes (Piauí-ARENA)- Nestu tarde de pie· 
n;irio v:tzio, parece que sou o único representante da Comissão do 
Distrito Fcdcrul c, como tal, niio aceito e repilo, veementemente, a 
expressão de V, Ex• Ninguém, neste País, tcm autoridude para 
puxttr as orelhtts dos Membros da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goi!ts ·ARENA)- Eu disse: 
como que unHt espécie de puxão de orelhas, mesmo porque a Comis
são do Distrito Federal não tem orelhus. Talvez tenha sido infeliz nu 
minh<t udjctivnçiio, tulvez devesse usar umu queixa contru o procedi
mento de unu1 dns noss<ts Comissões, Diz o jornulistn, pura esclure· 
cimento de V. Ex•: 

Os ciies em cima dos cães 

Oliveira Bustos 

O e.,·Governudor Hélio Prates da Silveira luta, hít mais 
de um uno, por uma oportunidude paru demonslrur, segundo 
ele, a complci<t falsidude das conclusões do Tribunul de Con
tus do DF u respeito de ulgumus operações de suu udminis
lração. O Engenheiro Lafuyelle do Prado, agarrado à força 
para dirigir o DNER no tempo de Castello Branco, foi 
mLtltudn cm cinco s:tlítrios mínimos pelo Tribunul de Contus 
du União porque (pasmem) suas.contus de 1965 apresentam 
algumas irr~guluridadcs, O ex-Governador Ccsur Culs. hoje 
exercendo porluntc missuo na EI.ETROBRÂS é citudo frc· 
q!lenlcmcnle pelos' jornais como envolvido num esctindulo 
que ele mesmo mandou uputtu ,. cujos culpados ele próprio 

· ~ · , C.\j·~"" · do 
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Piuuí, chumudo pelo Governo Federal pura dar aparência de 
seried11dc u um pl11no que nilo tem existência própriu - o 
Polonordcstc -, vê seu nome arrastado na lama como o de 
um conlruventor vulgar, porque a caça us bruxas da corrup
ção detectou alguns indícios de desonestidade ndmínístratívu 
em certos órgiios do Estudo, 

Poderia cilur outros exemplos. Mas creio que bastaria 
qualquer um destes, um apemts destes, pura caracterizar a on· 
da de imbecilidade que está invadindo o país, sob o pretexto 
-santo pretexto de erradicar a corrupção de nosso meio. Pu· 
r:t quem esti1 de fora do problema, a atitude do Governo pare· 
ce ser de completa isenção: permite que as denúncias venham 
a público porque não tem compromisso algum com a de· 
soncstidade. Sob este aspecto, nada a objetur. O que ~ão se 
cxplicu, é que o Governo e, o q'ue é muis grave, a própria 
comunidude não pareçam interessados em ter compromisso 
com a honestidade, co.m a honrado quem ainda a possui. 

O de que se acusou Hélio Prutes da Silveira foi de ter 
autorizado umu operação lesiva aos cofres do Distrito Fe· 
dcral. Ele diz possuir documentos e laudos que provam o 
contritrio. Suplica uma chance de depor nu Comissão do 
Senado pur:t esmagar as suspeitas que pesam sobre sua 
honorabilidade. Passam-se dias, meses, mais de um ano e es
sa chunce lhe é negadu. Por desonestidade? Não. Por desin
teresse cm salvar a reputação de um inocente. 

Com Lafuyette do Prado ocorreu coisa ainda mais cruel . 
Misturaram suas contas com as de outros administradOres do 
DN ER c nzerum umu pesquisa por amostragem e, decorri
dos dez anos do exercício de suas funções, descobriram ir
reguluridudes que o tornaram réu administrativo de um cri
me cuju punição foi orçada em cinco salários mínimos, Que 
fez Lufuyclte? Em tom de indignação e desuno solicitou ao 
Tribunal de Contas da União que desprezasse o critério de 
amostragem e examinasse o conjunto de suas contas. Solici
tou uo Presidente da República que mandasse abrir inquéri
tos, pois a honru de um homem de bem não pode ncar à mer· 
cê de técnicas de amostragens. 

Césur Culs e Alberto Silva pedem a mesma coisa. E em 
reluçilo às contus de Elizeu Resende, no mesmo DNER, é um 
senador do MDB, ltumar Franco, que resolveu tomur as do
res pelo que consider~ um erro grosseiro de avaliação. 

O "Correio Brazlllense" denunciou a tentativa de se 
transformar os inquéritos e diligéncias dos tribunais de con
tas em motivo lle exploração política. A atitude deste jornal 
repercutiu no Congresso e nuvens carregadas que pareciam 
destinadas a desaguar no plenário da C:imara e do Senado, 
foram desviadas para ulgunsjornuis do Rio c de S. Paulo que. 
se trnnsrormarom em colecionudores de denúncias nem sem
prejustilicadas. 

O que purecia destinado a transformar-se em tempero da 
luta purlamentur do MDB contra o Governo Federal, agasa
lha-se agora nus dobras dos connilos regionais, não ruro da 
rrópria ARENA. pura gáudio de correspondentes imaturos 
de jornais do Rio e de Silo Paulo. Assim ~ que do Piauí, 
simpatizantes de Petrônío Portella regozijam-se com a 
oportunidade de envolverem o nome de Alberto Silva. O 
Governador Dirceu Arcoverde luva as mãos e fecha os olhos, 
pois tem mais em que pensar. Do Ceurá, amigos de Virgílio 
T!tvora, pensando que agradam o amigo em Brasília, enviam 
despachos tcntundo atingir a reputação de César Cais. Eco· 
mo não existe, no momento, nenhum senudor à beiru du cus· 
saçào, as continhas de órgãos cstuduais vào se transforman
do num assuntô· especilico da grande imprensu do Rio e de 
Sào Puulo. Aqui mesmo no ucorrelo Bruzillensc", livc que 
expulsur um rcrórter rolicial que desejuva ser promovido a 
"Editor de Corrurçiio". Truta-se de umu nova especialidade. 

Pois ucho que é horn de cquiparur, em termos de espaço 
c - · · · · · " ' : 1çllo com u rcud\o 

fender. O Tribunal de Contas du Uniiio está obrigado, depois 
de ter multado Lufayelte do Prado por irregularidades 
admiryistrativas, a uceitur o repto do acusado e u provar que 
seus critérios de uferiçâo não vuzam para o escândalo gratui-
to c para a mesquinharia inconseqUente. . 

A Comissão do Distrito Federal do Senado deve ouvir 
Hélio Prutes da Silveira, mas se não o fizer, nós mesmos, do 
Correio Brazlllense, vamos fazê-lo, inclusive convocando 
membros dessa Comissão. E os governos do Ceará e do Piauí 
estão nu obriguçiio de se definirem a respeito das suspeitas le
vuntadas, em seus Estados, contra seus antecessores. 

E se o Engenheiro Elizeu Resende não tem onde se defen· 
der, niio faça cerimônia, nem pense que apenas um senador 
do M DB está interessado na sua sorte: escreva-nos, remeta
nos documentos, analise as análises do Tribunul de Contas. 

O tema du corrupção é importante demais pura ficar ape
nas nus mãos dos ucusudores. I'; preciso que o país investigue 
tudo, inclusive os motivos dos que acusam apenas por 
ucusar, apenas pura obter vantagens de uma dúvida temporá
ríu. (;preciso soltar os cães em cima dos cães. 

O Sr. Hehídlo Nunes (Piauí- ARENA)- Se V. Ex• tiver inte
resse, poderei prestar algumas informações que talvez trarão luz ao 
conceito, aojulgumento que V. Ex• porventura queira fazer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás- ARENA)- Jnteres· 
sa-rne, e muito, Excelência. Gostaria, como disse, de colocar bem a 
minha expressão.(; da maior importância que V, Ex• venha ao deba
te, mesmo porque, como disse í: uma espécie de puxão de orelhas ou 
de uma queixa contra o Senado, l'i necessário, portanto, que se es
clareça o fato. Em verdade, estamos aqui, como Membros desta 
Casa, sobremodo preocupados para que não fiquemos numa posição 
equívoca, negando oportunidade de defesa a um ex-Governador que 
alega, segundo o jornalista, que hã mais de um ano vem reivindican
do essa oportunidade. 

O Sr. Helvídlo Nunes (Piauí - ARENA) - Pelo gue sei -
mesmo porque o processo me foi distribuído semana passada, para 
relatá-lo nn Comisslio de Constituição c Justiça- em nns do uno de 
1974, chegou à Comissão do Distrito Federal - e naquela época de· 
lu eu ainda não fazia parle - um oficio do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, em que determinadas irregularidades eram de
nunciadas, c se pedia as providências legislativas à Comissão do Dis
trito Federal. Esse expediente do Tribunal de Contas foi relatado, 
ainda no ano passado, pelo nobre Senador Cuttele Pinheiro e, cm se
guida, na Comissiio de Constituição e Justiça, pelo eminente Sena
dor Accioly Filho, que concluiu pela recomendação à Comissão do 
Distrito Federal, no sentido de que fosse elaborada uma lei es
pecinca, pois. que, nu geral, na dos crimes de responsabilidade não 
poderium, absolutamente, ser enquadrados, em tese, o Governador e 
o Secretário do Distrito Federal. Como vé V. Ex•, não há absoluta
mente, acusação, no Senado, contra o ex-Governador Hélio Prates 
dn Silveira, o que existe é uma solicitação do Tribunal de Contas -
quero deixar bem claro- 110 sentido de que o Senado, que elabora 
especificumente as leis pura o Distrito Federal, vote de instrumento 
legal pura que o Governador e o Secretário sejam responsabilizados 
por fullus que porventura r••SSUm ter cometido. Porque na lei geral, 
nu lei que denne os crimes de responsnbilidude do Presidente du Rc· 
pública, dos Ministros e do Secretário de Estado, nilo há como 
enquudrur o Gov,,,,ador e o Secretário de Estudo do Distrito Fede
rui. Essa a informação que eu gostaria de dar u V, Ex•-

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás- ARENA)- Agrade· 
ço, nobre Senador Helvidío Nunes. Mus, cm verdade, o que o urti· 
culislu di>. aqui, é que u queixa não i: quanto ao Senado estar lhe 
l'u~cndo ucusuçõcs, o de que se queixa o ex-Governador- c ui pnre· 
ce-me procedente- é que a Comissão do Distrito Fcderul, a quem, 
segundo o articulista, teria sido soliciludo umu oportunidude de cnm
nnrccimcnlo 1urn dcfcndcr-:-;e ' · 1 se -· · ou 
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sua defesa c esclarecer quaisquer dúvidas que pairem quunto à lisura 
dn sua administruçi\o. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goi{Is- ARENA)- V. Ex• me permite 
um aparte, nobre Senador. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás - ARENA) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (Goiás - ARENA) - Estou ouvindo 
com. bastante atenção o discurso que é mais uma demonstração de 
preocupação com os homens ptlblicos, nesta tarde. Como membro 
da Comissão do Distrito Federal, permito-me, também, prestar al
guns esclarecimentos a V, Ex• Na verdade, o caminho que deve se
guir o nobre ex-Governador do Distrito Federal, Hélio Prates da Sil
viciru, não i: o de fazer com que a Comissão do Distrito Federal o 
ouça- c aí estou antecipando a V, Ex• o voto que darei, na hipótese 
de convocada, amanhã, a Comissão para isso. Não é esse o caminho. 
Se nós nos tornássemos, através das Comissões técnicas, órgãos 
capazes e com autoridade dé ouvir todos os homens que no passado 
ocuparam funções públicas c que foram acusados de corrupção, 
iríamos transformar o Senado Federal, através de suas Comissões, 
cm tribunal de julgamento, A Comissão do Distrito Federal- como 
enfatizou o nobre Senador Helvídio Nunes - não julgou o ex
Governador do Distrito Federal nem o deu como infrator de deter
minado dispositivo seja do Código Penal ou de qualquer outro Có· 
digo vigente no País; simplesmente ela recebeu do Tribunal de Con· 
tas do Distrito Federal uma recomendação, uma solicitação, no 
sentido de que disciplinasse a venda de imóveis do Distrito Federal, 
tendo em conta o escândalo chamado Burltigate, que envolveu o 
nome do ex-Governador Hélio Pratcs da Silveira. Para tentativa ou 
para puni-lo, a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal entrou 
com um processo competente em juizo. Cabe no ex-Governador de
Ji:nder-soemjuízo e não vir usar a Comissão do Distrito Federal para 
puder, ;1i então tornar mais escandaloso o rato, ai, então, envolver o 
Senado que nada tem a ver com o problema do chamado escândalo 
Buritlgole. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás- ARENA)- V, E~• 
vai-me perdoar, mas vou divergir de V. Ex•, porque se a Constitui
çiio Federal estabelece que cabe ao Congresso Nacional a fiscaliza
ção financeira da gestão dos recursos públicos, por extensão, se a 
Comissiio do Di.1trito Federal legisla espeéificamente para o Distrito 
Federal, cabe a ela preocupar-se sim, e muito, com qualquer irregula
ridade com os recursos públicos. 

O Sr. Oslres Telxeiro (Goiás - ARENA)- Permite V. Ex• 
um aparte? (Assentimento do orador.)- Amanhã, surge um jornalis
ta- Joaquim da Silva, do jornal Diário de Codó, e diz que o ex-Mi
nistro e ex-Governador do Distrito Federal, Sr. Sette Câmara, 
'burlou a venda de lotes na Península Sul deste Distrito Federal e be
neficiou n Antônio da Silvn~ vendendo a ele~ sem licitação, cinco 
imóveis, a Comissiio do Distrito Federul, dentro do raciocfnio de 
V. Ex•, haverá que convocar o ex-Ministro Sette Câmara pura pres
tar esclarecimentos. Não, Excelência, a função da Comissão do Dis
trito Federal é julgar as contas do Distrito Federal, no seu todo. 

O Sr. Helvídio Nunes (Piauí- ARENA)- Quando lhe forem 
remetidas. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás- ARENA)- Evidentemente. Se 
crime existir, se dolo existir, se pena houver que se impor ao 
governante, cabe à Justiçu fazê-lo, Por isso, exutamente por isso é 
que a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal denunciou o 
processo Burltlgute que está em curso, naturalmente, cm juizo. 
Pessoalmente, quero acreditar que nüo hoju, como nüo há, nenhum 
envolvimento de ordem criminosa de parte do ex-Governador, Hélio 
Prutes da Silveira, por quem nutro o ml1ximo respeito e admirnçiio, 
como homem público, c tenho,· reiteradas vezes, dito isto desta 
tribuna. O que não posso admitir é que, pelo simples fulo de ele ter 
sido governador, venhumos 11 truzi:-lo ou a quulquer outru figura 
brasilciru que tenl111 exercido · • · paru as ·· · " 

dcsla Cusu, n fim de prestarem csclnrccimcntos, c, com isso, trans .. 
formllr o Senado Federal em tribunal de julgamento de homens 
pí•blicos. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão - ARENA) - Permite 
V. Ex• um aparte, nobre Senador Benedito Ferreira? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás - ARENA) -
Poderiam os oferecer a fiscalização, pois parece que o texto constitu· 
cional estabelece para nós, como Congressistas, a responsabilidade 
da fiscalização financeira c orçamentária. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão - ARENA) - V. Ex• 
permite-me um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiâs - ARENA) - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão - ARENA) - Estou 
aparteando V, Ex• apenas para dizer que estou inteiramente de 
acordo com o Senador Osircs Teixeira. Está bem quente, ainda 
muito próximo, o dia em que o Senado ousou adentrar para ser 
Tribunal de Justiça c não foi bem sucedido. 

O SR. JIENEDITO FERREIRA (Goiás- ARENA)- Perfei
to, Sr. Senador Alexandre Costa, mas não se trata de ser Tribunal de 
Justiça; truta-se de exercitar, dentro do meu moderno ponto de vis
ta, uma obrigação constitucional, que é o excrcicio da fiscalização 
financeira e orçamentária da Uniilo, que estabelece ... 

O Sr. Helvídlo Nunes (Piaui- ARENA)- V. Ex• permite-me 
um aparte? (Asoentlmento do orador,) - Isto será feito oportuna
mente. O Senado vai receber e examinar as contas do Governador do 
Distrito Federal. Ocorre que essas contas não foram ainda remetidas 
à Comissão do Distrito Federal. Chegou, apenas, um expediente do 
Tribunal, solicitando sejam determinadas as regras básicas para que 
possa ser apreciado, futuramente, o procedimento administrativo do 
Governador c do Secretário, aos quais nilo se aplicam os dispositivos 
da legislação vigente. "só isso, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiás- ARENA)- Mas o 
que se fala, o que se comenta no artigo do jornalista Oliveira Bastos, 
o que ele reivindica é uma oportunidade para o ex-Governador, 
para que ele se defenda e, segundo aqui- deixe-me ver se eu alcanço. 

"O ex-Governador Hélio Prates da Silveira luta, há mais 
de um ano, por uma oportunidade para. demonstrar, segundo 
ele, a completa falsidade das conclusões do Tribunal de 
'contas do DF a respeito de algumas operações de sua 
administração." 

Ele prossegue jll tratando de outro assunto. Porém, mais 
adiante, prossegue o jornalista: 

"O de que se acusou Hélio Pratos da Silveira foi de ter 
autorizado uma operação lesiva aos cofres do Distrito 
Federal. Ele diz possuir documentos e laudos que provam o 
contrário. Suplica uma chance de depor na Comissão do 
Senado para esmagar as suspeitas que pesam sobre sua hono
rabilidade. Passam-se dias, meses, mais de um ano e essu 
chance lhe é negada. Por desonestidade? Não. Por 
desinteresse em salvar 11 reputação de um inocente." 

Dai porque, embora concordando com o nobre Senador Hclvi
dio Nunes - porque não me consta tenha a Comissão do Distrito 
Federal orelh11s paru serem pux11das - trouxe para os Anuis do 
Senado este urtigo, que julguei mugistrul, embora dele discordando 
em alguns aspectos. Ficaria, assim, consignado, u exemplo de outros 
urtigas que trago versundo sobre u matéria, para que aqueles que 
viessem nos suceder, às futurtiS gerações de Senadores, fi cu, se 
putcnteudo que, mesmo cometendo equivocas, tivemos pelo menos u 
grundezu, tivemos sobrcmaneiru a lhaneza de procurar corrigi-los. 

M11s, Sr. !'residente, outro urtigo que também versa sobre u 
m11térin, e que acho utuullssimo, é de um articulistu chumudo Ale-

Von · · · 
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E verincundo que não terei a oportunidade de lê:·lo, peço a 

V. Ex• permissão para que conste como parte integrante do meu 
pronunciamento, pois creio que é realmente do interesse do Senado 
Federal que tudo isso conste dos Anuis. 

Finalmente, Sr. Presidente, trago uma slntesc da defesa do 
engenheiro Lufuyette do Prado. Como dizia nestes Jumentos, nestes 
clamores de justiça, constatei aquilo que já é conhecido de todos, um 
velho preceito: ninguém serve à humanidade impunemente. E o que 
ele ressalta nas suas queixas, por certo fruto de um momento de pro· 
fundu infelicidade do honrado Ministro Mauro Renault Leite, é 
quando ele diz: "Não se constatou corrupção, certamente porque 
não se procurou corrupção". Publicado nu Gazeta Mercantil, de 
11·7·1975. 

Sr. Presidente, não há como negar os extraordinários s~rviços 
prestados ao contribuinte brasileiro pelo Tribunal de Contas da 
União. Mas se essa utilidade ê: indiscutível, Sr. Presidente, discutível 
ê: esse tipo de pronunciamento precipitado c até mesmo deixa mal 
colocado o Tribunal de Contas da União, vez que para os menos in
formados pode dar a impressão de que interessa e importa ao Tri
bunal de Contas da União não a corrupção .ncm·a malversação dos 
dinheiros públicos porque- confessa o Ministro- corrupção não 
se procurou porque se se tivesse procurado seria encontrado. Isso 
deixa mal colocados não só os acusados, mas até mesmo o Tribunal 
de Contas da União, unte os mal informados, que causa a impressão, 
ati: mesmo literal, de que o que vale muito são os vícios de forma: o 
que importa é que, se se aplicou uma verba errada, paga-se uma 
multa de cinco salários mínimos c está tudo acertado, não impor
t;mdo a malversação. 

Sr. Presidente, devo concluir repetindo o nosso velho apelo: que 
haja uutocensura nos nossos meios de divulgação; que se acautelem 
os responsáveis pela formação da opinião pública c que nos acautele· 
mos todos nós, legisladores, Ministros do Tribunal de Contas, 
homens do Executivo, enfim, todos aqueles que tenham um pouco de 
responsabilidade diante da opinião pública, um pouco de responsa
bilidade diante desta Pátria. 

Modifiquemos o rumo das coisas, Sr. Presidente, porque a 
continuar como vão\ confesso que realmente descsperançado possa o 
Brasil cumprir a missão que lhe foi reservada por Deus. 

Muito obrigado a V. Ex• (Multo bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENE· 
DITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

ACUSADO REPTA TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

O Engenheiro Larayettc do Prado dirigiu o DNER de novcm· 
bro de 1964 a março de 1966. 

Durante o e<ercício de 1964, o DNER teve um interventor c trôs 
diretorcs, e numerosos funcionários demitidos por práticas de 
corrupção c subversão. 

Mesmo assi!J1, as contas de 1964 do DNER foram integralmente 
aprovadas pelo Tribunal de Contas da UniUo. 

Dez unos depois. contudo, com novos critérios de análise e aferi· 
çno contúhil, o TCU encontrou irregularidades nas contas do DNER 
rclativus no exercício de 1965 c parte de 1966. 

Como us contas desse período foram unulisudns pelo TCU jun· 
lamente com as contas dos períodos Costa e Silva c Mediei, mediante 
proccsoos de umostrangcns, o Engenheiro Lufayettc do Prado, mui· 
tado cm 5 (cinco) salários mínimos por irrcguluridudcs administruti· 
vus, resolveu qucstionur o TCU sobre as imputuções que atingem u 
sua honoruhilidude pessoul e exi3ir uma devassa completa (e não 
simples amostragem) nus contus que correspondem ao período cm · 
que ele dirigiu o DNER. 

Ao mesmo tempo, o Eng. Lufnyctte do l'rudo solicitou ao Presi· 
dente Ernesto Gciscl que ubru inquéritos, quundo menos, pura elimi· 
na r tJualtruer dí1vidu sobre o seu comportumcnto pcssoul, 

Fez muis o engenheiro: distribuiu cópius xcrogrufndus de seu rc· . . 

E diz a quem quiser ouvir que se o Tribunal de Contas da União 
não abrir inquérito para analisur cm profundidade todas as contas 
do período cm que dirigiu o DNER, ele recorrerá à Justiça comum 
pura obter essa dcvussa. 

O documento que publicamos, nesta edição, revela u disposição 
de Lafayette do Prado em obter, de qualquer modo, do Tribunal de 
Contas da União um pronunciamento dcnnitivo, c não meras supo· 
siçõcs buscadas cm amostragens, sobre a sua honorabilidade pessoal. 

Na verdade truta-se de um repto a que o TCU está obrigado a 
responder. 

Durante o mês de julho de 1975, os órgãos noticiosos anun· 
ciarum, com grande alarde, rumoroso julgamento das contas do 
DNER pelo Tribunal de Contas da Uniiio, durante sua rase nnal de 
gestação, seu clímax c seu epilogo, alcançando o período de 1965 a 
1971. 

Do período aludido, respondo pelas contas relativas à tola· 
!idade do exercício de 1965 e à parte do exercício seguinte, entre 
I•/01/1966 c 04(03/1966. 

Ausente do País durante a primeira quinzena daquele mês e re
tirado da vida pública desde março de 1967, quando da transição 
entre os Governos Castello Branco c Costa c Silva, somente tomei 
meu primeiro cantata sobre o assunto após a Sessão de lO de julho 
de 1975, quando o Tribunal julgou, c portanto decidiu sobre a 
matéria. 

Com o respeito que se impõe àquele órgão c obviamente reco· 
nhcccndo a necessidade de sua atuação, como indispensável instru· 
menta de controle externo sobre as gestões da coisa pública, não 
pude, contudo, aceitar, na forma c no fundo, o julgamento de que fui 
objeto. Não me alongando cm pormenores, era fácil ver, no trâmite 
da matéria que: 

a) o tempo dispendido entre os ratos de minha gestão c a 
decisão nnal do Tribunal, variando entre 9 a lO anos, era mais do 
que suncientc para transformar o necessário controle construtivo em 
incncaz controle remoto. 

Não me cabia indagar se o Tribunal era obstrutor ou fora 
obstruído em sua ação, de forma dispendcr tão longo tempo até 
decidir. Autoridade jamais lhe terá faltado para, caso obstruídb, 
impô-la oportuna e nrmcmentc, contra quaisquer medidas protclatÓ· 
rias ou tumultuadoras que lhe pudessem perturbar o cumprimento 
do dever. 

b) O Tribunal houve por bem "decidir por atacado", abran· 
gendo de um só golpe- cm suas preliminares e seu julgamento de 
10/7/1975 -os exercícios nnancciros de 1965 a. 1971, c consi· 
dcrando, de maneira genérica c promíscua, responsabilidades indi· 
viduais c períodos de gestiio bem dcnnidos de trôs ex·Diretores
Gerais do DN ER. 

c) No meu caso especial, cujas contas relativas a 1964 -
tumultuado primeiro ano da Revoluçilo - havia já aprovado sem 
restrições, anteriormente, o Tribunal desconsiderou recomendação 
favorável à aprovação de contas nos exercícios de 1965 a 1966, 
emanada exutamentc de Comissão Auditora pelo mesmo nomeada 
pura proceder 11 inspcçiio ln loco na Autarquia, aos 5·12-1974. 1: 
curioso que estas recomendações da Comissão Auditora louvaram
se em 11nálises circunstanciadas consideradas individualmente, como 
recomendam o bom senso e u lógica, segundo cada exercício, ao 
contrário do julg11mcnto promíscuo do Tribunal. 

Julgamentos no Escuro 

d) Toda u instrução e julgamento do processo, no que me con· 
cerne, foi feito tot11Imcntc à minha revelia e mesmo hoje, no pós· 
julgamento, continuo ignorando ns irregularidades que houve por 
bem o Tribunal identincur, para levá-lo a atribuir-me multa corres· 
pondcntc 11 cinco salllrios mlnimos. 

À minha ignoninciu prévia, com instrução c julgamento à rc· 
vcliu, acrescenta-se, portanto, a falta de idcntincaçno da tipicidude 
de irrcgularidudes ucusadus- que nilo constaram, com precisão, de 
quultrucr parecer ou voto - o que tornaria meu eventual interesse 
cm defender-me casuisticumcntc um penoso c estéril excrclcio de 
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c) Spontae proprla, e tumbém u minha revelia, duns munifesla· 

ções se fizerum, no sentido de aduzir dados c esclarecer o Tribunul, 
prcviumente it suu decisão. 1\ primeira, ubrungcndo todo o período, 
de 1965 u 1971, produzida pelo utual Diretor·Geral do DNER,ondc 
o distinto engenheiro tece comentários de ordem gcrul sobre o 
funcionumento do órgiio, esclarece c rcfutu irregularidades apon· 
tadus pela Comissiio de Auditores antes ri:feridu, colhidas prnlicu· 
mente segundo um processo de umostragcm. . 

1\ segunda, firmada pelo terceiro ex-Dirclor-Gcrul do órgiio nu 
ordem de sucessão dentro do período, com o endosso do ex-Ministro 
dos Trunsportcs u que serviu, buscando, por ~ua vez, repelida a 
forma gcnéticu c promíscua, quanto a períodos c gestores, esclarecer 
ou rebater entendimentos du Comissão Auditoru. 

A existência destes documentos, cm que pese o interesse cm fuci· 
litar-mc a defesa, cm nudu aércscentu à minha condição de 
alhcumenlo, surpreendido a posteriori tanto pelo ataque quanto pela 
defesa, no rumoroso feito que, como antes afirmado, encontrei 
muduro e decidido, em julho de 1975. 

I) Se, por um lado, foi grande o rumor que antecedeu à decisão, 
ressoando, segundo transcrições c noticiários da imprensa, nus Cusus 
do Legislutivo, no Exccu1ivo c nu opinião públicu, modestos hão de 
parecer os efeitos uté ugoru colhidos do julgamento, intempestivo c 
promíscuo, que me alcançou. 

De uma purte, entendeu o Tribunul dever punir-me, por haver 
cometido irrcguluridudcs de aplicação ou infruçõcs financeiras, 
durante um ano, dois meses e quatro dias, apesar de jú haver apro· 
vudo, no que me concerne, todus us contus de minha gestão anterior 
(Governos Jilnio Quudros e João Goulart) c do início de minha pri· 
mcira gestão (1964). Por oulru parte, não cspccincundo onde, 
quando c como cometi luis irrcguluridadcs, deixa-me o Tribunal, cm 
meio a outros dois cx-dirclorcs c, utcntndo o lclo da multa que fixa u 
Lei, a entender que terei sido 50% menos irregular que um c 20% 
mais irregular que outro (as multas foram, por ordem cronológica, 
de 5, 3 c lO salários mínimos, com carroção monetária a partir de 
1974). o 

g) No caso de multas impostas pelo Tribunal de Contas, sou 
réu reincidente. Quando de minha anterior gestão, contribui paru o 
erário público durante cerca de lO meses, com o valor correspon· 
dente u 10% de meu sulítrio, na formu do url. 83 du Lei n• 830, de 
23·11·1949. i! que, recebendo uo início de minha primeira gcstiio no 
DNER, um vnsto c circunstunciudo questionário sobre contas 
pretéritas. do cx-Dirclor Edmundo Régis Bittcncourt, não tive 
meios, de fazer com que fossem as questões rcspondidus dentro do 
exíguo prazo de lei, carecedores que eram de pesquisas acuradas, no 
monunH:nlul ur4uivo da autarquia. Dez meses, se bem me recordo, 
fanam ncccss(trios tas diligências assim provocadas. Enquanto isso, 
fui pagando citada multa, da qual somente recebi ulforria ao complc· 
tu r c devolver o q ucstionúrio. 

h) NUa st:ria, portanto, o caso de, a esta altura, insugir-mc eu 
contra nova multu, desta vez enriquecida com os dispositivos de cor· 
rcçiio monctilriu que introduzimos cm lodos os a tos c fatos, desde a 
Revoluçiio, ainda quundo pcrdurussem dúvidus quanto no seu mon· 
lantc e legitimidade. O caminho mais fácil seria pngá-las, c não 
disculi·lus. 

Bem muis do que isso jú paguei, em moeda, em esforço, cm 
saúde, cm sucrificio, em incompreensões, todas as vezes que, bus
cando nu modéstia de minha vida privudu, sem ter lançudo, definido 
ou postuludo minhu candidutura u qualquer posiçiio de relevo na 
udministrucão públicu - pura buscar a aventura, quando mais 
jovem, c talvez a sinecura, quando mais descrente- sucessivamente 
vim a ocupm tiS posições de Diretor·Gerul do DER de Minas Gerais 
(I% 11. Diretor-Gerul do DNER ( 1961 /62), outru vez Direlor-Gcrul 
do DN ER ( 1964/fl(,·) c Superintendente Executivo do G EI POT 
(1965/67). 

Promiscuidade, ni\o 

i) lnsurgir·mc, pelos e<tminhos lcguis, contru o dispnrttle de 
incomrrccnsiio c cxtcmporuncidudc, com o respeito que sempre 
votei 11 · · · ulém de meu direito líquido, purcccu-mc 

de meu indcclinitvcl dever. Principulmcnlc pelo inusitudo da revcliu, 
pelo descabido da indefinição, pelo injusto da promiscuidude, e, 
sobretudo pelo ullrujanlc dt1 divulguçi\o, ante c post. 

Com o otimismo fundamentado, que nunca me fultou, este 
brudo de inconformismo, que me 11rruncurt1m 11 formu c o fundo du 
dccisiio - pouco importundo quantos salários estivesse cu a ser 
sentenciado u recolher- poderit servir pura uma unálisc cquilibruda 
que venha u dur à cntidude cm apreço; u par do rigor conlábil que 
não lhe tem fuiUtdo, maior tcmpeslividadc cm sua uçiio, muior uçiio 
prcventivu e construtiva junto uos órgãos executivos, bem como 
ótica muis cluru e precisa do contexto de cada universo 
udministrlllivo. 

j) Em se tratando de julgar contus, isto é formular juízo c, 
dentro dele, aceitar ou rejeitar, o processo eslntuído cm lei não se 
pode emascular. u ponto de reduzir-se a um confronto jurídico-contá· 
bil entre us contas, que dcrivum de atas, e uma seqUência de 
gabaritos frios, imutáveis c permanentes. Pura fazê-lo assim, bus
lurium um computador- mais rápido c menos sujeito u erro - c 
uma butcria de programas, sofisticados e analíticos, que traduzissem 
um "screcning", a deitar de um ludo o certo, de outro o errado. 

I) /\cusurum-mc de irregularidades, sem duvidar, nos autos, da 
minha probidudc c exução. Mas não prccisarum, pnru minha ciéncia 
e informução dos dcmuis, quais as irrcguluridudcs, cm quantidade c 
qualidude. Mesmo sem conhccé·lus, das irregularidades lcvunludus, 
declaro-me já um réu confesso. 

Durante o Governo Custcllo Branco, artífice c condutor da Re· 
volução, sob a óticu fria da análise de atas e contas, "A muior 
irregularidade da Revolução foi u própria Revolução". Gastamos
c insisto no plural, com o orgulho de haver contribuído com minhu 
modesta purcclu - todo o período que tocou a S. Ex• puru 
poderem, ao finul, vir à luz umu Reforma Administrativa, uma Cons
tituição, um novo c eficiente elenco de leis, alas e fatos que bus
curam, ensaiando um Estudo de Direito, trazer ordem c rucionu· 
I idade nu Administração Pública. Foi o efeito deste esforço que hoje 
permitiu ao nosso atuul Presidente conduzir-nos ao Desenvolvi· 
mcnlo com Scgurançu. 

Mas niio esperamos, sentados, pela Lei c pela Ordem. Mesmo 
na desordem, partindo do caos, enfrentamos u estagnação c 
retomamos u produção c o progresso. Foi desta demarrugcm, 
tcmpcruda cm seu curso pelos novos instrumentos de uçào, que se 
dcsencudcou u formação do fenômeno hoje conhecido "Milagre 
Brusilciro", Entre ulguns sobreviventes, sou agora chamado de voltu, 
pura uct:rtur as contus. 

O preço de servir 

m) Niio me cabe insurgir contra u análise processuda, repito. 
Recditudus as circunstúncitls, de bom grado as repetiria, principal· 
mente hoje, quando jít vimos colhendo os frutos do acerto de nossa 
ução. Quem aceitou desafio como uqucle enfrentado pelo Governo 
Cuslcllo Branco, subia que o preço de servir poderia ser muis alto 
que o suportável. Principulmcnlc paru o próprio Presidente, pura 
quem somente ugora comcçu u História fazer justiça, Principalmente 
pura homens como nosso Chefe dircto, Murechal Juarcz Távoru, que 
selou nuquelc Governo, como dcspcdidu dos unos de suu vida dedica· 
dos no P11ís, um.t das pitginus muis cdificuntes de scrcnidude, hum11ni· 
d11de c encrgi11. 

A História não falu dos covurdes! E covarde teria sido qu11lquer 
servidor que, no urdor du refrega c no calor do nosso lrttbtllho de 
reconstrução, durunlc o período cxcepciontll do Governo Castello 
Brunco, buscussc, nn trincheira du n:guluridndc estúticu c com o cscu· 
do do Código de Conttlbilidudc, prescrvttr·SC de um incômodo l'utu· 
ro, :) cusll.l de um rcsguurdo no momento. 

n) A mullu é cubida. E normulmcntc seriu pugu, cm silêncio, 
schmdo, com modesto valor c simbólicu submissão, umu púginu que 
somente me honrou e motivou justo orgulho. 

Mus 11 sua formu é inuccitável. Quundo menos, puru 'JUC ni\o l'IC 

rcpitu, importa recorrer, esbruvejur c rcbclur-se. Se nUa, vcjumos por 
til li" 
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o) No dia seguinte ao julgamento, no farto noticiúrio que cir

culou nos jornais, surgiram manifestações de Ministro, entre aspus c 
sem rctincaçilo ou desmentido posterior, do género seguinte: 

Como esclareceu o Ministro Renault Leite, o mais exaltado dos 
ministros (e qucjú tinha apresentado voto contrilrio à aprovação dns 
contas em dezembro passado), "as Irregularidades apareceram numu 
colei~ de Informações de amostragem, E mesmo a amostragem 
apr!!sentou resultados péssimos", disse ele, ontem, nn sessão de julga-
mento. . . 

.. Nilo se constatou corrupção", continuou, .. ceriamentc porque 
não se procurou corrupção" (ln Gazeta Mercantll, 11-7-1975), (0 
grifo é meu·.) 

p) Afirmativas e afirmações deste porte dificilmente se 
coadunam, no meu entender, com u serenidade de um julgador e 
respeitabilidade de uma Corte, principalmente quando se referem 
"por atacado" a vários. homens, cada um com sua responsabilidade 
individual, sobre períodos d~linidos de gestilo. 

. No que me concerne, em primeiro lugar, uma apuração de 
irroguluridade nilo se podl' interromper mediante amostragem. Além 
de qualitativo- bem definido sobre cada um- hú que ser medida a 
quantidade, tipificada, por espécie, .pura assegurar-me a aceitação 
tí1cita do juízo ou o recurso justo ,contra a compreensão equívoca. 
Isto quando estú cm pauta a meru irregularidade formal. Mas 
quando há possibilidade, ainda que vagas e dubiamente levantada, 
de corrupção, no qu

0
e me concerne, o proc,sso não pode parar aí. 

Mesmo porque, entendo, a responsabilidade mais marcante da Corte 
é exutamcntc a de identificar. nu assim dita infraçilo financeira, além 
do seu aspecto formal, o seu aspecto moral. 

E aqui men.os ainda, caberá amostra qualitativa, encerrando um 
julgamento. A ução investigadora, repressora e punitiva do Poder 
Público terá que •e desenvolver em toda a plenitude, para punir os' 
prevaricadores e escarmentar ~oténcias repetidores de ilícitos futu
ros. Mas, também, para que, por juizos vagos c levemente deslizados 
it Imprensa c it opinião pública, ou mesmo na informação aos 
petcntorcs do Poder, não paire a mínima dúvida quanto it correçilo e 
it lisura do comportamento dos homens de be'!l· 

Môtlvos do recurso 

q) r: por tudo isso que me dediquei à elaboração deste Recurso. 
A História se repete, e minha inconformada e legítima reaçào, pelos 
caminhos legais, há ~c provoCar análise mais acurada e necessaria
mente individual, identificando os atas e fatos porque respondo. Se. 
ao Tribunal vier a parecer após considerar meu Recurso, it luz fria da 
História c da análise contábil, que teria sido possível fazer o' necessá
rio, observundo estritument~. vírgula por vírgula, preceitos que j?1 
foram hoje melhorados e atualizados, nada há que fazer se não 
recolher a multa, desde que ,não perdurem dúvidas, vagas e 
maledicentes, sobre a minha probidade e cxação no cumprimento do 
dever, 

r) Se assim não for, o Recurso teve u precaução de encarecer o 
encaminhamento da matí:ria ao insigne Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, a quem peço determinar imediata instau
ração de inquérito, sobre u totalidade de minha gestão sub judlce, até 
vir i1 luz, de forma claru·c insofismável, o restabelecimento de uma 
reputação ati: então jamais arranhada por n1cnções inconseqUentes c 
muito menos envilccida peln dubiednde ou peln maledicéncia. 

Admirador independente, há longo tempo, de S. Ex•. hoje muni
do de rodercs normuis c .especiais para mnntef u ordem, cstimulnr o 
dcs~nvolvimcnto c ~\'cservur a segurunçu, tenho n ccrtczu de que ni\o 
hcs1turú. gestor nuuor QUe é du Administração públicu, em retribuir
me cm nome du mesmu .• 

si Como sutisfuçào c homcnugem uos ex-subordinados, chefes e 
un~om quem servi durante o Governo Castello Branco, bem 
c~o u titulo dt: esclnreclmcnto às nutoridndcs aluais, contrn-rcst~n
do u bulhu c o tumulto levudos it Imprensu,'quundo do julgamento 
cm lclu, resolvi editar o pre~cntc volume, 

Com isto, espero retornar uo Ucscunso merecido c Us lid~:s 
particulmt:s, de 'ILIC só me nfa~tci cm dois pcrfodlls históricos rcL·cn
tcs. Aquclo <JUc, cm 1961, cru chumado a "Revuluçuo pelo Voto" cu 

outro: c~t 1964, que foi a Revolução ntcsmo. Almejo que a 
ocorrcncw cm exume, modesta pelo prot01gonistu mas de 
trunscendcntnl importünciu como advertência, ensinu'mcnto c 
umcaçn, venha a ser de ulgumn utilidade J"JUru o nosso llpcrfciçou
mcnto futuro. (L/5) Lufayette Prado, Rio, agosto de 1975. 

Desmoralizar a Revolução 

Alcxundrc von Baumgarten 

Aos que ucompanham mais' atentamente o desenvolvimento das 
noticias no país, principalmente quundo·têm condições de fazê-lo em 
mais de um Estado.. não terá certamente escapado à observação o 
desenvolvimento de três campanhas de opinião pública, ora em cu r-· 
so no Brasil, com as quais se pretende itnpn:ssionar o povo e levá-lo 
u criur uma imagem distorcida dos resultados da Revolução. 

Uma dessas campanhas, a que se iniciou antes das outras, de 
maneira sutil, porém muito persistente e bem orientada, pretende 
transformar ~dos os anticomunistas em perigosos radicais de direi
ta, naziStas c fascistas. A pretexto da defesa dos direitos humanos 
essa campanha vem transformando, diariamente, as forças de manu
tenção da ordem interna cm torturadores e assassinos. Os terroristus 
sUo transformados em pessoas iritrinsecamentc boas, vítimas de injus
tiças socinis, que na defesa do interesse dos mais fracos e oprimidos, 
sucumbem vítimas da violência da máquina repressora do Estado. 

Outra cumpunha, a pretexto de historiar acontecimentos do 
passado, vem desenterrando os horrores da 2• Guerra Mundial. Esse 
contexto, aléni de apresentar as chacinas praticadas pelos na~istas, 
com especial ênfase à corrupção da cúpula e ao morticínio de 6 
milhões de judeus, exalta o patriotismo e a firmeza dos comunistas,' 
como se apenas deles fossem os méritos d• vitória aliada. A hábil 
manipulação desse noticiilrio cria na mente do povo uma associação 
onde im:~gens entre os assassinos da SS nazistus e os integrantes das' 
forçus de segurança interna do Brasil. Nesse acoplamento uparecem, 
mais umu vez, os comunistas como heróis Salvadores do género 
humuno. 

A terceira campanha, iniciada recentemente, procura dra
matizar uma s~rie de denúncias sobre corrupção, muitas delas falsas, 
querendo demonstrar que nesses li anos de Revolução apenus·se cui
dou de criar no País uma cúpula de privilegiados, despóticos, tira
nos, corruptos c incompetentes. !:: evidente que não se pode negar a 
existênciu de corrupção, como também não se pode negar o trabalho 
do Governo de levantar todos os casos e punir os culpados. Ocorre, 
todavia, que 9 que se assiste hoje, é além do exugero dus denúncias, 
uma intenção premeditada de minimizar as providências gover
namentais. Chama a indu a atenção· o fato de que, em toda essa 
sucessão de esc~indalos, poucos são os que se preocupam em situar üs 
coisas nos seus devidos lugares c expliCar ao povo, por exemplo, qUe 
enquanto não for criado um forum especial paru julgar e punir esses 
casos, de pouco vnleriio ns providências govc:rnamentais: eis que elns 
se perdem em urtifícios processualísticos, mediante os quais hábeis 
udvogudos ucubam por ubsolvcr os culpudos. 

Poucos tmnhém se lembraram de vir a público para explicar as 
razões das recentes aplicações do Al-5 pelo Presidente du República. 

· Ninguí:m por exemplo, disse que o cuso Moreno, após a ubsolviçi1o 
do Senudo, ccrtumente entraria nu mesma linha de conduta nu 
justiça comum. No cuso mais recente, dos dois diplomutns, ninguém 
fez nenhumu referência nos riscos a que estaria exposta a punição 
dos culpados se licussc entregue aos caminhos comuns das câmaras 
judiciuis. O que se notou, muito pelo contr(Jrio .. \orum reparos 
apostos 11 uçào presidcnciul, dizendo-se que o chefe da Nuçi1o, com 
essas providêncius, cmhorn rccÕnhecidamenrc justas, afastava o Bra
sil cach1 vez mais do seu retorno ao chnmndp estudo de direito. 

Nu vcrdiide, essas três campanhas, no seu desenvolvimento, se 
acoplum. se complemcntmn, se sobrepõem, se entrosam, formando 
um todo, que infelizmente upcnas é visível nos técnicos de pu~Jici· 

. da de mais argutos c aos especialistas cm gucrrn revolucionóriu. 
Como essas duns espcclalitludcs munipularn com u opiniiio púhlicu, 
puru du. é nwis fflcil a idcntilicaçiio dos ('IOntos de conlalo c dos 
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li:uuc., de li~:~çiio de todo o conjunto, que pretende, no fundo, criur 
unw im:tp.c.:m distorcid:J du Revolução, denegrindo-a unte o povo, 

f: vcrdudc que nesse contexto cntrum tumbóm interesses políti· 
cus rcgkmais, quase todos subalternos, dando com sua prescnçu u 
cohcrturu indispcns{!Vcl ao desenvolvimento e conjunto du 
campnnlw c muscurando·u de eminentemente moralista c justu. Com 
o concurso indiscriminado dessa cobertura toda operm;üo ficu perfei
tamente nutscuradu de espírito patriótico de defesa dos bons 
CllSilllllCS, 

Os reparos que se apõem uo que ocorre não pretendem acobcr· 
tm rrnccssos de corrupção ou malversuçüo do patrimônio público. 
O que se pretende é que os elementos que têm condições de uprcsen· 
tm clcnúnci:as. o fuçnm, colocando-as nas suas dimensões reais, bem 
~~u1w. mostrando tnmhém, as lin1it:tçõcs do poder central dccorrcn· 
tcs de uma cstrutur:t jurídica fnlha, cujas engrenugens, por razões 
flC'-'llillimcs, :1cah~1n1 ror favorecer aos corruptos, como jú ocorreu 
cm11 muitos IPMs, Inquéritos Policiuis Militurcs, e outros tantos 
trahallws da CGJ- Comissõo Geral de Investigações. 

O que se pretende é alertar a populuçào pura a rnalvcrsução c 
m:mipulaç~o de notícius tcndcntL'S n desmoralizar a Revolução c o 
SistCilHI, panl cnnduzir o país :lllnHI situução de rraquezn tal que faci
litt: :1 tomada do poder pelos comunistns. Hí1 ninda e finalmente que 
se considcmr. que hn1.1 parte dcss~1 carnpanhu, sem que os purticipan
tcs o suiham, é orquestrada c n:gidn de fom do País, usando os 
veículos de divulgaçfto brnsilciros, que como o próprio Presidente da 
Rcpúhlic:1 reconheceu, cst:1o infiltrados de comunistas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
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Votação, cm turno Í111ico, do Requerimento n• 331, de 
1975, do Senhor Senador Lázaro Burboza, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado. Fedcrnl, do editorial do jor· 
nal Cinco de Março, edição de 4 a 10 de agosto de 1975, de 
autori" do jornalista Batista Custódio. 

Presentes na Cu'" 16 Srs. Senadores. 
Não há quorum pura votução. Em conseqUóncia, fica a matéria 

udiadu para a !;essão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 2. 

Discussõo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cámaru 
n• 142 de 1974 (n'' 971-Cjn, na Casa de origem). que torna 
obrigatória " rm:ilva de uso, nos rótulos e embalagens de 
produtos que possam ser considerados nocivos à saúde da 
pessoa hunwna, tendo 

PARECERES, sob n•s 160 c 161, de 1975, das 
Comissões: 

-de Saúde, favorúvcJ; e 
-de Finanças, favorltvel, com emenda que apresenta de 

n\' I .. CF. 

Em discussão o projeto c as emendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar d" pu lavra, encerra· 

rei" discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Nuo huvendo quorum, fica suu votação udiadu puru u próxima 

scssf10. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhties Pinto) -Item 3: 

Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da Cümuru 
n• 6, de 1975 (n' 1.996-B/74, nu Casa de origem), que acres· 
centu pilrltgrafo no urtigo 2• du Lei n• 91, de 28 de agosto de 
1935, que "determina regras pelas quais são us sociedades 

. dcclill':ldas de utilid:~dc pública", tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 157 c 158, de 

1975, uns Comissões: 
-de Con•tltulçtlo e Justiça: c 

A discussão do presente projeto foi adiadu em virtude de re· 
qucrimcnto aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão nu Or· 
dcm do Dia nu sessão de 26 de junho. O Regimento Interno, entre
tanto, no! 2• do art. 310, permite um segundo adiamento por prazo 
não superior u 30 dias. Com esse objctivo foi encaminhado à Mesa re· 
qucrimcnto que vui ser lido pelo Sr. J•·Sccretnrio. 

~lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 358, DE 1975 

Nos termos do nrt. 310, al!nca "e", do Regimento Interno, re· 
quciro ildiamcnto du discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 06, 
de 1975 (n'' 1.996-B/74, na Casu de origem), que acrescenta parágra· 
fo 110 artigo 2• da Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que "determina 
regras pelus quais são us sociedades declaradas de utilidade públi· 
ca ", a fim de ser feita na sessão de 23 de setembro de 1975. 

Sultt das Sessões, cm 25 de agosto de 1975.- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto) - Não havendo 
quorum para votação do requerimento, fica sustada a discussão da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto) - Estã esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Nuo há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Nad" mais huvendo que tratar, designo para a sessão ordinária 

de umanhii n seguinte 

ORDEM DO DIA 
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Votilçiio. cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 142, 
de 1974 (n<• 971-C/72, na Casa de origem), que torna obrigatória a 
ressalvu de uso, nos rótulos e embalagens de produtos que possam 
ser cnnsidcmdos nocivos â saúde da pessoa humana, tendo 

CF 

I'ARECERES, sob n•s 160 c 161, de 1975, das Comissões: 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta de n• I· 
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Votilçoo, cm turno único, do Requerimento n• 331, de 1975, do 
Senhor Senador Lálilro Barbela, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado rcderal, do editorial do jornal Cinco de Março, cdi· 
ção de 4 " I O de agosto de 1975, de autoria do jornalista Bulista 
Custôdio. 

-3-

i)iscussuo, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmura n• 6, 
de 1975 (n' 1.996-B/74, nu Casa de origem), que acrescenta pará· 
gmf<> '"' urt. 21' dil Lei n•91, de 28 de agosto de 1935, que "determina 
regras pelas quais são us sociedades declaradas de utilidade pública", 
tendo 

I'ARECERES FAVOR.>\ VEIS, sob n•s 157 c 158, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça; e 
-de Finanças. (Dependendo de votuciio do Requerimento n• 

35H/75, solicitando ildiumento du discussão.) 

-4-

J)iscussiio, em turno único, do substitutivo du Câmara uo Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 14,dc 1972 (n• 872-C/72. na Câmara dos 
Pcputudos), do Senhor Senador Josó Lindoso, que ultcru u Lei n• 
5.7c.2, de 14 de dezembro de 1971, que trunsformu o Bunco Nocional 
du Jluhituçuo (BNH) cm empresa públicu,tendo 

PARECERES, sob n•s 92 c 93, de 1975, das Comissões: 
-de Constltulçilo e Justiça, pelu constitucionulidudc e juridici· 

dude;e 
-de Leglslaçilo Social, fuvorltvcl. 

Está cncerrudu u sessão. 
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115• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 811 Legislatura, 
em 26 de agosto de 1975 

PRESID2NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Lindoso - Renato Franco -
Alexandre Costa- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helví
dio Nunes.:.._ Mauro Bencvides- Virgflio Távora - Wilson Gon
çalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Ruy Carneiro- Luiz 
Cavalcante-:- Teotônio Vilela- Augusto Franco- Lourival Bap
·tista - Heitor Dias- Ruy Santos - Roberto Saturnino - Vas
concelos Torres- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes 
Quércia - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira 
- Accioly Filho- Mattos Lcilo- Otair Bccker. 

O SR. PRESIDENTE (IWasalhi., Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparccimcnto'de 30 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 351, DE 1975 
(Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1975, que 
"acrescenta alfnea e pará&rafo único ao art. 649 do Código de 
Processo Civil, tornando Impenhorável a casa de moradia 
quando, sendo o único bem Imóvel no patrlmõnlo do devedor, 
constitua sua residência efetlva", 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O Projeto cm estudo, de autoria do ilustre Senador Leite Cha
ves, ucrcsccnta ao Código de Processo Civil (Lei n• 5.869,, ?e li de 
junciro de 1973) novas disposições, visando n impcnhorab1hdudc da 
cusu de morudiu quundo estu constituo sun residêncin efetivu c nno 
disponhu o devedor de outro bem imóvel, e, por outro lado, deter
mi nu u cessuçno do privilé~io nos casos que indicu. 

O urtigo I• mundu, dcsturte, scju ucrcscido uo urt. 649 do C.P.C. 
o quul dispõe sobre os bens que. "sã? ubsolutumentc 

,_.. ·'-" "'X" 

verbls, a casa de moradia cfetiva; qunndo seja o único bem imóvel no 
patrimõnio do devedor, bem assim aditu-lhc um pnrágrafo único, no 
qual é determinada a cessação da "impenhorabilidadc por débitos · 
fiscais incidentes sobre o próprio imóvel ou quando a execução 
decorra de hipoteca, convencional ou legal. sobre ele existente''. 

Em sua justificativa, destaca o Autor que a proposição objetiva 
criar, na nossa sistemática jurídica, a figura do "bem de fam!lia le
gal" uma vez que o "convencional" está estabelecido no art. 70 do 
Código Civil. 

Adiante, argUindo o possível receio de que a proteção dada, pc
lo projeto, ao devedor, possa criar restrições quanto ao crédito 
bancário, esclarece que "essa possibilidade estaria removida porque 
o imóvel poderá ser objcto de hipoteca e também de alienação". 

Sob o aspecto jurídico-constitucional nada vemos que possa 
obstaculizaNt aprovação do projeto. 

Deflui, entretanto, do exame do nosso Estatuto Interno dever 
este Órgão apreciar a proposição também do ponto de vista de sua 
conveniCncia1 "ex vi" do art. I 00, item I, inciso 6, 

Por tratar-se de matéria relevante faremos, inicialmente, breve 
·digressão sobre suas origens vez que tal instituto não é estranho à 
legislação estrangeira c ao nosso Código Civil. 

A instituição do bem de fam!lia apareceu pela primeira vez nos 
Estados Unidos, através do Homestead Acl, de 20 de maio de 1862. 
Também na Alemanha a Lei de Introdução ao Código Civil, cogitou 
do assunto no art. 59, determinando que continuassem cm vigor as 
leis dos Estados sobre os domínios de fam!lia. Na França apureccu 
pela primeira vez cm 1909. Nn Itália, í: relativamente impenhorável o 
patrimõniufumiliur (urt, 170 do Código Civil) c tumbém: 

"Sono dichiurati impignorubili, per ragioni di umanitá e 
di riguurdo verso ii debitare, i beni a questi indispensabili per 
soddisfurc i bisogni elcmcnturi dcllu vitu o pcr.l'cscrcizio dei
lu suu profcssionc, arte o mcsticrc (art. 514 C. Processo Civil) 
Novíssimo Digesto Italiano- Antonio Azara c Ernesto Eula 
- Vol. VIII." 

Curvulho Suntos no seu Repertório Enciclopédico do Direito 
Brusilciro, Vol. 36, pág, 349, uccntuu que: "não silo penhoráveis os 
bens que constituem o indispensável paru u vida do cxccutudo c de 
suu fumlliu", Aduz, uindu, que: "o Código distunciando-sc do pri
mitivismo jurídico, pós u vidu ucimu de tudo c, por isso, como nilo 
podcriu dcixur de fuzê-lo pura ser coerente, elevou u fumfliu, u pro-



-436 

E conclui: "Assim us provisõc!' de comida, os objetos de uso 
domé~t.ico, os vencimentos c sulíJrios, os livros c instrumentos pura o 
cxcrclclo do trnhnlho, u cosa ou a moradia da família, o seguro de 
vhh1 não são penhor(! veis", 

Também Louis Josscrund cm seu "Cours de Droit Civil Positif 
Frunçuis, 3• edição, 1938, I, no I .539, tratou do assunto: 

"O instituto do bem de família (Homesteud) é de origem 
americana. Começa por uma Lei do Texus, de 26-1-1839. 
Apnrece nn Frnnç11 cm 1909. C11du Chefe de Família poderia 
cstubclecer que umu cusn de sun propriedade ficussc 
ubsausussobkc (impenhoritvel)." 

No Brasil foi u protcçito ao bem de familiu proposta por emenda 
do Senador Mendes de Almeida, quando da votação do projeto do 
Código Civil no Sen:tdo c consta dos urts. 70 a 73 do mesmo. Poste· 
riormente, foi u matéria atuulizudu pelo Decreto-lei n' 3.200, de 19 
de abril de 1941 (nos urts. 19 a 23 e 41) c pela Lei no 2.514, de 27 de 
junho de 1955, que modificou o urtigo 19 dnquele diplomalegul. 

Rcssnltn do exposto que o nosso Código Civil protege o bem de 
família, da execução por dividas, sulvo as provenientes de impostos 
relativos ao mesmo prédio, sob us seguintes condições: 

I) desde que o elcjn o chefe dcfamilin: 
2) que no nltl da instituição não tcnhnm os instituídos dívidas 

cujo p:lg>~mcnto possa ser prejudicudo: 
3) o prédio cm questão não scr:'1 nlienado, sem o consentimento 

dos interessados c dos seus represcnt:lntes legais: 
4) a instituiçiao dever[\ constar de escritura pública transcrita no 

registrtJ de imóveis c publicndu nu imprensa locul e, na faltu dcstu, na 
da Capitnl do Estndo. 

O Código de Processo Civil, de 1939, ampliou esta proteção 
estendendo-a ao imóvel rurul, cstubclcccndo no item X do art. 942, 
que não poderão ser penhorados o prédio rural lunçado .para efeitos 
fiscais por valor inferior ou iguul a dois mil cruzeiros, desde que o 
devedor nele tenha sua morada c o cultivo com o trabalho próprio 
ou da família. Tal preceito niio foi, todavia, conservado pelo Código 
d!! Processo Civil cm vigor, o qual cm seu urt. 649 niío o inclui entre 
os hcns impcnhor[Jvcis. 

O ato de penhorar é, como sabemos, medida coercitiva que dá 
início it expropri:tção de bens do devedor, nu execução por quantia 
ce!'t<l. De um modo geral todos os povos cultos têm restringido o 
:tlc:tncc dcsl:t medida, dando prevalêncht à conservação da vida c de 
seus componentes ht1sicos: n família, a propriedade c o trubalho. 

O projeto cm pauta constitui, no nosso entende(. magnífico 
passo nu conscrvaciío daqueles valores ~10 assegurar ao cidadUo e à 
'"" f:tmili:t " impenhorabilid:tdc do imóvel cm que reside, desde que 
scju seu único hcm. · 

Poder-se-ia talvez objetar que seu eminente .autor deveria huvcr 
delimitado o valor do imóvel ou sua :'arca. 

Acolhemos, J"•.Jrciulmente, ~:~is ulcgaçõcs, pois, rculmentc o 
projeto d:t nmncir:t pclu qual estit redigido poderia ensejar fraudes ou 
:tind:t prcjudic:tr créditos dcnucntcs de condenações trabalhisltls ou 
pan1 com a Previdência Social, os quuis pel:1s próprias razões que jus· 
tincarum a aprcscnlnçiío do mesmo, cstrao :.1 merecer de nossa parte 
tod:t " proteç:io. 

Aprcscnwremos no linul do parecer emcndus consubstanciado
ra~ destas sugestões que julgamos contribuirrao pum upcrfciçour u 
proposiciío. 

Munifestamo-nns, ussim, pclu constitucionulidudc, juridicidudc 
c cnnvcniênciu du proposiçi\o [!elo in.disfurçúvcl conteúdo social de 
que sc reveste, com ns seguintes cmcndus: 

EMENDA N<' 1-CCJ 
D~·sc an item X conswntc do ml. 111 u scguintt: rcduçt1o: 

Art. 649, 

I 
'ii 

X·~·~~· ·~·a·s;1· d~· ~~l~;~;tii~~· ~f~t·i~;~: 'de' ·,;t~· i .'000 ·~~·;c~·~· ;,;,;i~r 
suliirio mínimo vigcnte no puís, desde ~Juc st.:ia o único bem imóvel 

EMENDA N• 2-CCJ 
Dí:-sc uo puritgrnfo único do p,ojcto a seguinte redução: 

Purágrafo único. Cessa a impenhorubilidade por débitos 
fiscuis incidentes sobre o próprio imóvel, bem como os decorrentes 
de dívid:ts trabulhistas c com a Prcvidéncia Sociul ou quando a 
cxccuçiio dccorru de hipoteca, convencionul ou legal, sobre ele 
existente. 

Sul:t das Comissões, em 20 de agosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente- Henrique de La Rocque, Relutar- Gusta•o Capancma 
- .Heitor Dias -ltalí•lo Coelho- José.Lindoso- José Sarney
Leite Cha•es. 

PARECERES N•S 351 E 353, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1973, que "•eda 
a dispensa da empregada grá•ida, sem comprovação de falta 
gra•e, a partir do momento cm que o empregador é cientificado 
da grnidez, e dá outras pro•ldênclas", 

PARECER N• 351, DE 1975 
Da Comissão de Constltulçio c Justiça 

Relator: Senador HeMdlo Nunes 

Em virtude de· despacho do Sr. Presidente desta Casa, retorna a 
esta Comissão o presente projeto a fim de que se declare se a apro
vação do Prójcto de Lei n• 137, é fator de prejudicialidade da sua 
tramitaçiio. 

Na verdade, várias foram as proposições de iniciativa do Con· 
grcsso, visando a solução do problema da trabalhadora gestante. 
Ora tentou-se assegurar-lhe uma "estabilidade provisória" ora a fixa· 
ção de uma "indenizaçiio dobrada" no caso de dispensa sem justa 
causa, ora u proibição, pura e simples, da rescisão do seu contrato de 
trabalho dura~le o período da gravidez. 

Todas essus ·fórmulas, entretanto, resolviam, apenas, parcial· 
mente, a questão, pois alguns cmpregudores, unte u possibilidade de 
ter de pagar os pcriodos de licença, anterior c posterior ao parto, 
pa.~<~tram a não muis admitir a mulher em suas empresas. 

O projeto acimu referido, de iniciativu do Poder Executivo, ao 
que tudo indica, pôs ponto final no problema, porquanto, instituin· 
do o sulário-maternidade, a ser pago na forma de beneficio previden· 
ciário, eximiu o empregador daquele encargo, eliminando, assim, a 
causa fundamental da dispensa da trabalhadora gestante. 

Assim, nosso parecer anterior que concluiu pela constituciona· 
!idade de substitutivo apresentado pela doutu Comissão de Legis· 
htçito Sociul, originário'da fusão deste projeto com o de n• 60, de 
1974, tornou-se, rculmenle, suscetível de ser reformulado. 

Nessas condições, fuce à superveniente aprovação do Projeto n• 
137, já convertido cm lei, opinamos pelo arquivametÚo não só do 
presente projeto, senão, também, do de n• 60, de 1974. 

Saiu das Comissões, em 23 de abril de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - HeMdlo Nunes, Relutar- Nelson Camelro - Paulo 
Brossard -' ltalívio Coelho - Leite Chues- Heitor Dias- Henri· 
que de La Rocquc. 

PARECER N• 353, DE 1975 
· (Do Comissiio de l.cglslnçiio Social) 
' 

Relator: Senador Jorbas Passarinho 

RELATÓRIO 

O Projeto Nelson Carneiro 

O nobre Sr. Scnudor Nelson Curncil'o, utruvés do Projeto de Lei 
n' 5, de 20·3· 73, propôs seju "vcdadu a dispcn,,a du cmpreguda grú· 
vidu, sem comprovuçilo de fultu gl'uvc, u partir do momento cm que 
o empregador for cientificudo du gruvidez, uté o vencimento do 
período 11 que se refere o artigo .192 dll CL T", estubelcccndo pcnu, ao 
transgressor, de f1111:Wmento dos snlf1rios inlegrais dn prejudicudn, 
desde 11 datu du dispensa uté u término do pcrlodo do ufustumento 
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O Projeto Franco Montoro 

O nobre Sr. Senador Franco Montara, com propósito igual, 
apresentou o Projeto de Lei n• 60, de 6-6·74, sem contudo fazer cano· 
taçuo com a sançõo do transgressor, quanto à indenizução salarial. 

• 
O Projeto de Lei n• 137 

Entrementes, originado da mensagem do Executivo, o Projeto 
de Lei n• 137 foi aprovado, instituindo o salário-maternidade, a ser 
pago pelo INPS, eximindo o empregador do encargo, e transfor· 
mado nu Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974. 

Isto posto, levantou-se a hipótese de serem os projetas em 
referência considerados prejudicados. Pela prejudicialidade da tra· 
mitação de ambos os projetas definiu-se, em abril do corrente ano, u 
douta Comissão de Constituição e Justiça. 

PARECER 

Em decorrência, portanto, da aprovaçõo deste último projeto a 
Presidência do Senado devolveu às Comissões competentes aquelas 
outras proP.osições pura que informassem se os purcccrcs anteriores 
estariam prejudicados. 

Sobre o <ISS)Ínto já se manifestou a douta Comissão de 
Constitui~Õo:eJustiça, admitindo a prejudicialidade dos projetas em 
exume, f~'cç·i'l s~perveniência da Lei de que resultou a aprovação do 
Projeto n' .'JJ7 p4; do Poder Executivo, 

En!anp,d·~ue esta Comissuo deve perfilhar ponto de vista idénti· 
co, pois rios. parece que o projeto já foi atendido. 

~'o/essas condições, perdendo os projetas sua finalidade básica, 
optíi~mos, também; pela sua rejeição, entretanto, acreditamos que se 
fõsiimos melhor esclarecidos, poderíamos votar favoravelmente à 
'matéria. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1975. -Jessé Freire. 

Conquanto o projeto do nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vinculado pelo parâgrafo único à indenização, ora coberta normal· vai à publicaçuo. (Pausa.) 
mente pelo salârio-maternidade, fique prejudicado, parece-nos Tendo sido publicados e distribuídos em avulsos os Pareceres 
contudo que u idéia central do projeto, repetida na redaçuo do Pro··. n•s 59 e 66, de 1975-CN, das comissões mistas incumbidas do estudo 
jeto n• 60/74, permanece vã lida. dos Decretos-leis n•s 1.404 e 1.406, esta Presidência convoca sessuo 

Com efeito, a substância nobre da medida preconizada" num conjunta a realizar-se hoje, às dezoitos horas e trinta minutos, no 
como no outro projeto é a garantia à mulher, enquanto grãvida, plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada à upreciaçuo das 
dando-lhe a segurança que se assimila à idéia de uma "estabilidade matérias. 
provisória", em que pese a incongruência do termo. o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) _ A Presidôncia 

Neste sentido, o legislador vem ao encontro de uma aspiração recebeu a Mensagem n• IS4, de 1975 (n• 251/75, na origem, de 26 
das mulheres trabalhadoras, qual a de nua serem vítimas du represá· de agosto), pela qual 0 Senhor Presidente da República, nos termos 
lia do patrão, preocupado com a microeconomia de sua empresa, c do disposto no art. 42, item VI da Constituiçuo, submete ao Senado 
que se poupa dos ônus que lhe causa o afastamento, protegido por proposta. do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para q"ue seja 
lei, du mulher gestante, antes e depois do parto. levantada a proibição contida na Resolução n• 58/68, desta Casa, a 

O comentário do mestre Victor Russomano, citado pelo nobre fim de que a Prefeitura Municipal de Embu (SP) possa elevar em 
Sr. Senador Franco Montara, é suficientemente elucidativo: "Nua Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de sua dívi· 
havendo, portanto, proibido a despedida da empregada que se casa da consolidada, e possa contratar empréstimo junto à Caixa 
ou que se engravida, a lei facultou a sua despedida". Económica do Estado de São Paulo, destinado ao financiamento de 

Dir·se-ã que o beneficio novo, o salârio·maternidade, retira a obras de pavimentação asfâltica de vias públicas daquela cidade. 
motivação que o empregador poderia ter para a rutrura do contrato A matéria será despachada às Comissões de Economia e de 
de trabalho. Ora, pensamos que não é exatamente assim. A mo ti· Constituição e Justiça. 
vaçüo pode ser outra, que não o ônus derivado do pagamento do 
salário, jã agora a cargo do INPS. O empregador pode sentir-se ten· 
tudo, ainda, a despedir a 'empregada, pelo outro tipo de ônus 
causado: o da ausência o trabalho. 

Verdade é que a legislaçilo da proteção gera, em contrapartida, 
represálias. Uma delas, neste caso, pode ser o agravamento de uma 
atitude hoje quase generalizada, qual a de não empregar a mulher 
casada. Se, porém, o legislador pensar apenas no sentido negativo 
possível da medida, c não se ela é justa ou injusta, nilo estará agindo 
judiciosamente. 

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei·do Senado 
n• 60, de 1974, cuja redução traduz, igualmente, o que de funda· 
mental existe no Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1973. 

Sulu das Comissões, em 14 de agosto de 1975. - Domíclo 
Gondin, Presidente em exercício - Jarbas Passarinho, Relator -
Franco Montara- Jessé Freire- Ruy Carneiro- Nelson Carneiro. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENA DOR JESSS FREIRE 

Mais umu vez retorna a esta Comissão o presente projeto, de 
autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, que objetiva evitar a 
dispensa de trabulhador:l gestante n partir do momento cm que o 
cmpregt~dor é cientificado du gravidez. 

No curso da suu tramituçõo, ao projeto foi anexado o de n• 60, 
de 1974, de iniciutivu do ilustre Senador Frunco Montara, fucc li 
conex.i'to dus muH:rius. Ao mesmo tempo, cm fase posterior, veio o 
Congresso Nucionul u uprovur outro projeto, originário de Mensu· 
gem do Poder Executivo, que, instituía, entre os benellcios du 
p ,.,' • ' ' ,,u I• ' "", ·, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Sccretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 359, DE 1975 

Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia do Exm• Sr. 
Ministro do Exército, General Sílvio Frota, que foi lida ontem em to· 
dos os quartéis do Pais, em comemoração ao "Dia do Soldado". 

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 1975. - Lourlval Baptista 
- Agcnor Maria- Ruy Santos, 

· REQUERIMENTO N• 360, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Nos termos do urtigo 234 do Regimento Interno, requeremos a 
trunscriçõo, nos Anais do Senado, dos discursos proferidos pelo 
Ministro d:t Marinha, Almirante Geraldo de Azevedo Henning, de 
suud:~çilo ao Exército, em nome da Murinhu e du Aeronáutica, on· 
tem, quando dus comemorações do "Diu do Soldado", e o agradeci· 
menta do Gener:1l Sílvio Frota, Ministro do Exército.' . 

S:tl:t dus Sessões, em 26 de agosto de 1975. - Lourlval Baptista 
- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N• 361, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termas rcgimcntuis, ~~ trnnscrici'io, nos Anuis do 
Senado Fedcrul, do discurso do Excelentfssimo Senhor Comundnnte 
do I Distrito Nuval, Almirante Mnximiuno Euuurdo dn Silvu, sau· 

.. · · · · cm da 
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nus solenidudes comemorutivus do "Diu do Soldudo", realizadas no 
Forte dcCopucubunu, na Cidude do Rio de Junciro, c publicado no 
Jorniil Ó Globo cm 26 de agosto do corrente. 

Sala du Sessões, cm 26 de agosto de 1975.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - De acordo com o 
urt. 233, § I•, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão 
remetidos no exume da Comissilo Dirctorn. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Sr. Pre
sidente, peço a palavru, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra, 
pela ordem, ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-
ARENA) (Pela ordem. Sem re•lsio do orador.)- Sr. Presidente, na 
sessão de sexta-feira última foi rejeitado mais um projeto· de minha 
autoria. Não me aborreço, não me molesto, Sr. Senadores, porque 
um projeto é apresentado pura, após sofrer o crivo das Comissões, 
ser uprovado, ou rejeitado, Nem poderia cu ficar cpitelialmcntc scnsi
bilizudo com os pareceres e com a votação, aqui, do Plenário, não fo
ra uma palavra do eminente Líder, cm exercício, Senador Ruy San
tos, cu jus qualidades intelectuais admiro c cuja missão de "advogado 
do diabo" aqui, às vc7.cs, compreendo. Mas nem sempre. Niio 
compreendi, por exemplo, quando S. Ex• - nilo digo individual
mente, exccrccndo a Liderança- rejeitou meu projeto. ~ uma coin
cidência, estou certo, porém Senador Ruy Santos, cm relação ao seu 
modesto admirudor intelectual, tem empunhado um tacape, com 
veemência, cm cima de proposições minhas. 

Eu cstuvu vindo daquilo que não pode ser acoimado de rebeldia, 
mas de uma rcação salutar cm torno do projeto que dava o nome de 
Getúlio Vargas a uma refinaria no Estado do Param\. E, sabendo 
que, entre as qualidades que tem o Senador Ruy Santos, existe a de 
não perdour, naquele dia liderei aqui, de certo modo, uma proposi
ção oriundu da Câmara dos Deputados e que acabou vitoriosu. 
S. Ex• fumava o seu cachimbo, nem notando que estava apagado. 
Mas, eu não tinha outra alternativa senão ser fiel àquilo que tem 
representado a minha atuação nesses quase trinta anos de vida parla
mentnr. Sem embargo da amizade, da admiração que tenho pelo 
Senador Ruy Santos - faço questão de proclamar - uma palavra 
S. Ex• proferiu que me mugoou profundamente, 

Eu mesmo tinha providenciado o adiamento da votação do 
Projeto de Lei n• 69/73, que determinava que as intervenções, nora
mo de cirúrgia plástica, fossem enviadas ao Instituto Nacional de 
ldentificução. Esse projeto tem uma história. Evidentemente, não 
vou contá-lu agora, porque estou lcvantundo uma questão de ordem. 

Encontrava-me no Municfpio de Campos, aonde fui chamado 
com urgênciu. E, como sou ouvinte da Voz do Brasil, programa de 
que sou freguês de caderno - pareceu-me que S. Ex• dizia que a 
idéiu cru absurda. 

Sr, Presidente, aceito que um projeto meu seja derrotado. Po
rí:m, o Senudo Federal deve ter presente que absurdo -data •ênla, 
do eminente Lide r e meu a'lligo- /: afinal ser rejeitada uma proposi
çilo que tramitou pelas comissões especializadas da Casa c mereceu 
voto favorí1vel uniinime da Comissão de Constituição c Justiça, 
Comissilo que, todos sabemos, já tem udredc um carimbo - não. 
precisa nem de parecer - paru colocar inconstitucional cm quase 
todas us proposições que os Senadores apresentam: proposição que, 
independente disso, foi também à Comissão de Saúde, uma das mais 
rigorosas desta Cusu, a qual, por ununimidadc, tambi:m aprovou o 
meu projeto. 

Sr. Presidente, nilo estou sungrundo nu veia du suúdc, Confesso 
u V. Ex• que cu poderia, a mim mesmo, utribuir o titulo de cumpcilo 
de inconstitucionalidudc; de campeão de projetas derrotados. Mus, o 
projeto - repito - nilo é feito só pura ser aprovado: é pura ser 
discutido, votado: paru merecer aprovaçüo ou rejeição. 

. A paluvra com que o meu colega c amigo me brindou, cu gosta
riu que nilo fosse personalizada cm rclnçilo a mim. Porque, ·Sr. 
Presidente, seu minha idí:ia é absurda, então, esse ep!teto, também, 
tem que ser dirigido- c é o 'uc cu c uero - u toda u Comissilo de 

Jil se tem poucu área de trabalho, c, assim, por isto, nilo vou me 
desestimular. Por outro Indo, faço qucstilo de frisar que também não 
haverá a menor quebra do meu afcto a S. Ex• porque, mesmo untes 
de querer bem no Senador Ruy Santos, admiro o intelectual Ruy San
tos. Apesar de nunca ter recebido um livro dado por S. Ex•, tanto é 
meu pruzcr pela maneira como o prezado colega escreve, que tenho 
udquirido seus livros à minha própria pccúnia. No entanto sei que 
S. Ex• costuma obscquiur os colegas com us suas belas produções 
litcrúrius. 

Estou profundamente mugoado com essa expressão, com cssu 
palavra. E pediria que V, Ex•, Sr, Presidente, determinasse que estas 
minhas palavras figurassem nos Anais, com um apelo: temos de ze
lar pelo prestigio das Comissões Técnicas da Casa, para que não se 
repita desprestigio como este comandado por um Vice-L!dcr cm 
excrc!cio. Enti!o, não vale mais a Comissão de Constituição c Justi
ça? Niio vule o parecer da Comissão de Saúde? 

Quero crer que não tenha nenhuma civa de forra, o ato de 
S. Ex• cm rclaçi!o ao projeto que foi rejeitado. 

Concordo com u rejeição. Mas, o projeto poderia ter um enterro 
como indigente. O Senador Ruy Santos cismou de dar-lhe enterro de 
segunda ou de terceira classe, com o que, Sr. Presidente, ni!o· me 
conformo. 

Fico com essas palavras, c que as Comissões fiquem atentas. 
Não quero que um lldcr - antigamente, dizia-se lldcr pater -

seja um pai. Aqui, contrasto a atitude do Senador Ruy Santos com a 
do Scnndor Pctrõnio Portclla, que é o L!dcr cfctivo. O Senador Petrõ
nio Portclla conversa, sabe dialogar. Inclusive, sou aberto para todas 
as falas, todos os pedidos dos colegas: "Retire o projeto, não é a 
hora".l'ui a S. Ex•, pedindo que requeresse o adiamento. Ele me res
pondeu que nunca havia feito isso, c que cu mesmo o requeresse. Re
queri. Houve, porém, uma situação inadiável, c tive que comparecer 
ao Município de Campos. 

Nilo estou totalmente chocado: a palavra "absurda" me doeu, 
de certo modo, mas tenho a impressão de que cu deveria frisar, como 
estou fazendo agora, c sublinhando, que absurda é também a aprova
ção do projeto pela Comissão de Constituição c Justiça c pela Comis
são de Saúde. 

Solicito a V. Ex•, Sr. Presidente, encarecidamente, que essas 
minhas palavras constem dos Anais, (Multo bem!) 

O Sr. Ruy Santos (Bnhia- ARENA)- Sr. Presidente, solicito 
u pulavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, pela ordem. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia- ARENA) (Pela ordem. Sem re
•isio do orador.) - Sr. Presidente, é para uma questão de ordem 
parecida com u do nobre Senador Vasconcelos Torres. ~ mais para 
cxplicuçilo, jli que fui citado nominalmente. 

Inicialmente, S. Ex• quis atribuir a minha atitude como decor
rência de uma atitude suu, quando da votação do projeto ... 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Eu dis
se não acreditar que tivesse sido uma forra. 

O SR. RUY SANTOS(Bahia- ARENA)- Vou usar a cxpres
silo,dc S. Ex•, que não sei_ se é muito parlumcntar. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Total
mente parlamentar, c esportiva. 

O SR. RUY SANTOS (Buhiu- ARENA)- V. Ex• nilo pode 
apartcur em questão de ordem. 

Mas, Sr. Presidente, cu seria incapaz de assim agir. Tanto que, 
quando du votação daquele projeto, S. Ex• falou contra o meu 
ponto de vistu: veio u mim c perguntou se cru questão fechada. Res
pondi u S. Ex• que questões fechadas o silo por decisão do Dirct6rio. 
Era o ponto de vista do 'Liderança . 

Quanio uo presente projeto de S. Ex•, dei as razões c nüo vou 
repcti-hiS. Nilo acredito que tcnhu usado a cxprcssilo "ubiurdo", cm
boru no analisar o projeto, tenha procurado mostrur que do ponto 
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S. Ex• se magoou com a expressão c se, por acaso, na minha fula 
existe essa expressão, concordo inteiramente cm retirá-la porque, se 
S. Ex• tem apreço por mim, Sr, Presidente, muito maior, incom· 
puruvclmcntc maior, é o meu por S. Ex• ' 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Colu· 
na do meio! .. , (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiea Pinto)- Espero que, com as 
explicações do Senador Ruy Santos, o Senador Vasconcelos Torres 
esteja s~tisfcito, 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Alcxan· 
drc Costa. (Pauu.) 

S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador LuizCavalcantc, 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas- ARENA) Wronuncia 
o seaulnte discurso) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Divulgados foram os números das exportações brasileiras de 
automóveis c autopcças referentes aos sete primeiros meses do ano. 

Em valor, exportamos quase tanto quanto durante todo ano pas· 
sado: 145 milhões de dólares contra os 149,5 milhões de 1974. 

A Volkswagcn lidera as vendas externas, com 76,5 milhões de 
dólares; cm seguida, a Ford, futurando 34 milhões; a Chryslcr vem 
cm terceiro lugar, com 29,3 milhões; c, finalmente, a General 
Motors, com 5,2 milhões de dólares, 

Nestes totais não estão computadas as vcndns em cruzeiros à 
Bolívia c ao Paraguai, equivalentes a I milhão de dólares, aproxima· 
da mente. 

Nos últimos sete anos, nossa exportação de material de trans· 
porte, cm geral, teve a seguinte evolução cm valor: I 968 - 3,9 mi· 
lhõcs de dólares; 1969-6,9 milhões; 1970- 14,9 milhões; 1971 -
25 milhões; 1972-68,6 milhões; 1973-76,2 milhões; 1974- 186,4 
milhões, 

Para 1975, a projcção dos resultados parciais assegura uma 
receita acima de 300 milhões de dólares, 

Vemos, pois, que o Brasil faz acelerados progressos no mercado 
internacional de ve(culos, notadamcnte cm automóveis, embora bem 
longe ainda do Japão, o maior exportador mundial cm 1974, com rc· 
ceita de 2,6 bilhões de dólares. 

~de perguntar-se, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Se nilo fossem as "famigeradas" multinacionais, será que o Bra· 

si! já estaria fabricando quase um milhão de automóveis por ano, 
que atendem à demanda do mercado intcrlio c até nos rendem 200 
milhões de dólares de divisas? Ou, como no caso do petróleo, não cs· 
taria o País sendo obrigado a despender mais de dois bilhões de dó· 
lares com a importação de automóveis? 

O Sr. Ruy Santos (Bahia - ARENA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LUJZ CAVALCANTE (Aiagoas- ARENA)- Com 
muito prazer, 

O Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Apenas para pcrgun· 
lar a V, Ex• se a palavra famigeradas tem aspas. 

O SR. LUJZ CAVALCANTE (Aiagoas- ARENA)- Com 
~spus, sim, V, Ex• bem o percebeu. Quis, apenas, enfatizar a minha 
mduguçilo, 

Era simplesmente, Sr, Presidente, o que tinha a dizer, c o que ti· 
nhu u perguntar. Muito obrigado, (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo u palavra 
uo nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex• nilo cst~ presente. 
Concedo a puluvru uo nobre Senador Danton Jobim. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres, por 

permuta com o ilustre Senador Ruy Carneiro. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Juneiro -
ARENA) (Pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvlsio do orodnr.) -
Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Estlt huvendo com os ucnos c médios pecunristas do Estudo 

A Divisão de lnspeção de. Produtos de Origem Animal, que i: 
uma repartição especializada, entendeu de fazer uma série de cxigên· 
cias que, convenhamos, são oportunas e obedecem aos mandumen· 
tos da higiene - mas niio se pode, du noite para o dia, ignorar uma 
realidade de vã rios anos. 

Somos obrigados a reconhecer que cm muitas cidades, em mui· 
tos distritos brasileiros, é consumida uma chamada carne fresca, ape· 
nas no nome, Às vezes sc:m o exame veterinário adequado, essa carne 
causa prejuízo à população consumidora, 

Sr. Presidente, um fato cstâ acarretando sérias implicações 
sócio-cconômicas, o que Santa Cruz, no antigo Estado da Gua· 
nabaru c utual Estado do Rio, dâ bem a amostra eloqUente de que 
uma medida ministerial, rigorosamente certa, às vezes, data vênia, 
está totalmente errada, no que diz respeito às suas repercussões 
sociais. 

O Rio de Janeiro sempre foi abastecido, em grande parte, pelo 
famoso Matadouro de Santa Cruz, não dos mais. perfeitos; ali u 
tecnologia ainda não deu entrada, mas, num limite razoãvel, a carne 
era entregue ao consumo da população, cm condições, senão excclen· 
tcs, pelo menos razoáveis, 

Um empreendimento seja ele público ou privado, tem profuo· 
das innuências benéficas para a economia regional e nacional. Ele i: 
criado para suprir o mercado carente em um de seus sctores e, inde· 
pendentemente, do seu carâtcr público ou lucrativo- o segundo, do 
ponto de vista de empresa privada- tem representativa parcela dr. 
contribuição para o desenvolvimento econômico-social ... 

Desde a sua instalação ao início c desenvolvimento de suas pe· 
culiares atividadcs, a empresa provoca um incremento ou a origem 
de renda, criação de novos empregos c conseqUente aumento do po· 
der de compra, mobilizando os componentes oconômicos e desen· 
cadeando progresso. Todos esses fatores conjugados tornam a comu· 
nidadc, parcial ou totalmente, dependente da iniciativa - como já 
disse - de caráter ptiblico ou privado - que tem papel social prc· 
ponderantc, com relação aos ánseios e bem-estar daq<Jelcs que a 
integram, ainda mais quando os componentes desse quadro são em 
número realmente significativos. 

Há quase cem anos, Sr. Presidente, foi criada uma empresa e ins· 
talada no Estado que represento nesta Casa, precisamente cm Santa 
Cruz, no Rio de Janeiro, que criticada e considerada como um 
empreendimento arrojado c desnecessário- na época de sua criação 
em ato do Imperador Dom Pedro 11- para atender às necessidades 
do Rio de Janeir,P em abastecimento de carne, após 93 anos de exis· 
tência ·teve as suas atividades paralisadas por determinação do 
Departamento Nacional de lnspeção de Produtos de Origem 
Animal, que decidiu pelo fechamento do Matadouro de Santa Cruz. 

O Matadouro de Santa Cruz varou o tempo desde o lmpi:rio, 
passando à República, cumprindo sua missão c o fim a que foi des· 
tinado; o abatimento de reses para a demanda de carne do antigo 
Distrito Federal, Em função de sua existência, maior número de tra· 
balhudorcs foi·sc radicando em Santa Cruz, cm face do consumo 
crescente de carne que, a partir da década de 50, passou a receber car· 
nc de outras áreas. 

Hoje, Sr. Presidente, um empreendimento imperial fecha as suas 
portas, deixando ao desemprego oitocentas familias dependentes 
daquela fonte de trabalho paru o seu sustento. Talvez, visto por 
outro ângulo, o seu fechamento seja justo. Talvez, o órgão fis· 
calizador do Ministério du Agricultura, exercendo suas atribuições 
de interesse social, no que tange à saúde pública, tenha exercido 
condignamente na decisão de bloqueio das atividadcs daquele cs· 
tabolecimcnto, nu linha e principias que regem os seus estatutos. A 
quem cube a culpa, Sr, Presidente? Por certo às administrações es· 
l!lduais passadas que não lhe legaram atenção ou se omitiram, Conse· 
qUcntemcntc, o tradicional matadouro não acompanhou a modcrnu 
tecnologia c, nu itnsià de utcnder à demanda crescente, não atentou 
pura evolução, continuundo a desenvolver de formu untieconômicu 
c urcuicu, infringindo os pré-requisitos bâsicos exigidos pura o for· 
nccimento de produtos de consumo público. 

Os opcrltrios do velho matudouro, Sr. Presidente, purulisurum 
de 
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dctcrminm;iio govcrnilmcnt<tl, que proíbe o ubute de reses c que adis
tribuiçrio de carne ao consumidor se proccsS::t utrnvés dn libcruçiio do 
pr.oduto cstocudo. Surpi'cso c com rclutivo desespero, o humilde c 
rude emprcgudo, Us vezes, ttlhdo, incnrHtZ de comp.rcender as medi
das políticas imposws a determinndo sctor da economia nacionul, 
leva o pensumcnto ao lar, quase sempre numeroso c dependente do 
seu honc:sto suor despendido dia a dia. A seus olhos, como é natural, 
poderíamos sentir o tom agressivo cm que foi comcntudo a decisão 
d<~qucle Departamento c a repugn1incia com que foi recebido o ato. 

Tui medidu, Sr. Presidente, deveria ser tomada com relacito ao 
velho prédio, qu:tndo um outro, iniciado sua construçilo em 1948, e 
com suas obras parulisad11s cm 51, tomaria o lugur do prédio impo· 
riu!, funcionando com técnicas primitivas, abatia - ainda que, usan· 
do u marreta para levar o animal !t coma traumúticu c depois snn· 
grande puru morrer- a média de 600 cabeças por scmanu. 

A aç1io aplausível do Governo Est:tduul, liberando verba de 6 
milhões de cruzeiros, dcstinudos ti aplicação imediata para concluir e 
equipar o novo prédio do matudouro de Santa Cruz, com modernas 
técnicas de ab;ttimcnto, serviu de alc"lto a quuse cinco mil pcssous 
dependentes dos seus 800 empregados que, através cos dirigentes, já 
enviaram cxposiçiio de motivos iis ó!Utoridadcs competentes, acredi
tando, lirrnementc, numa rítpida c favorítvcl definição. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero, dost" Tribunu, congratulur· 
me com a pronlll aç1io do Governo de meu Estudo apoiando uquela 
empresa, e fazer o meu apelo uo Sr. Alysson Puulinelli, Ministro da 
Agricultura, pura determinar u revisão do ato, buscado no interesse 
social que se reveste o tJssunto, que interditou aquele estubclc· 
cimento, fonte de renda c sustento de milhares de pessoas, diga-se de 
passagem, a pcrmuncccr, provocar[! marcante dcscquilibrio Cconô
mico-social da populaçüo dependente daquela otividude, com 
conseqüências imprevisíveis l1 estrutura económica estaduaL Ocupo 
esta tribuna atendendo, a respeito, aos apelos do meu ilustre 
companheiro Júlio Cczitrio, que bem conhece o problema, estudou-o 
profundamente c me pediu n1io deixasse de falar alertando nossas 
nutoridadcs parn o assunto. Como a medida ministerial acarretou o 
desemprego de quase meio milhar de trabalhadores, este o principal 
motivo que dita u minha presença na tribuna, neste instante. 

Se as atividadcs do matudouro de Santu Cruz foram 
paralisadas, cm conseqUêncfa do desemprego de tantos 
trabalhadores, evidente que o consumo também serit ufetado .. O 
Prefeito Felix Nadcr c.o Vice-Prefeito Jotto de Barros, de Burra 
Manstt, zonu tmdicionalmcntc pecuaristn, soliciturum audiência ao 
Ministro Alysson Paulinelli, da Agricultura. E o fato está se re
petindo cm outras itreus do Estado do Rio. Levarão o problema 
diretamente ao· sr. MinistroAJysson Paulinelli, a fim de que S. Ex•, 
afora o problema du saúde du população, entre cm cantata com o 
seu colega do Ministério do Trabalho, cm busca du solução do 
problema sócio-cconômico surgido com a medida ministerial. ll pre
ciso que se compreenda que, da noite pura o dia, nüo se pode solu
cionar esse problema. que jú vem dcsun~mdo u argúcia de vários 
administradores. O mesmo ocorre nos Municípios de Campos c de 
Macaé c, poderia dizer, cm qualquer lugar do Estudo do Rio. 

Homens da cidnde, c que esporndlcumcnte percorrem o interior, 
podem prestar esse depoimento, como ugoru o faço, Sr. Presidente. 

Em alguns cusos, <I cfc:tiva vigihincia do Ministro du Agricultura 
é indispcnsilvcl. Havendo um mutudouro com í1gua corrente, como o 
ca~o de Sitntu Cruz e de outros, no Estudo do Rio, a questito estú rc
solvidn. Mas hit distritos, vihtrcjos, povoados c arruluis sem um vc
terinítrío' sequer. Dcsgruçadumcntc, n zonu rurul, que prccisu de 
vctcrin[trios, nito os tem. 

Recentemente tive oportunidade de compulsar umu cstutisticu c 
fiquei horrorizado uo ver o número de vctcriníu·ios c de ugrônomos 
que moram nu :tlllul Capital do meu Estudo. Ent1io, hú qualquer 
coisu crmda. O Sr. Ministro du Agricultura, nu vcrdudc, cst{t certo. 
Apenas pediria a S. Ex•- niio gosto de usur u paluvru tolerância, 
porque ugoru mesmo um ScnudM disse que forra niio cru puluvru 
purhtmcntar, c crclo que forra c dcsrorról são rigorosumcnte parla
nlcntarcs c, usando a pulnvra toler:incia - S, Ex• est(t presente c 
scriu cupaz de pensar cm outru coisa- seu paluvra "tnlcnincitt" é 

untipurlumentur, cntilo, pelo menos, solicito ao Sr. Ministro da 
Agricultura compreensão paru o p(oblcmu. 

O Sr. Otair Becker (Snntu Coturinu - ARENA) - Permite 
V. Ex• um upurte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Juneiro -
ARENA)- Com pruzer, 

O Sr. Otulr Beeker (Snntu Caturinu - ARENA) - Nobre 
Senador Vasconcelos Torres, V. Ex• aborda, nesie momento, 
assunto da mais alta importância. O problema da federolizaçlio da 
curne, cm nosso País, devemos dizer, deve merecer, da parte de cada 
um de nós, toda sorte de coluboração e irrestrito apoio, pois que a 
saúde pública devo estar cm primeiro lugar. Mas não é possível modi· 
ficar-se, du noite pura o diu. um sistema implantado, 

OSR. V ~SCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro -ARENA) 
-Muito bem. V. Ex•dizcxotamenteoquepenso .. 

O Sr. Otair Beckcr (Sontu Catarina- ARENA)- À guisa do 
colabornçilo, informo que igualmer.te no Estado .de Santa Catarina, 
o problcmn suscitou polémicas, dúvidas, aprcen.sões e, inclus'1ve, ex· 
ploruçilo política da parte dos nossos honrados adversários. Estamos 
- Bancadu Federal, Srs. Deputados e Senadores de Santa Catarina 
- buscando um denominador comum, para o solução desse pro· 
bloma. Eis que apresentamos it consideraçilo do Sr. Ministro da 
Agricultura, Dr. Alysson Paulinolli, uma alternativa para resolver o 
problemu, pai~ temos várias regiões onde a produção e o consumo 
silo pequenos, não permitindo, por conseguinte, a implantação de' 
um grande frigorífico. Mas é possível, nobre Senador Vasconcelos 
Torres, a implantação de matadouros modulares, localizados em 
municípios, cm pólos gcoeconômicos, através de convênio do 
Governo federal, no caso o Ministério do Agricultura, com Se
cretarias de Agricultura c Prefeituras Municipais. Desta forma, 
obter-sc-{t espaço físico c também técnico responsável pura o efotivo 
exume dos animais t~btltidos. Ainda à guisa de esclarecimentos o 
subsídios a seu pronunciamento, verifiquei há poucos dias, cm meu 
Estado, junto a um frigorífico do renome nacional, que o fiscalização 
do DIPOA vem, sistematicamente, recusando, para o consumo 
humano, aproximadamente 3% de todos os animais ali abatidos. A 
medidu é da mais alta importância nu prcscfvação da saúde pública 
dos brasileiros. O de que precisamos é encontrar um denominador 
comum qlle possu atender à saúde pública e também ao abaste· 
cimento, fazendo-se algo que seja compatível com os recursos d~ 
iniciativn privuda do:; municípios, e dos Estados, para o cumpri· 
monto integral da lcgisluçilo. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
- Respondendo ao seu apurtc, só tenho u dizer que V. Ex• 
conceitua com felicidade o problema, u~ando adequadamente, a 
frase: da noite para o diu niio é possível que a DIPOA queira que os 
a batedouros de porte médio ou pequeno se modernizem. 

Nilo estou aqui- c isto é uma questão de rotina em minha vida 
- pura defender interesses desse ou daquele comerciante ou 
marclwntc. Estou olhundo uma das partes que V, Ex• focalizou o 
que cu havia sublinhado no inicio da minhu oração: as repercussões 
soci•tis. J{1 não digo sociais nu parte do consumo, com u queda da 
oferta do produto, mas sociais, quanto no qt1c está acontecendo em 
Sunta Cruz, no ex-Estudo du Guunubnru, c: ugora área importantíssi
ma do novo Eswdo do Rio, com o desemprego em massa, pelo 
menos, de meio milhar de trubulhudorcs. O que representa, nu 
dcpcndênciu fttmilinr, u aus8ncin de sulí1rios pura esse meio milhar de 
trubulhadorcs'! 

Por outro ludo nüo é possível continue a populaç1io consumindo 
uma carne que nito é fiscnlizudu pela DIPOA. Quantos bois 
tuberculosos, quuntos crimt:s conlru 11 suúde públicu se cometem por 
esses brusis u fora! 

Infelizmente, hí1 pouco tempo, huvin no meu Estudo, um 
uhutcdouro clundcstino de Cllvulos. Ali - purccc-me - selccionu
vum os cnvalos docnh.:s parn u fcituru dn curne secu. Quantu fcijouda 
cu ou mesmo V, Ex• nilo teremos comido! Jlt vi aqui, cm Brusiliu, 
nos supcrmcrcUdl)S, curnc SCCI\ COill OS dizeres: 11C:1rnc SCCU do 
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Estudo do Rio de Janeiro".(; aquela carne seca avermelhudu, e que, 
não havendo maior cuidodo, entra naquele prato nacionol que faz a 
delícia de todos nós às quartas e aos sábados. Estamos intoxicando, 
poluindo o organismo, principalmente quando esse alimento é forne· 
c ido às crianças. Quonta corne infectada pela brucelose, pela aftosa c 
uté pela manqueira ou carbúnculo, não é distribulda em Brasllia. 

E aqui vai uma denúncia, Sr. Presidente: a carne consumida em 
Brnsilia, com algumas exceções, é uma das piores carnes do mundo, 
uma carne que - parece - está com estafa, com fadiga, cheia de 
nervuras. O filé mlgnon mais duro que se come é o existente aqui em 
Brasilia. Tenho procurado conhecer o problema. Já vi, por exemplo, 
no Supermercado Jumbo- cito o nome, Jumbo, pois é lá onde vou, 
de vez em quondo- uma carne arroxeada, quando ela deve ter uma 
coloração tlpicu. Um Senodor ou Deputado pode fazer higiene 
mental empurrando o seu carrinho, nas compras dos supermercados, 
·pois, numa cidade como esta, carente de diversões, um ·dos meios de 
recreação é empurrar o carrinho cm supermercados, inclusive, para 
que o Senador ou o Deputado se sinta um pouco humano. Qualquer 
pessoa que não entenda 'nada de carne pode· pedir um filé, um 
contranlé, uma alcatra ou até uma costela e recebe aquela carne . 
preta, queimada pelo gelo, quando essa carne deve ser vermelha. 
Pode até não estar estragada, mas tem aquele a~pecto horrível. 

Sr. Presidente, eonceituando bem a minha posição, que i: a de 
examina'r as repercussões sociais do problema, com o feliz a porte do 
meu nobre colega, sugiro que facilitem, que financiem, que 
estimulem as cooperativas de pequenos pecuaristas, de pequenos 
abatedores, e não só relativamente à carne bovina, mas também em 
relação às aves e aos peixes. 

Sr. Presidente, vou aproveitar este trampolim para passor a 
outro assunto- os peixes. Jâ nilo falo de Brasflia. Aqui, quem come 
peixe que ando de avião, estâ sujeito à intoxicação das mais terríveis. 
Cumorão que embarca cm avião, seja da TRANSBRASIL, da 
VARIG, da VASP ou da Cruzeiro do Sul, já embarca enjoado. Em 
Brusília, quem comer camarão deve tomar, antecipadamente, um 
antibiótico, pois esse alimento é uma fonte permanente de desajusta• 
mentes orgânicos. 

Quem pussa na área de peixes c é, como cu, observador, vê, 
paradoxalmente, escrito: uPeixes frescos". Sr. Presidente, é mais du .. 
roque quulquer defunto o peixe que se serve aqui cm Brasllia. 

Relativamente a esse assunto, também no meu Estado quase 
que se cstâ perpetrando um crime. V. Ex•s tcriio agora, por certo, as 
atenções voltadas para o que está ocorrendo na Lagoa de Maricâ, na 
eh a muda Região dos Lagos fluminenses, onde, por deficiência de oxi· 
gênio, os peixes estão morrendo às toneladas. A parte incscrupulosa 
do comi:rcio entra em cena, c esses peixes, com um alto índice de taxi· 
dez, são vendidos, não só na ex-Capital do Rio, Nitcrói, na chamada 
ârca metropolitana, mas queira Deus nilo tenha um desses peixes 
embarcado, num avião, para Brasília. Ninguém sabe, Sr. Presidente. 
E aí eu dou razão ao DIPOA, de fiscalizar, mas pedindo que 
compreenda, principalmente, a situação de alguns, que são honestos. 
Quanto aos desonestos, não há uma fiscalização mais rigorosa em to· 
dn a população brasileira. Eu estou, aqui, situando o caso de 
Brnsíliu, do Rio de Janeiro, de Niterói, mas cm qualquer lugar do 
Pnís i: o que ocorre: é uma ameaça à saúde do povo brasileiro. 

Quando u mortundude de peixes na Lagoa de Maricú, e que 
recentemente ocorreu nu Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Juneiro, isso poderia ser corrigido, mas há necessidade de um 
intercfimbio entre o Ministério da Agricultura - o Ministério do 
Trabalho de acordo com o que fulei nu primeira parte- c, tambi:m, 
com o Departumento Nacional de Obras e Saneamento, subordina· 
do ao Ministério do Interior. Porque lls águas das lagoas podem ser 
renovudus atravi:s de construção de canais próprios, como disse o 
Prefeito de Muricá que repetidamente pediu providências ainda nilo 
iniciudus. Valendo-me du Óportunidadc de estar nu tribuna, reitero o 
apelo que o Prefeito Odenir, de Muric!t, fez ao DNOS, no sentido de 
drugar, de construir um canal pura que as águas das lagoas, tanto de 
Murict\ quanto as outras, sejam renovadas. Isso é 1':\cil Sr. Presidente, 
existem dragas ali espalhadas. Pediria apenas que se lembrem de que 
não se <.leve colocar lrnncu m · Ou, 

(;hora de que esses assuntos, importuntfssimos pará a economia 
do Estado que represento nesta Casa, vcnhum a ser resolvidos com 
bou,vontudc, principalmente quando o Presidente Ernesto Gciscl dá 
um apoio•total, de cem por cento, ao novo Estado, que nasceu graças 
à sua compreensão de estadista, à sua pertinácia e visão de homem 
público. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgflio Távora. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA) (Pronuncia o 
seguinte discurso, sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Duas ordens de assuntos nos trazem a esta tribuna. A primeira 
delas refere-se à fixação, mois uma vez, neste Plenário, da coerência 
que a atual Administração apresenta cm sua política cconômico
flnanccira, coerência essa traduzida por fatos, e não por intenções, 
num refrão que, para nós, jâ se torna cediço mas, sempre, necessário 
de rememorar. Vozes das mais diversas levantaram-se neste País, 
umas a favor, outras contra, a maior parte delas, porém, sempre 
trazendo impllcita uma restrição quanto ao desvio do rumo que ha
veria tomado a política deste Governo quanto ao tratamento dis· 
pensado pelo Poder Público ao empresariado privado, conduta essa 
materializada, pelo que se convencionou chamar affalr Consul· 
Philips. 

Neste momento, Sr. Presidente, para que fique registrado nas 
páginas dos Anais, o documentário que gerações futuras lerão sobre 
as atividades do Senodo Federal, gostaríamos de aqui dizer, bem 
claro, que o ·Governo não se afastou uma linha sequer daquilo que o 
11 Plano Nacional de Desenvolvimento- 11 PND- dá, como sua 
diretriz máxima, no tratamento do assunto. O Governo não mudou 
sua posiç~o face ao papel que, no modelo de desenvolvimento brasi· 
leiro, devem desempenhar o setor público, o sctor privado c, dentro 
deste, o empresariado nacional e o capital alienígena sob a forma das 
multinacionais, porque nüo concordou o Governo com essa opera· 
ção que, segundo os seus críticos mais acerbas, era apenas uma 
transaçüo entre particulares e na qual a intervenção governamental 
mostrava, mais uma vez, sem amparo legal, segundo alegado, aquele 
sentimento oculto de uma penetração do Estado mais e mais na ârea 
do sctor privado c na condução dos investimentos, por mais reser· 
vada que fosse a ârca ao sctorcitado. 

Mas, Srs. Senadores, pior do que a inverdade é a mcia-.verdade! 
Realmente, o Governo - é sabido de todos - consultado sobre a 
operaçilo, se opôs. E, por que se opôs? Primeiro, por uma questão de 
defesa da livre concorri:ncia do mercado brasileiro. Mesmo que esse 
falar nilo fosse levado cm consideração, também tinha o dever de 
assim proceder, face às implicações que essa transferênchl 
ocasionava em fãbrica que se havia utilizado de bencllcios fiscais e 
que, cm função da percepção dos mesmos, convênio com o Governo 
havi11 assinado e estava sendo desrespeitado pela transaçilo cm ques· 
tão. 

Primeira parte: defesa da livre concorrência dentro do mercado 
brasileiro. 

Subida i: u importünci11 que tem a CONSUL no mercado espc· 
cializudo no sctor, de nossa Pátria. Mas isso não seria razão 
suficiente se não fosse ela- ui, Srs, Senadores, pedimos a atenção de 
toda u Casa- a detentora do controle acionârio da EMBRACO
Empresa Brasileira de Compressores - que apenas ou, permitam· 
me dizer, apcnasmcnte, é a fabricante de comprcssóres para ns fâ· 
bricus de refrigeradores do Brasil. 

Entüo, irfamos dar a uma multinacional u posse de um ele· 
menta fundamental pura 11 indústria, no caso cm espécie. 

Segundo, quando esta firma, u EMBRACO, precisou dos 
f11vorcs fiscais 11 lhe serem concedidos pela COI assinou -e vamo· 
nos permitir ler- compromissos que, pela suu natureza especial de 
atividude, condicionavam u mudunçu de controle acionário à plena c 
totnlllquicscênciu do Governo Federal. 

Então, Senhores, o Governo Federal nilo exorbitou, nilo entrou 
cm rum~ que l.he. cru v.ed.ndo; npenus ~xuminundo renexos que nu 

sim 
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liricu Linha pum com o Minisl~rio du lndastria c do Com~rcio, ou 
mais cspcciuhncnlc purtt o CDJ, procedeu nos limites cslrilos da lei; 
nem muis, nem menos umn vfrgula. 

E, pcrmilimo-nos dizer- assim reza a nota do Minislr~ Severo 
Gomes: 

"6, O Governo definiu, com clareza, que precisa ser 
ouvido no caso de vcndn de empresa brasileira a empresa ou 
grupos estrangeiros. Ouvido, evidentemente, para opinar a 
fnvor ou contra u trunsuçilo, tendo cm vista os interesses do 
Pufs c a prcocupaçilo de fortalecimento do sctor privado na· 
cional. Os incentivos governamentais, administrados pelo 
CDI c destinados ao desenvolvimento industrial, silo conce
didos u empresas que se comprometem u não alterar sua 
composição acionáriu sem prévia autorização do Governo. 

7. A Emprcsu Brasileira de Compressores S.A. 
(EMBRACO) - subsidiária du Cônsul que detém o seu 
controle- aceitou essa "regra do jogo", quando recebeu, do 
Sccrclíariu-Gcral do CDI o Certificado n• 888, que impôs 
condições, mediante assinatura de Termo de Responsa
bilidade. 

8. A venda da Cônsul implicaria mudança de composi· 
çiiu aciuniarin a EM BRACO, que, pelo certificado aludido, 
do CD I·, obteve, alí:m de outros, estes incentivos: I) isenção 
do Imposto de Implantação e do IPI incidentes na importa· 
çilo de mii<IUinas e equipamentos para a implantação de seu 
projeto de fíobrica; e de componentes para a produção na· 
cinnal de comp~cssores selados para uso cm refrigeradores 
domésticos; 2) crédito correspondente ao valor do Imposto 
sobre Produtos lndustriali?.ados (I PI) para o equipamento nu· 
cional; e 3) apoio financeiro preferencial ,por entidade oficial 
de crédito, 

9. Tendo concordado com as condições impostas aos 
bcncficiúrios de incentivos governamentais, a Embraco 
compareceu à Sccrctaria·Gcrul do C DI, no dia 6 de junho de 
1972, c assinou o Termo de Responsabilidade, no qual de· 
clara: 

"I - Que, de acordo com o disposto no Decreto n• 
67.706, de 7 de dezembro de 1970, se compromete a cumprir 
as obrigações assumidas perante o Conselho de Desenvolvi· 
menta Industrial (COI): 

2- Que deverá solicitar autorização prévia para proce· 
der a eventuais alterações nos termos de contratos de assistên· 
cia técnica, marcas, patentes c "royaltics~' cjou cm seu 
controle acionário; c que cstâ perfeitamente ciente de que a 
fultu ou inexnlo cumprimento das obrigações assumidas 
constituem violação dos preceitos legais; c 

3 -Que está, ainda, perfeitamente ciente de que, uma 
vez curucterizuda a responsabilidade da empresa, fica 
obrigada uo pagamento com corrcção monctúria, da impor· 
tünci>. oorrcspondcntc à isenção dos impostos, sem prcjufzo 
de outras sanções aplicáveis pela violação das obrigações as· 
sumidas, bem como de outras penalidades previstas na lc· 
gislaçilo vigente." 

O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina- ARENA)- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Com pra. 
zcr. 

O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina- ARENA)- Eminente 
Senador Virgflio Távora, ouço, como nilo poderia deixar de ser, com 
muita atenção a sua exposição relacionada com a pretensa transaçilo 
Consui·Philips, pois que a primeira 6 uma organização sediada no 
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, Evidentemente, 
u nota que V, Ex• traz ao conhecimento da Casa e da Nação é do 
nosso conhecimento, através da leitura dos jornais. Gostaria de per· 
guntar .a V, Ex•, no que tange ao aspecto de consulta prévia, se 
uquclu consulta formulada pela Philips ao Exm• Sr. Ministro da 
lndastriu c do Comércio nilo representa o cumprimento daquela 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Resposta 
fácil: foi feita a solicitação. O Governo nilo concordou, simples· 
mente, porque está escrito, no Item fll do contrato, que depende a 
transferência de controle acionário de aquiescência do Governo. E 
por que o Governo nilo aquiesceu? Principalmente, pela razilo aqui 
citada. Nilo era a Cônsul no momento, o objcto da transação- era 
a EMBRACO, justamente aquela empresa que fornecia os compres· 
sares para as diferentes fábricas do ramo no Brasil. Entilo, o Govcr• 
no achou por bem não concordar com o negócio. Isso nilo significa· 
riu que a transaçilo não poderia ser feita. Poderia, desde que sujeita a 
todas aR penas estabelecidas no contrato. Nem a Pbilips .nem a Cõn· 
sul eram loucas de correr esse perigo. 

O Sr, Otalr Becker (Santa Catarina- ARENA)- Permite V. 
Ex•, mais uma vez? 

O SR, VIRG(LJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Pois não! 

O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina -ARENA)- Agradeço a 
gentileza de V, Ex• me permitir mais uma indagação que, aliâs, nilo 
se trata bem disso. 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (Ccarli - ARENA) - Estamos 
aqui para esclarecer V. Ex• 

O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina - ARENA) - Senador 
Virgflio Túvoru, devo dizer a V. Ex• que tenho resistido à tentação 
de não abordar esse aspecto, porque ele envolve uma série de fatos 
que poderemos trazer aqui oportunamente, pois sempre é tempo 
pura se dizer a verdade. No que se refere ao fornecimento de 
compressores, informo a V. Ex• que as duas empresas associadas à 
EM BRACO - razão de ser da criaçilo daquela organização - não 
estão comprando compressores dela. Este é um esclarecimento que 
julgo oportuno dar ao meu eminente Lrdcr. Quanto às demais 
organizações, que já são multinacionais, não silo clientes habituais 
de compressores da EM BRACO. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ccarã- ARENA)- Eminente 
colega, vamos scriar os fatos para ver se nos entendemos 
convenientemente. 

De duas uma: ou a EMBRACO, quando apareceu perante a 
autoridade federal, mais especificamente, o COI, com seu projeto 
para a construção de compressores destinados às empresas brasilci· 
ras do ramo, que não achavam conveniente - c V. Ex• manuseia o 
processo c verá- fazer um investimento de maior vulto no sctor, ao 
contrArio, reuniam-se para que numa empresa tivéssemos aquele ele· 
menta fundamental para refrigeradores, ou então as informações da· 
das a V. Ex• precisam ser testadas. 

O Sr. Jolé Samey (Maranhão- ARENA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

OSR. VIRGILIOTÁVORA(Ccará- ARENA)- Pois não. 

O Sr. Jolé Sarney (Maranhão- ARENA)- Senador Virgflio 
Távora, tenho a impressão de que, nesse assunto, devemos, primeira· 
mente destacar um argumento de natureza global. Dois pontos 
fundamentais, no programa do Presidente Ernesto Gciscl, silo 
importantes para o empresariado brasileiro: cm primeiro lugar, o 
fortalecimento da empresa nacional c, cm segundo lugar, a ncccssida· 
de de se fazerem corretivos estratégicos, no sentido de uma melhor 
distribuiçilo de rendas. Como bem acentuou V. Ex•, nilo há nc· 
nhuma proibiçilo cm que haja ncgociaçilo de açõcs de qualquer 
companhia. Apenas, o Governo brasileiro, como o de qualquer Pafs 
com um programa de fortalecer a empresa nacional, sente-se no de· 
ver de nilo dar os mesmos incentivos, desde que nilo seja uma cm· 
presa do Brasil. Assim, quando haja dcsnacionalizaçilo, nilo há por· 
que o Governo brasileiro incentivar, vamos dizer assim, essa trans· 
l'cri:ncia de ações do Pafs pura uma empresa multinacional, ou 
pura fora do Brasil. Esta é a linha filosófica do Governo, que acho 
absolutamente razoável c que nilo é nova, Quando o Governo a 
desencadeou; tive aqui oportunidade at~. de certo modo, de comba· 
ter esta orientaçilo da formnçilo dos conglomerados, das fusões c dus 

::. o · .. que u -----· 
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açõcs. pura que se recebesse os incentivos, tivesse uma aprovuçno do 
Governo. Logo, acho que, nesse caso,' o que o Governo está se· 
guindo~ uma linha salutar pura o Pais, a de dar incentivos ao emprc· 
suriudo nacional. Isso nfto quer dizer que ele evite que o emprcsaria· 
do internacional possa, livremente, ter as suas oportunidades dentro 
do mercado brasileiro. Mas, o que ni!o seria justo ~que o Governo 
desse meios u que isso se verificasse. Em relação a uma empresa 
nacional, que recebeu incentivos pura que pudesse ter condições de 
tucrutividude, de sobrcvivancia, dcsdé o momento cm que ela passe a 
outro controle acionârio, nfto 6 justo que o Governo venha ma~ler a 
mesma atitude, no sentido de uma determinada orientação, que 6 
aquela que o povo brasileiro deseja, do fortalecimento da empresa 
nacional, que acho seja o objctivo de todo o Pais. Isso nilo significa, 
absolutamente, que sejamos contra a empresa estrangeira. Ao contrâ· 
rrio, ela tem o seu lugar dentro do mercado brasileiro. Mas, .hã um 
programa do Governo, de interesse nacional, de fortalecer a empresa 
brasileira, de conceder incentivos, do mesmo modo como dâ inccn· 
tivos de natureza espacial a.dcterminadas regiões, c a selares, como 
renorcstamcnto, pesca, turismo. Tamb6m oferece incentivos para 
que us empresas nacionais tenham capacidade de se expandir, de 11ar· 
ticipur do mercado c condições de auto-sustentação dos seus pró· 
prlos negócios. Essa politica tem sido entregue ao Minist6rio da 
tndt!stria c Comércio, c acredito que o Ministro Severo Gomes, com 
o alto espirita pt!blico que possui, receba com naturalidade, as 
incompreensões sobre a execução desse programa, que é o mesmo do 
Presidente Geiscl que anunciou umu melhor redistribuição de renda 
c do fortalecimento da empresa nacional. Assim, devemos encarar 
este fato com o uma das tónicas dessa orientação do Governo do Pre· 
sidcnte, Nilo podlamos compreender que o Governo tivesse a 
oricntaçilo de fortalecer a empresa nacional c, no dia seguinte, desse 
incentivo à desnacionalização das empresas brasileiras. Seria uma 
incongruência, c justamente isso não desejou fazer, incentivar a que 
empresas brasileiras, que tivessem condições de rentabilidade, de 
viver dentro di) mercado, de serem ajudadas, pudessem ser trans· 
ferida's para outras milos, com a ajuda do Governo brasileiro. 

O SR. VJRGIUO TÁVORA (ARENA- Cearã)- Agradece· 
mos o aparte de V. Ex•. Senador Jos6 Sarncy. E, mais uma vez, aqui, 
reafirmamos aos Srs. Senadores c a V. Ex•, Sr. Presidente, que o 
fulcro da declaração de hoje é mostr;r que o Governo não se 
afastou, uma linha sequer, das diretrizes traçadas no 11 PND, à pâ· 
gina 50 c subseqUentes ... 

O Sr, Ot.lr Bccker (Santa Catarina - ARENA) - Permite 
V. Ex• mais um aparte? 

O ,SR. VJRGIUO TÁVORA (Ceará - ARENA) - Jâ 
terminaremos c daremos.o aparte, com todo prazer, a V. Ex• 

... mostrando, realmente; o seu empenho em reservar à iniciativa 
privada o sctor que lhe 6 destinado, preservando-o ao mâximo. E 
quando intervém, cm casos como este, o faz de maneira saneadora, 
procurando, como ocorre agora, pela voz do seu Vicc·L!dcr nesta 
Casa, explicar realmente que o que o Governo fez foi justamente 
exercer uma prerrogativa contratual, depois de observado o pro· 
blcmu sob todos os seus ·ângulos c de concluir que o interesse na· 
cionul assim o determinava. Repelimos: hâ clAusulas que dilo aquc· 
las penalidades pura o rompimento do contrato. O que o Governo 
rcz foi dizer justamente- de acordo com o art. 21 do Termo de Com· 
promlsso 888, que me faculta concordar ou nilo com a transferência; 
examinado o problema sob todos os ângulos: Nilo concordo. 

O Sr. O reste• QuérrJa (Silo Paulo - M DB) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR, VJRGILIO TÁVORA (Ccarâ- ARENA) Com prazer, 
ouvimos o aparte do nobre Senador Orestes Qu6rcia. 

O Sr. Orestes Quércl1 (São Paulo- MDB)- Nobre Senador 
Virglllo Távora, toda u Nação brasileira aplaude a medida do 
Governo, defendendo essa empresa. O MDB, também. O que seria 
interessante pergunt11r-sc é até que ponto essa medida do Governo, 
cm termos de proleçno du empresa brasileira, é uma norma, porque 

dado pela imprensa, a utcnçilo de todo o Brasil. Parece que, no 
Governo, existe uma voz - a do Ministro Severo Gomes - ver· 
dadcirumcnte interessada cm defender os interesses da indústria 
brasileira. Porém, o que se percebe no noticiãrio é que existem, da 
parte dos Ministros da Fazenda c do Plancjamento, aluações que 
não condizem com aquilo que afirma o Ministro Severo Gomes, o 
que demonstra contradições no Governo. A verdade é que hã um 
processo de desnacionalização da empresa brasileira. Nós csta'!los 
assistindo, por exemplo, cm Silo Paulo - a este processo cm pleno 
andamento. O caso da Cônsul realmente merece o aplauso. V. Ex• 
nem precisa preocupar-se muito cm justificar a atitude do Governo, 
porque até a Oposição aplaude essa medida, ç a Naçilo - tenho 
certeza - também. O que 6 importante verificar 6 até que ponto. 
repilo, o Governo está realmente protegendo a indústria brasileira, 
de modo geral, c usando este caso para efeito de propaganda de sua 
atuaçilo. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Eminente 
Senador, podcrlamos responder a V. Ex•,talvcz um pouco rudcmcn· 
te, mas o fazemos dentro daquela lhaneza que caracteriza todas as 
discussões cm termos económicos, ocorridas aqui no Senado Federal. 

Nilo temos noticia, cm vinte c cinco anos de vida pública - c 
este 6 um lapso de tempo razoável - de governo nenhum que tcuha 
criado instrumento de defesa do empresariado nacional como o aluai 
Governo Gciscl. Ntlmcro um. Número dois: o Governo não está 
justificando as suas medidas. Ele está cônscio de que age certo. 
Apenas, pela voz do seu V.ice·Lfdcr, explica que o caso Cônsul, cm 
nada, cm nenhuma linha, modifica aquela dirctriz estabelecida no 11 
PND. Se V. Ex• examinar o que já foi realizado por este Governo, 
via-BNDE, com a criação de suas subsidiârias, FI BASE, I BRASA. 
EMBRAMEC, para a defesa do empresariado nacional: o que o 
FINAM E tem feito, vai verificar que, na continuação de governos 
revolucionários anteriores, a atual Administração Geisel dotou este 
Pais de instrumentos de defesa e amparo do empresariado nacional 
como, sem medo de contestação, nilo existe ainda consignado slmile 
nas páginas da História do Brasil. 

Concedemos, com grande prazer, o aparte ao nobre represcntan· 
te de Santa Catarina, Senador Otair Bcckcr. 

O Sr. Ot1lr Bccktr (Santa Catarina - ARENA) - Eminente 
Senador Virg!lio Távora, eu gostaria de deixar clara a minha posição 
nesse episódio, especialmente depois da colocação dada pelo cmi· 
ncntc Senador José Sarncy. Quero dizer à Casa c à Naçilo que, cm 
absoluto, sou contra as medidas que o Governo Federal vem 
adotando, cm protcç~o da empresa brasileira. Este é o ponto número 
um. Quanto .ao ponto número dois, quero deixar claro, além dos 
esclarecimentos que dei, relacionados com a comercialização dos 
compressores - que esta empresa, ou melhor, os dirigentes c o 
grupo de acionistas que detêm o seu controle acionârio pretenderam 
efctuar a ncgàciaçilo tilo·somcntc porque visualizam o aspecto tccno· 
lógico. Sabem eles, muito bem, das necessidades que têm de uma 
divcrRificaçilo de linha, c esta nilo se faz unicamente com recursos 
financeiros, mas fundamentalmente com recursos técnicos. Há 
necessidade de knaw how, c é por este aspecto que essa organização 
procurou cfetuar a comercializaçilo. Quero, igualmente, deixar claro 
que cRpcro que S. Ex• me dê a resposta quanto ao aspecto ~a con· 
suhu c da posiçilo do Governo. Fique bem caracterizada, aqui, a 
minha posiçilo quanto às medidas de protcçilo: que fiquem bem 
claros os aspectos que levaram os dirigentes c acionistas majoritários 
u pretenderem u efetuar a ncgociuçilo. ~ um direito que me assiste de, 
u qualquer momento, vir c trazer outros subsidias, que, por certo, 
conduziram os dirigentes c dirigidos daquela empresa, ao limite de 
sun resistência. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Agrade. 
ccmos o apurtc de V. Ex•, nobre Senador Otair Bccker. O Sr. 
Presidente já nos adverte de que o tempo cstd use esgotar, mas, neste 
ponlu, quero deixar bem claro, primeiro. que o Ministro da Fu~cnda 
c o M in islro do Plancjamcnto nilo ngcm como S. Ex• o Senador 
Quércin assim pensa, puxando paru u direita, c o Ministro du lndús· 
trin c do Com!:rcio 1ura n esc ucrdu. A decido C6n 'foi uma de-
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E tanto as afirmativas do Sr. Ministro da Indústria e do Comér· 

cio quanto ~quclus outrus dos Srs. Ministros da Fazenda e do Pia· 
nejamento se inserem perfeitamente dlontro da doutrina geral do 11 
PND, que bem define o que seja o auxflio a esperar, u contribuição a 
desejar do capital estrangeiro, sob a forma das multinacionais, e 
aquele outro du poupança nacional, privada ou pública. 

O Sr, EveJãslo Vieira (Santa Catarina ·- MDB) - Permite 
V. Ex• um rápido aparte? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Cearú - ARENA) - Com 
prazer, interrompemos pura conceder o aparte a V. Ex• 

O Sr. Evclásio Vieira (Santa Catarina- MDB)- Muito obri· 
gado a V. Ex•, mas o assunto é importante c entendemos como uma 
necessidade tentarmos colaborar com V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará - ARENA) - Ai vai 
depender do prestigio de V. Ex• junto ao Sr. Presidente da Mesa, 
paru que nos seju concedido muis tempo para discussão do assunto. 

O Sr. E .. Jáslo Vieira (Santa Catarina- M DB)- A nossa posi· 
çiio pessoal cu do nosso Partido já foram evidenciadas em oportuni· 
dadcs anteriores cm relação ao episódio Philips·Cônsul. Eu desejaria 
dizer, muis umtl vez, que é necessário que o Governo, cfetivamentc, 
umpure u empresu nacional. Dut~s medidas, no nosso entendimento, 
são urgentes: a dinamização da Comissão lntcrministerial de Preços, 
que tem dificultado, criado óbices às empresas nacionais, e, também, 
o inicio cfetivo do abrandamento da corrcção monetária que, hoje, 
pcsu muito pura us empresas nacionais. Entendo, ainda, como ur
gentes, normus e preceitos legais cm relação à atuação das multina· 
cionais no Brasil, purn que elas possam subcr aonde, quando c em 
que quanti~ude c quulidude podem atuar, no Brasil. V. Ex• tem 
conhecimento de que empresários estrangeiros se preocuparam com 
a decisão do Governo em relação ao fato Cõnsui-Philips, e vieram, 
inclusive, interrogar se havia uma modificação do comportamento. 
Oru, nôs, no Brasil, precisamos de capital estrangeiro, de tecnologia 
cstr:mgeira paru o desenvolvimento mais ci:lere do Pais e, se precisa· 
mos, é ncctss(ario dar u esses empresários segurança e ter normas dcfi
nidu.<, claras. O Brasil nüo pode ficar na situação em que se.cncontra. 
Este é o nosso entendimento, Se continuar assim, teremos dificul· 
eludes para atrair, cm quantidade maior, o capital estrangeiro. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará -ARENA)- Vê V. Ex• 
como é difícil governar atendendo a uma média de opiniões que vão 
de zénite ao nudir. Cuidu o Governo haver deixado mais do que 
explicita a sua doutrina ;1 respeito da divisão das áreas de atuaçilo do 
setor público, do setor privado e, dentro deste, aquilo que a empresa 
cstrungcirn. multinacional ou uninacional, deve ocupar e aquele 
outro setor que o empresariado nacional deve ter como prepon· 
dcrante zona de açilo. Mus, o que justifica esta explicação de hoje 
que, diremos, não é justificação de atitude, porque o Governo está 
absolutamente certo de que aqui certo, é deixur claro que não houve 
uma invasão, não houve, como reclama parte da Imprensa brasileira, 
muis um ('HISSO n:t 11C:Stutizução gulopnnte cm que se vive neste Pais." 

O Sr. José Sarncy (Maranhão- ARENA)- Permite V. Ex• 
Ulll apart~'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA {Ceará-ARENA) - Um 
momento, nobre Senador. Ji1 atenderemos V. Ex• 

Justamente o que o Governo fe1. foi rigorosamente cumprir os 
termos de um contrato que nilo podia ser ignorado pela Cônsul e, 
multo menos, por quem iria ndquirir o seu controle acionúrio, 

Ouvimos, com prazer, o nobre Senador José Surney. 

O Sr. José Sarney (Maranhão -ARENA)- Sr. Senador Virgf. 
lio nvoru, V. Ex• - embora discretamente - aflorou um ponto 
fundumenltll, básico, nu estrutura do nosso desenvolvimento. Nu rca· 
I idade, as í"c11s bilsic11s do nosso progresso industri11l estilo divididas 
entre n cmprc.111 est11t11l, 11 cmpres11 pllrticulnr br11sileira c 11 empresa 
intcrnncionul ·- o cupitnl intcrnucion11l, mesmo que não scj11 multi· 
nacionul. Ora, o que o Governo tem que fazer é realmente defender u 

I 

parte que cstli1 reservada à cmpresu nacional. E tem sido nesse sen· 
tido u atuução do Governo. Como V, Ex• bem acentuou, nenhum 
Governo tem fortificado tanto·, de maneira objctiva, não somente 
com palavras, rllas com fatos, essa posição, nesse tripé do desenvolvi· 
mento brasileiro. Se, entretanto, o Governo deixa que um deles, 
como é o caso i:la empresa nacional, é mais frágil, ao desamparo, 
huverú desigualdade; porque a empresa internacional tem meca· 
nismos de defesa·. próprios; a empresa estatal, também, pela sua pró· 
priu nuture1.a, tem seus mecanismos de defesa; mas a empresa na· 
cionul, não; ela precisa de um apoio permanente, porque está sob 
dois fogos, sob a mira da empresa estatal e da empresa internacional. 
Assim, cudu vez que o Governo possa fortificar a empresa nacional, 
está dando um passo decisivo para manter o equilíbrio do nosso mo· 
dei o de desenvolvimento que tem tido sucesso. Nilo podemos prcscin· 
di r du empresu internacional, do que ela representa. fi um fenômeno 
mundial, as multinacionais são um fenômeno do nosso século, no 
que elas podem representar internacionalmente cm tecnologia e ex· 
periência de mercado. Enfim, elas existem. Nilo podemos recusar 
uma existência. Segundo, a empresa estatal, que ocupa vazios, que 
tem ocupado vazios que é necessário que elas ocupem, sob pena de 
abrirmos também esses vazios a outro setor. A empresa nacional, 
num pais em formul;iio como o Brasil, ainda em fase de desenvolvi· 
mento, vai preparar o empresariado brasileiro pura essa sua alta fun· 
ção, que scrú uma função em expansão. Esse inicio de colocação, de 
ajuda, é que o Governo brasileiro tem feito. Ora, se ele abdica, estú 
favorecendo o qui:? Ou u empresa estatal, que nós não desejamos que 
se torne tão gigante, capaz de matar a iniciativa privada, nem a em·· 
presa 'internacional com os seus mecanismos que podem até criar um 
monopólio de mercado. Assim, V. Ex• colocou a questão muito 
bem, quando anorou, de maneira sutil, este tripé que existe na base 
do desenvolvimento brasileiro; e acredito que sobre este aspecto nós 
não temos divisões no Pais, Não há partidos contra, porque significa 
o interesse nacional. Esta a resposta que damos ao Senador Orestes 
Quérciu, quando pergunta qual·a definição do Governo brasileiro.O 
Governo brasileiro tem procuradó'mantcr esse equilíbrio, que é o do 
interesse nacional c, procurando, sempre que pode, fortalecer a em· 
presa nacional, mantendo a área de ocupação da empresa estatal, 
desde que o empresariado nacional não a possa ocupar. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Permite V. Ex• 
um aparte?~ rápido. 

O SR. VIRGILIOTÂVORA (Ceará- ARENA)- O Sr. Presi· 
dente concordando, .. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Lembro ao nobre 
aparteante que deve ser breve, visto estarmos quase na hora da Or· 
dem do Dia. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - Perfeitamente! 
Nobre Senador Virgílio Távora: realmente este assunto- defesa do 
interesse du indústria brasileira- ni!o tem Partido. Nossa preocupa· 
çào reside no fato de que a politica económica do Governo, baseia-se 
nu importação de capitais, com problemas constantes na balança de 
pagamentos, Recentemente lemos qúe, para possibilitar o equilfbrio 
du balança, hlt necessidade de entrada de capitais estrangeiros, e o 
capital estrangeiro quando entra num Pais, - tanto faz no Brasil 
como nu Coréiu -, é u mesma coisa: à medida cm que o Pais onde 
ele vui entrur faz concessões, ele entru com ·maior facilidade. Exula· 
mente ui reside nossu preocupuçilo. Enquanto o Governo Geisel 
anuncia estar protegendo u indústria brasileira, nós assistimos cons· 
tuntemcntc, tulvez o revelia da intenção do Governo Geiscl, à desnu· 
cionulizaçiio de empresas brasileiras. Eslli é u realidade. Sei que há 
medidus de proteçilo, mas elas devem ser muis concretas, e mais po· 
sitivus. 

O Sr. José Sarncy (Murunhi!o- ARENA)- V. Ex• ni\o tem 
exemplos concretos dessa politica; se os tivesse, favoreceria ni!o 
apenas esclarecimentos do debute no Senado, mas até o próprio 
Governo. 

O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo- MDB)- Eu poderiulem· 
brur duas empresas de tr11nsporte, a bnpresu Rockwell Fumugulle, 
S.A. lnd. Com., de Limciru eu Empresa de· · 
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temente desnacionalizadas. E assim por diante. Através do processo 
cm que o Governo possibilitou a associação com o capital estran· 
gciro, o capital entra, toma uma parte c depois toma a totalidade da 
empresa brasileira. 

(O Sr. Presidente raz ~ar a campainha,) 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará - A RENA) - Sr. Presi· 
dente, vamos tcrminnr .. Nilo poderfamos por~m fazê:·lo, sem aduzir 
duas ou três palavras, as mais sintéticas passiveis. Primeiro, solici· 
turnos no eminente Senador por São Paulo, Orestes Quércia, que 
tenha paciência ·de ler discurso por nós pronunciado na segunda· 
feira da semana passada, onde foi bem explicitada a posição do Go
verno: estatização verous privatização. E dentro da privatização, a se· 
pnrnção do sctor destinado à atividadc do empresariado nacional c 
aquela outra, do capital estrangeiro, multinacional ou uninaeional. 
Segundo, há ali um exemplo dado: discussão, não do caso espccínco 
mas de um sfmile, coni o ilustre Vicc·Lfder do Partido de V, Ex• 
mostrando justamente o amparo dado pelo Governo brasileiro à cm
presa particular, ao empresariado nacional, quando se associa -
como citado por V. E{•·,... com sua autorização, ao alienígena, de 
mànei,ra que não seja alijado 'do comando acionário da empresa. 

Sr. Presidente, aqui não está presente o· eminente Senador pelo 
Rio de Janeiro, antcrioim:ente ·citado. e dentro do comportamento 
~tico .. traçado· por :nós, esperamos que" os .Srs. Roberto Saturnino e 
Frary,i:o 1.:fontoio;':an1a~hã;juntos,:.o~.aois possam dispensar alguns 
minuto~: dei: ·~éu: Jifcé:loso 'rcriipo;. para: discutirmos conjuntamente 
asiun.tas ,ecôri~JÍjicà~.solii~ os:qu~iS dé:~iucs já travamos há algum 
tcjri'po, .. ·A~~I(il :rei'cry~'mó:n.9S.'piiià;~ntão .tratar da segunda parte do 
nossoprbnJJnciiünetito'·: :· .. ::.: ·. :.\:,. ··• · . 
: :>. ··s~;· ~~~~ld9iÍié:~:~~ ~·.;~·e~ici}:~f.a o q~e tínhamos a dizer. (Multo 
bem'Palmls')'"''···.··.···: ... · .. > ·. · 

"·.~ ·, ",.·:·. ;···, .... ·· .. · .. ··,·.·.:·.~. :·:·:. 
COMPARECEM. MAiS OS SRS. SENADORES: 
' - . . . . . ' . 

José Esteves- Petrõnio. Portclla- Luiz Viána- Danton Jo. 
bim- Gustavo Capa nem à- Evelâsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE. (Magalhies Pinto)- O nobre Sr. Sena· 
dor Vasconcelos Torres encaminhou à Mesa requerimentos, visando 
à transcriçuo, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia c pronuncia· 
menta do Sr. Ministro do Exército, ambos alusivos às comemora· 
çõcs do "Dia do Soldado" e,, ainda, do pronunciamento do Sr, 
Ministro da Marinha sobre o mesmo evento. 

Tendo em vjsta já t~rcm ~ido lidas, na presente sessão, matarias 
idênticas, a Presidência determina a tramitação conjunta dos requeri· 
mcntos em questão que, na forma regimental, serão submetidos ao 
exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (M11alhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secrctário, · 

1: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 134, DE 1975 
·' 

l~stitui o Dia Brasileiro de Estudos Antártjcos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica institufdo. o "Dia Brasileiro de Estudos Antârti· 
cos", a ser cpmemorado cm todo o Pais, a I 6 de maio. 

Art, 2• Esta lei cnt~a cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições cm contrário. , . 

· Justlneaçio 

A imensa massa glacial denominada de Continente Austral, rc· 
veste com espessas camadas de gelo, um fascinante mundo incxplora· 
do que desperta o interesse de estudiosos c cientistas ~e, diversas na· 
ções. 

Por suns caracterlsticns Impores de localização polar, de 
ncúmulo de gelo e de elevadn altitude mêdin, a Antártida influi deci· 
sivumente no clima dn Terra, cm que a Brnsil, com suas dimcn;ões 
conliru.:ntuis, cstfl sujeito dus mnis di versus formos, variações climá-

Esses fatores climáticos originados c condicionados na Antárti· 
da, agem decisivamente cm nosso Pafs, com reflexos diretos na 
produtividade agropccuária, em geral mal orientada com relação 
aos efeitos no tempo provocados por aquela região. 

A nossa costa marftima - a mais extensa do Atlântico Sul -
em sua maior parte devassada cm relação à Antártida, sofre dire· 
tamcntc os efeitos das correntes frias geradas nos mares antãrticos 
que trazem à costa brasileira, componentes planctõnicos e bênticos 
-elementos da biota anttirtica- que participam de cadeias biológi. 
cas com seres marinhos brasileiros, 

Esse mundo -como não poderia deixar de ser - despertou no 
estudioso e cientista brasileiros, um interesse eminentemente cientffi. 
co naquela região de grande influência cm nosso clima, além da ri· 
queza existente em seu subsolo. 

O Governo brasileiro, reconhecendo como fator de segurança 
nacional, pronunciou-se no dia 16 de maio de 1975, pela adesão do 
Brasil ao Tratado Antártico, data, sem dúvida, histórica para prol'es· 
sares e cientistas formados cm .número crescente nas universidades 
brasileiras, bem como para os próprios estudantes brasileiros, ao ve. 
rem eufóricos, resguardado importante campo de açiio, 

Considerando a importância dos estudos a serem realizados no . 
Continente Austral, para o êxito das previsões como protcçào ao· nos
so meio-ambiente, de profundo interesse nacional; propomos a ins· 
tituiçào do dia I 6 de maio, como o "Dia Brasileiro de Estudos 
Antârticos", coincidente com a daiaem que o Brasil aderiu ao Trata· 
do. 

.Sala das Sessões, cm 26 de· agosto de 1975. - VaJconcelos 
Torres. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cu(tu· 
ra./ 

O SR. PRESIDENTE (Maealhiles Pinto) -'- O projeto serã 
publicado e remetido às comissões competentes, ' · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário. 
Íl lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 362, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Se· 
nade Federal, do discurso do Excelcntfssimo Senhor General de Bri· 
goela José Luiz Coelho Netto, pronunciado nas solenidades come· 
morutivas do Dia do Soldado realizadas no Municfpio de Duque de 
Caxias, na Estado do. Rio de·Janciro, local onde nasceu o Patrono do 
Exército Brasileiro. 

Sala das Sessões, cm 26 de agosto de 1975. Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - De acordo com o 
art. 233, § )o, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Dirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Terminada a hora 
do cxpcdicntc, passa·sc à 

Item I: 
ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 142, de 1974 (n• 971-C/72, na Casa de origem), que torna 
obrigatória a rcssulva de uso, nos rótulos c embalagens de 
produtos que possam ser considerados nocivos à saúde da 
pcssou humuna, tendo 

PARECERES, sob n•s 160 e 161, de 1975, das Comissões: 

-de Saúde, favorável; c 
-de Finanças, fuvordvcl, com emenda que apresenta de 

n•I-CF. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

todos. (Pausa.) 
Aprovado. 

e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•l42, DE 1974 
(N•971·C/72, na Casa de orlaem) 

Toma obrlaacória a reualva de uoo, nos rótuloa e embala· 
aena de produtos que pouam ser con1lderados nocivos l aa~de 
da peuoa humana. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Os produtos considerados nocivos à sa~dc da pessoa 
humana salientarão esse fato, cm seus rótulos c embalagens, de uma 
forma evidente c detalhada, como advertéincia preventiva ao 
consumidor. 

~ 1• Esse aviso nunca será inferior a 10% (dez por cento) da 
área impressa da embalagem ou rótulo c a mensagem será expressa 
cm caracteres bem lcgfvcis. 

§ 2• Constarão do rótulo ou embalagem, a critério do Minis· 
tério da Saúde, a composição qufmicu do produto c o seu antfdoto, 
bem como precauções c instruções para a eventualidade de acidentes. 

Are. 2• Ficará, também, a critério do Ministério da Saúde, a 
sclcção, publicação c divulgação, cm todo o território nacional, dos 
produtos abrangidos pelas disposições da presente lei. 

. Art. 3• Independentemente da sanção penal cabfvcl, as infra· 
çõcs ao disposto nesta lei serão apuradas cm processo administrati· 
vo, iniciado com a lavratura do auto de infração, c as penalidades a 
serem impostas são as classificadas a seguir: 
• I- Advcrtéincia, com a apreensão c inutilização dos produtos; 

11- Multa, de uma a dez vezes o valor do maior salário mini mo 
vigente no Pais; 

III - Interdição, temporária ou definitiva, daquela linha de 
fabricação. 

§ r• As penas previstas neste artigo serão aplicadas pelas auto· 
ridadcs competentes do Ministério da Sa~dc c dos serviços sanitários 
dos Estados, Territórios c Distrito Federal, conforme as atril>uiçõcs 
que lhes são conferidas nas respectivas legislações ou por compctéin· 
cia delegada através de convênios. 

§ 2• Para a imposição das penalidades c sua graduação, serão 
levados cm conta: 

r- A maior ou menor gravidade da infração; 
11 -As circunstâncias atenuantes c agravantes; 
III - Os antecedentes do infrator com rclaçilo às disposições 

das leis sanitárias, de seus regulamentos c demais normas complc· 
mentores. 

§ 3• As multas previstas neste artigo serão aplicadas cm dobro, 
nos casos de rcincidéincia. 

Art. 4• Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notifi· 
cado para recolhê-la, no prazo de dez (10) dias à Fazenda Nacional. 

§ l• A notificação serfl feita por intermédio do funcionAria lo· 
tado no órgão competente ou mediante registro postal, c no caso de 
não ser encontrado o infrator por meio de edital publicado no órgilo 
oficial de divulgação ou afixado no local de costume. 

§2• O niio recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste 
artigo implicar/i na sua inscrição para cobrança judicial, na forma 
prescrita pelo Art. 22 c seus parágrafos do Decreto-lei n• 147, de 3 de 
fevereiro de 1967. 

Art. S• A inutilização de produtos somente deverá ser feita 
após o decurso de 20 (vinte) dias, contados da data da publicaçilo da 
dccisuo condenatória irrccorrlvcl, lavrado o respectivo termo de 
inutilizuçiio, que deverá ser assinado pela autoridade competente c 
pelo infrntor ou seu substituto ou representante legal, devendo, nu rc· 
cusa, o termo ser assinado por duas testemunhas. 

Art. 6• Dentro de 10 (dez) dias seguintes 11 publicação da dcci· 
silo no órgüo oliciul ou da afixação no local de costume, o infrutor 
dela podcrl1 recorrer pura uuutoridndc hicrurquicumcnte superior, 

§ r• O recurso somente terá efeito suspensivo na hipótese do 
item III do art. 2• desta lei. 

§ 2• O recurso, devidamente fundamentado, será examinado 
pela própria autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a dccisilo 
anterior ou remetê:·! a h autoridade superior. 

§ 3• Nu hipótese de interdição definitiva do estabelecimento, 
poderá haver recurso para o Ministro de Estado. · 

Art. 7• As infraçõcs às disposições desta lei prescrevem cm S 
(cinco) anos. 

.§ t• A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ao 
da autoridade competente, visando a sua apuração c conseqUente 
aplicação da pena. 

§ 2• Nilo corre o risco prcscricional enquanto houve processo 
administrativo pendente de decisão. 

Art: 8• Dentro de 90 (noventa) dias, o Poder Executivo regu· 
lamcntarií esta lei. 

Art. 9• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Maallhles Pinto) - Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
scnlados. (Pauaa.) 

Aprovada. 
A mutl:ria irá à Comissão de Redução. 

e a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CF 

O item 11 do art. 3• passa a ter a seguinte rcdação: 

Art,39- ............................................ . 

!-.................................................. . 
11- Multa de CrS. 5.000,00 a CrS 20.000,00. 

O SR. PRESIDENTE (M111lblea Plnlo) -Item 2: 

Votaçi!o, cm turno 6nico, do Requerimento n• 331, de 
1975, do Senhor Senador Lázaro Barboza, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do 
jornal Cinco de Março, edição de 4 a lO de agosto de 1975, de 
autoria do jornalista Batista Custódio. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pauu.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

EDITORIAL DO JORNAL CINCO DE MARÇO, E DI· 
ÇÀO DE 4 A /0 CORRENTE, DE· AUTORIA DO JOR· 
NALISTA BATISTA CUSTODIO, INTITULADO 
MATANDO UM MORTO, QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO N• jj/j75, DE AUTO· 
RIA DO SENA POR LÁZARO BARBOZA 

Matando um Morto '\,' , 

Nada engrandece tanto como as agressões que partem de quem 
já nos reverenciou. Elas evidenciam sempre a rcaçiio dos traumas 
decorrentes de uma convivência rejeitada. Porque a criatura humana 
sente-se atralda pelos valores opostos às suas deficiências internas, os 
covardes necessitando de gravitar cm torno do valente, os mcdlocrcs 
procurando o talentoso, os ociosos aproximando-se do dinllmico, os 
desonestos fascinados pelo honrado, O convivia, entretanto, vai 
acentuando de tal forma os dcsnlvcls entre o homem de valor c os 
parasitas, que a própria sclcçüo natural da vida se encarrega de 
scpurd·los. Entuo os banidos reagem c sentem a compulsuo de dcs· 
truir os !dolos de outrora quando percebem que perderam o encosto 
da cngordn. Acostumados u desfrutar dos reflexos do prestigio 
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ulheio, tais indivfduos nunca atribuem os próprios fracassos a si 
mesmos, c tentam justificá-los investindo contra o brilho que inve
jam. Quanto maior a admiração, mais encarniçado se torna o ata· 
que, pelo conflito estabelecido na personalidade do agressor entre o 
rancor consciente c a veneração subconsciente. Um sentimento màis 
ou menos assim como o ódio irracional da mulher desprezada pelo 
homem que perdeu c não consegue esquecer. O que complica um 
pouco as coisas é quando essa dependência freudiana, c feminina, se 
manifesta num homem com fixação cm outro homem. 

Cma.r pes.roas nos honram mais com seus ataques que com seus 
elol(io.r. (Jules Machado) 

Criaturas assim, com tais contornos psicopatas, nilo precisam 
de resposta nos insultos que fazem. Precisam de um psiquiatra. À 
falta deste, o remédio é uma boa surra de código penal. Preferi, 
assim, atravessar calado a onaa histérica de insultos impressos 
contra minha famflia, contra mim, contra meus funcionários, contra 
a empresa que dirijo, sustentada há mais de ano por uma es
candalosa publicação contra a qual é tilo dificillutar sem desonra 
como seria tentar matar um morto, E se hoje rompo novamente o 
silêncio que me havia imposto até mesmo cm respeito aos meus lei
tores, faço-o demovido pela voz amiga de um velho politico que ao 
final dà semana me procurou pelo telefone: 

- Batista, ninguém pode deter essa avalanche de lama c de 
chantagem? Você, que é jornalista, me explique: é permitida tal cspé· 
ele de imprcnsu? Que poderei fazer se essa corja atacar amanhã a 
minha famflia, sem recorrer à solução do revólver? Estou mesmo 
preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Preocupado 
por você. Preocupado por mim. Preocupado por todos. 

O deputado está certo cm sua perplexidade. Um jornalismo 
assim não pode existir, c se está existindo aqui é porque cm Goiás 
querem que ele exista. Mantém-se inclusive com o incentivo do 
governo estadual, que o adjutora com publicidade oficial c recente· 
mente até promoveu seu autor como membro do dirctório da 
ARENA goianicnsc. A opinião pública jâ dâ inclusive os nomes 
daqueles que o arrimam no governo, utilizando-se dele para exalar 
seus recalques c ignorando que fatalmente serão suas vftimas no fim. 

B a decomposição do ambiente politico c até mesmo dos 
costumes, onde os homens perderam a coerência c a coragem de assu
m_ir posições, que possibilita a formação putrcfata de cxcrccéncins 
assim, que morreriam asfixiadas cm qualquer ambiente sadio. 
Quanto a mim, mil vezes o expulsaria de novo de meu jornal ainda 
que mil vezes me expusesse novamente às suas retaliações, tais as 
indignidades que descobri tardiamente a seu respeito. E me atingem 
menos suas invectivas hoje que os vexames de seu convfvio ontem, 
quase comprometendo o idealismo de uma luta que se levantou do 
povo em minha juventude, Por isso, estou tranqUilo. Sei que um dia 
as ruas sairão para puni-lo. 

Nilo aceito a polémica a que me desafiam essas provocações con· 
tinuadas, porque sei que fazem parte de um esquema para atrair-me 
ao jornalismo rasteiro onde cu c meus dczcsscis anos de campanhas 
colctivus seríamos nivelados aos que me combatem. Depois, porque 
entendo que um jornal nilo deve ser transformado cm porta-voz de 
questões pessoais. Pelos mais elementares princfpios éticos que 
regem a imprensa no mundo inteiro, jornal é veiculo de cultura, de 
notfcias, de pesquisas sociais, de debates polfticos, de ~sclarccimcnto, 
de verdade. Quase um serviço de utilidade pública, um jornal não 
pode ser munipulado, Como querem alguns, para satisfazer !mpctos 
homicidas ou invejas anormais, pura promover o deboche público, o 
esctindalo familiar, n e.~ploraçilo das misérias humanas, o apanágio 
da incultura c da licenciosidade, Nem se permite, cm nosso ntual está· 
gio de cvoluçilo, esse tipo de imprensa cujo !!nico objctivo é dccom· 
por pessoas c empresas pnrticulures. Pode até divertir a ralé, mas faz 
u comunidade adoecer de nojo ao saber que é permitido a marginais 
apoderar-se de meios de comunicação para denegrir as mais hon· 
rudus- · · 

No caso cm pauta, temos um empregado demitido que montou 
uma divulgaçilo de origem c manutenção duvidosas para atingir o ex· 
patrão, por coincidência este jornal, tradicionalmente temido por 
sua linha imparcial c desvinculada de quaisquer compromissos com 
grupos pol!ticos ou económicos. Custa entender como é que alguém, 
sem dinheiro, custeie uma publicação car!ssima; quase analfabeto, 
oriente as matérias; covarde, afronte o público. Nem estamos suge
rindo que tal jornaleco seja de fato uma ponta de lança governista. 
Estranhamos é que ele defenda vigorosamente o governo estadual 
enquanto vai atacando a quem interessa o governo atacar. 

E nilo me perguntem porque o gov~rno estadual, que tanto prc· 
ga a austeridade e a moralização, aceita um jornalismo torto assim 
cm convfvio direto com o Palácio das Esmeraldas. 

E não me perguntem porque a ARENA, que sabe da ncccssida· 
de de renovação cm seus métodos para não repetir cm 78 a derrota 
de 74, insiste nas manobras mafiosas elegendo para seu dirctório de 
Goiiinia um elemento que acusa publicamente o atual Assessor de 
Imprensa do Estado de só distribuir propaganda cm troca de 
propinas. 

, E não me perguntem porque a policia não dâ uma nota csclarc· 
ccndo logo se esse individuo pertence ou não ao seu quadro de agcn· 
tcs, ante tantas denúncias de que ele se apresenta como policial para 
obter vantagens indevidas. 

E não me perguntem porque não me queixo à policia das vezes 
cm que ele se embriaga nas casas noturnas c grita que sua meta é 
assassinar-me, exibindo revólveres, a ponto de os que presenciam a 
cena virem me aconselhar cautela. 

E não me perguntem se um ex-foragido da Justiça c da polfcia 
da Guanabara podi: vir para Goiás fantasiar-se de mentor da mo
ralidade, ser convidado de honra para as solenidades do governo cs· 
tadunl, sair nas fotos com Sua Excelência, para que quem o conheceu 
na marginalidade forme da! scujufzo sobre nosso Estado. 

E não me perguntem porque os inquéritos instaurados contra 
ele na policia ficam paralisados. 

E não me perguntem se o governo estadual endossa c imcntiva 
esse tipo de jornalismo. Pcrgu_ntcm ao povo. Porque é o povo quem 
está dizendo isto. 

Ainda recentemente, o Jomal do Brull publicou um editorial 
advertindo contra o banditismo impresso c inescrupuloso que, lã co
mo aqui, tenta transformar a imprensa em tocaia de interesses indi
viduais. Dizendo do constrangimento que representa para a ética de 
uma empresa ou de um cidadão responsável ser forçado vir a público 
responder acusações tão vexatórias quanto improcedentes, o JB, sóli
do no crédito popular c consolidado no empreendimento editorial, fi. 
naliza assim sua advertência: 

"Mais lamcntâvcl ainda, no entanto, é que comandos da 
imprensa brasileira estejam entregues a pessoas tão desqua
lificadas c incscrupulosas, incapazes de sobreviver sem a 
complacência ou graças ao temor que infundem, pela ca
pacidade de chantngcar, nos tolos e aos seus credores pú
blicos c privados. 

Triste situaçilo esta a que, chegamos. A impunidade 
conferiu aos marginais, audâcia suficiente para ousarem lan
çar-se, cegamente, a um ataque incapaz de resistir ao menor 
exame." 

Aos que estilo municiando esse tipo de imprensa. cm.Goiâs, é 
aconselhável que desertem enquanto estilo pelas costas, porque a 
Justiça irá neles dia claro, do lado da frente, quando a verdade re
tirar a última sombra que os ampara. Nilo é dificil reconhecê-los. 
Silo pessoas ou grupos prejudicados el!' suas transnçõcs ilfcitas, 
denunciados pelo meu jornal nas grilagcns de terras, na corrupção 
administrativa, na cspoliaçilo dos humildes, na fraude à fé pública. O 
Cinco de Março não mudou. Evoluiu com os tempos, enquadrando
se nos princlpios que regem o moderno jornalismo, mas continua 
perfilado no mesmo cspfrito independente c indobrável ao lado das 
causas justas. Hoje é um jornal somado de eocriêncins c c6nscic1 de 
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ideal, na praça públicu, chegaram, uns ao professorado das univer· 
sidadcs, outros aos mandatos populares, vários aos comandos 
representativos ou aliciais, a maioria no sucesso empresarial e litcrá .. 
rio. Como em todo complexo humano, houve os que se atrelaram à 
estagnação e ao retrocesso, sendo afastados para que nossu luta não. 
rolasse no chão. Esse mesmo que me ataca hoje, na honra e nu fumí· 
lia, bastava que eu o suportasse no jornal, onde ele era também o que 
mais me bajulava, para não estar atravessando agora pela borra de 
seu despeito. E eu sabia disso, mas preferi o sacrifício pessoal a inter· 
romper uma trajctória que segui pensando cm orgulhar meus Olhos 
em sua geração. Combatendo quase quixotescamente governos e po· 
derosos, consegui sustentar um jornalismo bravo que nunca se afas
tou do exclusivo campo das idéias c da polftica, jamais negando cs· 
paço para a voz dos vencidos. Mauro Borges c Otávio Lagc, dos que 
mais ferrenhamente discordei, figuram hoje na galeria de meus ami· 
gos. Os combates passaralll, leais, sem deixar cm nenhum de nós 
respingos de mágoa. · 

Os que se amarguram por mim, saibam que presenciam, sem sa· 
ber, uma das mais dignificantes páginas do Cinco de Março. Nada 
diz melhor da ,honradez c tla pureza de nossos principias que essa 
CUJllpanhu sistemática, meses u meses, sem conseguir levantar um 
só fato real que envolvesse nosso nome com as coisas que combate· 
mos - um palmo sequer de terras devolutas, uma única nomeação 
de parentes, uma, apenas uma, barganha financeira. Nada. Nada, a 
não ser mentiras, injúrias, calúnias c difamações, pelas quais deverão 
pagar, letra por letra, nos processos que lhes estamos movendo. Por 
isso não nos aguardem na devolução de acusações levianas c 
desrespeitosas, nem na' troca de ultrajes que ferem ·o decoro público. 
Os nomes que compõem nosso expediente c a plêiade de articulistas 
que colaboram conosco, todos sclccionados cuidadosamente no que 
há de mais limpo na comunidade goiana, dizem claro que nossos ru· 
·mos são outros, c altos, Nesses anos todos de incessantes lutas, o po· 
vo costumou ver o Cinco de Março partindo para caminhadas 
di !iceis, cm horas de sofrimento ou cm momentos de incertezas, mas 
jamais o viu retornando pelos atalhos da derrota. 
Batista Cust6dlo 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnto)-ltem 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 6, de 1975 (n• 1.996·8/74, na Casa de origem), que acres· 
centa parágrafo ao art. 2• da Lei n• 91, de 28 de agosto de 
1935, que "dciermina regras pelas quais são as sociedade.< 
declaradas de utilidade pública", tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 157 e 158, de 
1975, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Finanças. 

Na sessão anterior foi lido requerimento de autoria' do nobre 
Senador Osires Teixeira, solicitando adiamento da discussão da 
matéria, o qual nu o foi votado por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência da deliberaçuo do Plenário, a matí:ria a que se 

refere o requerimento aprovado figurará na Ordem do Diu da scssuo 
de 23 de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE(Magalhiles Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do substitutivo da Citmara 
no Projeto de Lei do Scnndo n' · 14, de 1972 (n' 872·CJ72, nu 
C:imuru dos Deputados), do Senhor Senador José Lindoso, 
4uc ulteru u.Lci n'' 5.7fi2, de 14 de dezembro de 1971, que 
transl'urmu o Bunco Nucwnal du Hubituçüo (BNH) em 
empresu públicu, tendo 

· PA RECERES,.sob n• 92 e 93, de 1975, das Comissões: 
de Constltulçilo c Justiça, pela constitucionalidade c 

juridiciumle: c 
-de Lcgislaçilo Soclul, l'al'orlivel. 

· A matéria constou da Ordem do Diu da sessão de 12 do 
corrente, tendo ~ua discussão 'ldiudu, u requerimento do St·, Senador 
Itamar Franco, para a presente sessão. 

Em discussão o substitutivo, (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão, 
Estí1 encerrada. 
Enéerrnda a discussão, passa-se à votação da matéria. 
Há, e'ntretunto, sobre u mesa, requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. !•·Secretário. 

C; lido'o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 363, DE 1975 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro vota· 
ção cm globo do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Pt'ojcto 
de Lei do Senado n• ·14, de 1972, que altera a•Lci n• 5.762, de 14 de 
dezembro d~ 1971, que transforma o Banco Nacional da Habitação 
(BNH) cm. Empresa Públiça. 

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 1975. -.Ruy Santos: 

O SR. PRESIDENTE (l\1agalhàes Pinto) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senador<:s que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa,) 

Aprovad9. 
Em conseqUência, passa-se à votação em globo do substitutivo. 

O Sr, Ruy Santos (Bahia-ARENA)- Peço a palavra para i:n· 
caminhar a votação, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
po nobre Senador Rey Santos, pnra encaminhar a votação, 

O SR. RUY SANTOS (Bahia...:.ARENA) (Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

· O substitutivo enviudo pela, Câmara fala, na ementa, que alter~ 
a lei tal, para transrormar o Banco Nacional da Habitação em empre
sa pública, No art. 1•, entretanto, diz o Substiiutivo: 

" .... Fica c~quadrado nos tÇrmos e para os n~s previstos no 
art. 5•, § 2• do referido Decreto-lei ... " ' 

Hú uma discordância, assim, entre a ementa c o texto da Lei. O 
enquadramento, nos termos do Decreto-lei n• 200, é feito por ato do 
Presidente da República. 

Assim, Sr. Presidente, cu proponho a V. Ex• que ouça a Casa 
sobre a aprovação deste Substitutivo, com emenda que é de redução 
e que tomo a liberdade de encaminhar à douta Comissão de Rcdaçilo 
dç Senado. Assim, a partir da expressão "Decreto.-lei 200", leia-se: 

"Fica transformado em empresa pública dotada de per
sonalidade jurfdica de direito privado c patrimônio próprio, 
conforme estabelece o inciso li do art. 5• do Decreto-lei cm 
referênciu, mantida a denominação de Banco de Habitação." 

r; ap~nas uma emenda de redução que é perfeita, porque o 
enquadramento - como eu disse - é de alo do Executivo e fica 
com esta redução, de acordo com a ementa do projeto. ' 

Pcdiriu, assim, a V, Ex• levasse CJll considcruçüo o voto da 
Maioriu pelu uprovução do Substitutivo, com o encaminhamento 
desta sugestão à Comissilo de ReduÇilo. (Multo bem!) 

O Sr. Frnneo Montoro (Suo Paulo-MDB)- Sr. Presidente, pe· 
ço a pulavra, pura cncaminl)nr a votuçilo. ' 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Tem u palavru pura 
cncuminhar a votuçüo, o nobre Senador Frunco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB) (Pnru 
cncnmlnhar a votnçuo,) - Sr. Presidente, pureccm-nos fundudus us 
rnzões cxpostus pclu lidcrunçu du Maioria c, nessu conrormidudc, vo
turemos de acordo com u solicitação de S. Ex• 



i 

' ' I. 

-449-
. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votaçuo o 

Substitutivo. Os Srs. Scnudorcs que u aprovam, qacirum permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovudo. O Substitutivo será remetido à Comissão de Re· 
duçuo, com a sugestüo do Senador Ray Sanios. 

e o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N•l4, DE 1971 

(N• 872-B/74, na Câmara dos Deputados) 

Altera a Lei n• 5.761, de 14 de dezembro de 1971, que 
transforma o Banco Nacional da Habitação (BNH) em empre
sa pública. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Art. I• O urt. I• c seus parágrafos c o art. 2• da· Lei n• 5.762, 
de 14 de dezembro de 1971, que trunsforma o Banco Nacional da 
Habitação (BNH) em empresa pública, passam a vigorar com a se
guinte redução: 

"Art. I• O Banco Nacional da Habitação, autarquia fe-. 
deral criada pela Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
vinculado ao Ministério do Interior, na conformidade do art. 
189, inciso III, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 
1967, fica enquadrado, nos termos e para os fins previstos no 
art. 5•, § 2•, do referido Decreto-lei, na categoria de empresa 
pública, dotado de personalidade jurfdica de direito privado e 
patrimõnio próprio, mantida a denominação Banco Na
cional da HabitaÇ>1o. 

§ I• O Estatuto da empresa pública Banco Nacional da 
Habitação (BNH) e suas subseqUentes alterações 
indepcnderão de lei c serão baixadas pelo Presidente da 
República por decreto que será arquivado no competente Rc· 
gistro de Comércio. 

§ 2• Enquanto não for baixado o Estatuto de que trata 
o parágrafo anterior, o disposto na Lei n• 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, no Regimento Interno da autarquia Banco 
Nacional da Habitação, ora extinta, bem como cm toda a 
legislação subseqUente em seu conjunto, constituirá, no que 
couber e não conflitar com esta lei, o Estatuto da empresa pú· 
blica Banco Nacional da Habituçilo (BNH), regulando seus 
fins, competência, atribuições, favores c beneficias, estrutura 
administrutiva e regime jurídico do pessoal. 

Art. 2• As disposições legais sobre competência, 
prerrogativas e poder de regulamentação em geral, que se refi· 
ram à autarquia extinta Banco Nacional da Habitação 
(BNH), aplicar-se·ão à empresa pública ora criada." 

Art. 2• Ficam revogados os§§ I • e 2• do art. 2• da Lei n• 5.762, 
de 14 de dezembro de 1971, e demais disposições cm contrário. 

Art. 3• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação. 

C SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - Concedo a pula· 
vru ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Puulo-MDB) (Pronuncia o 
sesulnle discurso. Sem revisão' do orador)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Hoje, temos um novo tipo de colonização: a económica; a 
mesma colonização dos tempos de outrora, que ainda existe, através 
de resqufcios, nu África. 

Nu África, assistimos ao despontar de dezenas de jovens nações 
que hoje têm assento na Orgunizaçuo das Nações Unidas, têm 
discrepüncius, como u existência da figura caricata de Jdi Amin, 
dirigindo os destinos de um pvo; mas suo dezenas de povos que, real
mente, estilo à procura dos seus destinos. 

No primeiro semestre nós levantamos, nesta Casa, este assunto 
referente 110 aparlhcld, Uma comissuo da ONU, vinda até: Brasfliu, 

teve cantata com autoridades do Governo, no sentido de apelar pura 
que o Brasil assinasse a Convenção Internacional pura Supressão c 
Punição do Crime de Aparthcld, que é umu constante nu África do 
Sul. O que corre na África do Sul c nu Rodésia é: realmente lastimá· 
vel. Uma minoria branca dominando, tiranicamente, uma maiori~ 
imensa de homens de cor. 

Pratica-se esse crime de apartheld; a Organização das Nações 
Unid"s se reúne c propõe um acordo pura a supressão desse crime; 
através de uma delegação, vem ao Brasil, ,na forma pela pela qual tal· 
vez tenha ido ou irá a outras nações; e esta delegação da ONU sai 
desconcertada, porque, .ao que consta,. o Governo brasileiro não 
ussinarlo a Convenção da Organização das Nações Unidas. 

Sr. Presidente, nós que lemos uma tradição, cm nossa história, 
de isenção completa de segregação racial; nós que temos a Lei 
Afonso Arinos, que estipula cm preceito legal aquilo que é a 
consciência cívica do povo brasileiro, não podemos concordar cm 
que o Governo brasileiro se omita, neste caso, alegando que tem um 
comércio em desenvolvimento com u África do Sul. 

Se formos computar os dados a respeito desse comêrcio, Sr. 
Presidente, eles poderiam ser salientados da seguinte forma: o Brasil 
tem um superavit no que tange ao seu comércio com n África do Sul. 
Em I 970, exportou 16,.9 milhões de cruzeiros c importou 2 milhões: 
cm 1973, exportou 33 milhões c importou 18 milhões. 

Sob essa alegação económica, nã9 posso, Sr. Presidente, 
admitir que o Governo brasileiro deixe de assinar essa Convenção, 
que vem ao encontro do anseio da Nação brasileira. 

Gostaria de lembrar, também, que em discurso o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, o ilustre General Ernesto Geiscl, no 
uno passado, dizia, numa atitude de afirmação que, o Go~erno 
brasileiro era contra o upartcísmo- aliás, diga-se de passagem, foi a 
primeira vez que ouvi a tradução do termo aparlheld, dita por uma 
autoridade, cm discurso. 

Disse o Presidente da República que a vocação brasileira era 
conlra o aparteismo, mas, na realidade, parece que o que ocorre não 
corresponde àquilo que o·Presidente disse. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia-ARENA) - Permite V. Ex• um 
aparte? · · 

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo-MDB)- Pois não, 
concederei o aparte em um minuto. · 

Esta notícia, ainda antiga, do primeiro semestre, diz o seguinte: 

A ÃFRI~A DO SUL E A POSIÇÃO DO BR~SIL 

O Embaixador da África do Sul esteve no Jtamarati 
depois da visita da missuo anti-racista. 

Se o embaixador da África' do Sul no Brasil, Abraham 
Jacobus François Viljocn, foi ontem à tarde ao Jtamarati 
procurar saber de detalhes sobre a visita, esta semana da 
missão da ONU contra, o apartheld, deve ter saído tranqUilo, 

·.de lú, o Governo brusilciro.continua condenando~ política 
de discriminação racial mas não parece decidido a tomar 
qualquer medida concrela contra a África do Sul. 

Sr. Presidente, não sei se foi tomada alguma medida. Não li nos 
jornais, embora tonhu procurado acompanhar o assunto; e o objcti· 
vo dcstus minhas considerações 1: o de solicitar à Liderança do 
Governo, nesta Casa, que informe a este Senador, sendo possivcl, se 
o Governo brasileiro realmente vai tomar' a atitude que se espera, as
sinando estu,Convcnção quo condena o apurtefsmo, que condena a 
segregação rucial, porque de acordo com n voéação do povo c com o 
pronunciamento do Senhor Prosidente da Rcpjjblicu. 

Em conversa com o eminente Senador pelo Maranhão, o Sr. Jo
sê Sarney, naquela mesma tarde, fomos interpelados por S; Ex•, que 
nos perguntou se 11creditávumos que o Governo não ia assinar, com 
11 ulirm11tiv11 de que, evidentemente, o Governo iria fazê-lo. 

Gost11riu de saber, oficialmente, da parte da . Liderança do 
Governo nestu Cusu, se, realmente, o Governo brasileiro vai ntcntur 
pur11 este uspccto que diz de perto ao interesse da Nuçilo, que conde· 
nu u segregação ruciul. 
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Ouço o upurtc de V. Ex•, nobre Senador Ruy Suntos. 

O Sr. Ruy Santos (Buhiu-ARENA)- O meu aparte é uté des· 
ncccssilrio, porque V. Ex• jú deu u puluvru do Presidente da Rcpúbli· 
cu, que é quem, nos termos da Constituição, comanda u'nossa politi· 
cu intcrnucionul. O Senhor Presidente da Republica já se pronunciou 
contra c V. Ex• uté louvou o neologismo, u trnduçi\o cncontrudu por 
ele, que é pcrrcitu. Aliás, sou contru esses enxertos de termos estran· 
gciros: uindu hoje se repetiu muito, aqui, o termo know-bow, que es
tú consugrudo: niio tenho simputiu por isto. Quunto à assinatura ou 
niio do ucordo, u liderunça - pelo menos o Vice·Lídcr que upa r· 
teiu V. Ex•- niio tem inrarmuções. Mas, toda convenção é exumi· 
nudu cm todos os seus pontos. Uma convenção destus pode, inclusi· 
ve, ter pontos que õrum o principio udotudo pelo Brasil, du não· 
intervençiio. Assim, ucredito que o ponto de vista do Governo é con· 
tru o upurtebmo: - vamos usar o neologismo - quer o respeito às 
maiorias desrespeitudus pelus minorias, por estnr fiel - e V. Ex• já 
disse, também - à trudiçiio brusileiru, destu udmirúvel dcmocruciu 
raciul cm que vivemos, no Brusil. Acredito que o Governo brasileiro, 
utruvi:s do ltumaruti, cstcju estudando todos itens, todos os urti· 
gos destu convcnçiio, paru ussinú·lu, totulmentc ou com restrições. 
Estu i: umu opiniiio que dou, porque conheço a ação c o pensamento 
do Governo, jú cxtcrnudos de público, como V. Ex• teve a iniciativa 
de declarar. 

O SR. ORESTES QUtRCJA (São Paulo-M DB)- Agradeço 
o upartc do ilustre Vice-Lidcr da ARENA nesta Casa, mas roi 
exatumcntc esse o aspecto que eu quis lcvuntur. O Presidente, em um 
discurso telcvisionudo pura todu a Nuçiio lirusileira, realmente 
condenou o uparteísmo. Isto, mesos anlcs desta notícia que estou 
consultundo neste instante. Esta notíciu diz o seguinte: 

''Segundo informantes, o Brasil não dcvcrú assinar a Convc:n
~ilo lntcrnucionul para a Suprcssiio c Punição do Crime de 
"Aparthcid", adotadu pclu Assembléia Geral da ONU em 30 de no
vembro de 1973 e que teriu sido subscrita agora pela Argentina (pelo 
menos segundo informações da missão visitante), nem vai cancelar a 
/inhu a(:rcu que mantém com a África do Sul e nem adotarâ qualquer 
outru rnedidu concreta contra esse pals." 

O rato é que jornais de São Paulo, de Brasília, c do Rio de 
Janeiro noticiarum que, segundo informantes, o Brasil não dcv~rá as
sinar u convençiio. 

t cxato:unenlc esh: aspecto, Sr. Presidente~ que nos causa 
estmnhe1.a: o Senhor Presidente da República diz uma coisa, conde
na o apartbeid, condena o apartclsmo, e os inrormantes do Ministé· 
rio das Reluçõcs Exteriores, - que V. Ex•, Sr. Presidente, dirigiu 
~om wnto brilho - dizem que o Brasil não deverá assinar este 
acordo, cstu convenção. 

Então, o aparte do eminente Líder do Governo, reulmentc 
procedente nu realidade, na minha modestíssima opinião, deve tra· 
zcr muiores inrormuçõcs, porque o Senhor Presidente disse uma coi· 
su c o Ministério das Reluçõcs Exteriores disse outra. Se é o Prc· 
sidcnte quem realmente dirige a politica, evidente que cabe a ele a 
pa!uvru. Mas, cstmnho que o Senhor Presidente diga uma coisa e o 
Ministério das Relações Exteriores alue de outra forma, contra a in· 
tenção do Senhor Presidente da República. 

O Sr. RuySantos(Bahia-ARENA)- V, Ex• me permite? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Suo Paulo-MDB)- Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia-ARENA)- Não conheço declaru· 
çõcs do ltamurati cm sentido contrário à opiniUo do Senhor Presidcn· 
te. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Siio Puulo-M DB) - Nobre 
Senador, cu salientei: noticiúrio amplo da imprensa! 

O Sr. Ruy Santos(Buhiu-ARENA)- Noticiário!. .. 

O SR. ORESTES QUtRCJA (Siio Puu!o-MDB) -Aqui, a 
Liderunçtl du ARENA tem a muniu de dizer que noticiário é noticil1· 
rio: c pronto. 

Acontece: que o noticillrio é v~.:rdadc uté prova cm contrf1rio. Se 
o Governo, rc:uhncnte, quer dur u entender que o noticiário estú erru~ 
do, evidentemente deve desmenti-lo. Dizer, aqui no Sen<<do que o 
noticiÍirio é o noticiúrio, que nele não se deve confiar, acho que, real· 
mente, é uma atitude mental muito ruim pura com a imprensa 
brasileira. Jú temos a imprensa vedado, parcialmente, na possibilida· 
de de inrormur. 

O Sr. Ruy Santos (Buhiu-ARENA)- Quem disse que niio se 
deve conflur nu imprensa foi V. Ex• Eu nua disse isso. V. Ex• é que 
o está dizendo. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (São Paulo-MDB)- V. Ex• rcz 
um gesto, bastunte característico, nesse sentido. 

Portunto, Sr. Presidente, quero concluir por fazer um apelo à 
Liderança do Governo, pura que informe, se possível, a este Sena· 
dor, -'JUal a intenção do Governo com relação à Convenção Interna· 
cional pura Supressão c Punição do Crime de Apartcísmo. Muito 
obrigado. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavru 
uo nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB) (Pronun· 
ela o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Desejamos dur conhecimento ao Senado, e com isto destacar, 
por sua importância c signiõcaçiio, a iniciativa que acaba de tomar o 
Prefeito Municipul de Mogi-Guaçu, do Estado de São Paulo, 
Arquiteto Carlos Nelson Bueno. 

S. Ex• nos envia cópia de um documento relativo à reivindica· 
ções do município c da região, encaminhadas pelo Prefeito da Cida
de ao Governador do Estado. 

Hú dois aspectos a destacar, nessa iniciativa: em primeiro lugar, 
trma,-~e de um Prereito do Movimento Democrático Brasileiro, que 
se dor1gc ao Governador, pertencente à Aliança Renovadora Na· 
cional, segundo, truta-se de um documento que apresenta sugestão 
rundamcntada, dentro da progrumaçào que deve presidir a atuação 
das Prefeituras c dos Governos. Em suma, é uma iniciativa voltada 
intcirumente, paru o bem comum, acimu das divergências partidárias.' 

O Prcreito coloca, com alto descortino, a problemática funda· 
ment~l da regiiio c apresenta, assim, objetiva contribuição ao 
p!aneJameno que deve ser elaborado para a administração cm todo o 
Estudo de Süo Paulo. 

O documento do Prcreito de Mogi·Guaçu é encaminhado atru· 
vés du Secretaria de Economia e Planejamcnto do Estado c apresenta 
certos pontos rundamenlllis, que merecem destaque especial. 

O primeiro é o de que os municípios de Mogi-Mirim, Mogi
Guuçu e municípios vizinhos devam ser considerados como um novo 
pólo de desenvolvimento do Estado. Trata-se de uma população de 
muis de cem mil habitantes, que se desenvolve c passa a constituir, 
quase, um único centro urbano. 

Outro ponto rundumental é a criação de uma Universidade Re· 
gionul. 

A seguir, rererc·sc o documento aos estudos programados para 
a grudativu climinuçiio da poluição utmosréricu c da poluição do rio 
Mogi·Guuçu, problema, evidcntcment<', fundamental u todos os 
centros que se industriulizum c se concentram. 

E, finalmente, o apoio para a impluntoçilo do distrito industriul 
da rc~iilo. _ 

Com esses fundamentos, que servem dcjustiflcutivu pura as me· 
didus pleiteadas, a Prefeiturn de Mogi·Guaçu rcivindicu medidas 
concretas, todas clus perfeitamente exeqUfveis c que representam 
umu contribuiçno da maior significação purn u co!uboruçi\o entre o 
município c o Estudo, dentro de uma administração plancjudu. 

Assim, são dcstucudos, nesse progrumu, o ponto referente à 
saúde c saneamento: ht\ rcferénciu concreta ii complcmcntuçi\o do 
Centro de Saúde de Mogi-Guaçu: à construção do Centro de Saúde 
nu estiva: i) assistênciu técnicu e cconômicu pura o projeto e obrn de 
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interceptndores e tratamento de esgoto em Mogi-Gunçu e Mogi· 
Mirim. 

Em suma, uma série ,de obras de saneamento básico de infra-es· 
trutura de saúde apresentadas com a sua devida fundamentação, 

Refere-se, em seguida, o projeto à Promoção Social, especial·· 
mente no que se refere ao menor abandonado, problema da maior 
importância c para o qual a Prefeitura oferece a sua contribuição, 
com dados objetivos, 

O item seguinte se refere à Educação. Aqui se destaca o apoio 
para a Universidade Regional, com ênfase ao Ensino TO.:nico. Trata• 
se de incorporar a Universidade aos problemas da região, com uma 
série de medidas, sugeridas também nesta representação. 

Em relação à Segurança Pública, refere-se o documento a .pré
dios, instalações e elemento humano para o policiamento da região. 

No tocante ao item sobre o Desenvolvimento Urbano, o Progra· 
ma destaca pontos, como a elaboração do Plano Regional, através 
do qual se investiguem c se estabeleçam as vocações naturais de cada 
município, no que se refere no seu papel na região, Este também é 
um problema da maior importância -estudar as capacidades e as 
vocações naturais de cada município, para que cada uma dessas 
comunidades, atuando no sentido da sua produção específica, cola
borem para 'uma .produção harmónica cm toda a região; a panicipa
ção no Convênio com·a Secretaria de Serviços e Obras Públicas, para 
obras de difTcil execução isolada pelo município; construção de 
pontes e outras medidas relativas ao desenvolvimento urbano. 

No tocante ao item Energia e Comunicações, o projeto se refere 
à conclusão do V Plano de Eletrificação Rural, da Cooperativa de 
Eletrificaçilo Rural de Mogi-Mirim, dependente, apenas, de finan
Ciamentos do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. A 
região oferece um magnífico exemplo de eletrificação rural, atravé! 
de cooperativas. Entretanto, esse plano deve entrosai-se com a açiio 
dos Poderes Públicos estaduais. Refere-se, tambi:m, a comunicações, 
no plano telefónico, refere-se aos Transportes, com a conclusão do 
anel rodoviário na região e a execução de várias obras relativas a es
tradas vicinais. 

Quanto aos Recursos Humanos, além dos Centros de Saúde da 
região, solicita medidas concretas, de ordem material e pessoal. 

No tocante à Cultura, Ciência c Tecnologia, as sugestões apre
sentadas se referem à Universidade Estadual de Campinas, para que 
ela participe, de forma mais decisiva, na responsabilidade de promo
ver o intercâmbio de informações com a sub-rcgião·de Mogi-Mirim, 
Mogi-Guaçu e municípios anexos, na área industrial e da administra
çiio pública municipal, de forma a multiplicar os seus estágios de 
treinamento e pesquisas dos recursos da regiiio. 

(;: a gnmde tese da integração da Universidade no desenvolvi· 
mento da região. A Universidade não pode limitar-se a dar cursos 
teóricos e abstratos, mas deve voltar-se para os problemas concretos 
da região. l! isto o que pede aquela sub-regiiio, ao se dirigir ao Go
verno do Estado. 

No tocante à Agricultura e Abastecimento, refere-se, especifi· 
carnente, nos problemas das Casas de Agricultura da regiiio, com as 
suas necessidades de pessoal técnico, pura que se definam, com esta 
colaboração, as vocações da sub-rcgiiio, relativamente à melhor 
perrormance dos recursos investidos no campo. 

Quanto aos Recursos Naturais e à Poluição, propõe aquela Pre
feitura que se inicie, imediutnmenle, uma campanha junto às indús
trias e aos Poderes Públicos da região, no sentido de uma conscienti· 
zuçilo urgente do problema da poluiçilo. 

Ao ludo desse trabalho de educação c consc1entizução, lembra a 
Prefeitura u necessidade de medidas concretas de combate à polui
çilo, através du fiscalização das indústrins localizadas na região, E 
conclui esse item, com duas medidas ligadas no tema dos Recursos 
Nuturuis c dn Poluição: primeirn- uma ussessoriutécnicn às Prefei
turas municipuis, no que se refere no combule à poluição. Temu 
novo, puru o qual us Prcfc:iturns voltum a suu utcnçilo, mus, puru 
isso, prccisum de umu usscssoriu, que só 1ode ser 1 • 

nacional; e último ponto, mas de importância igual aos demais: o pla
nejumento pura a recuperação da fauna ictiológicu do Vale do Mogi
Guaçu, através do combate à poluição e à pesca ilegal. l! a preser
vuçuo da faunà daquele rio, que tem a sua existência ameaçada pela 
poluição, que acompanha, infelizmente, certos aspectos do progresso 
no Estado. 

Este elenco de medidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repre
senta contribuição da maior seriedade que um Prefeito-arquiteto, 
cônscio da sua responsabilidade perante a população do seu municl
pio c do seu Estado, envia ao Governo do Estado. 

Ao mesmo tempo em que felicitamos, congratulamo-nos com a 
iniciativa do Sr. Prefeito de Mogi-Guaçu, o Arquiteto Carlos Nelson 
Bueno, dirigimos ao Governo do Estado um apelo para que estas 
contribuições sejam recebidas dentro do espírito elevado com que 
foram formuladas e sejam estudadas e aproveitadas, porque i: da 
colaboração de Poderes, acima das divisões partidárias, que se pro
moverá a efetivação do bem comum em nossa Pátria. Serâ um 
exemplo de política elevada a ser dado por todos 1qué:les - Go
vernador, Secretários de Estado, Di retores de órgãos ti:cnicos- que 
irão receber a magnífica contribuição que a Prefeitura de Mogi
Guaçu lhes oferece. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) -Concedo a palavn 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio deJaneiro-MDB) (Pronuncla o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O ilustre Líder da Minoria nesta.Casa, Senador Franco Mon· 
toro, ocupou esta tribuna a 13 de junho deste ano, a fim de chamar a 
atençuo do Senado para o trabalho realizado por um abnegado 
homem de Ciência, o Professor José Luiz Cembranelli, em Tau bati:, 
no Estado de São Paulo. 

Luiz Cembranelli i: um temperamento modesto, mas uma inteli
gência invulgar e uma cultura cientifica de exceção, posta a serviço 
de um ideal que o fascina desde 1926, quando por esse sonho, renun
ciou a tudo, em meio a uma brilhante carreira de cirurgião-clínico já 
vitorioso, que lhe abriria as portas da celebridade e da fortuna sem as 
agruras e incompreensões que tem experimentado em sua apostolar 
dedicação à causa do comhate ao câncer. 

Foi ele o criador do Instituto de Pesquisas Cancerológicas de 
Taubaté, que se tornou a razão de ser de sua vida. l! ele o descobri
dor de medicamentos anticâncer que, como salientou o nosso emi
nente Líder, vêm sendo ministrados no Brasil e no estrangeiro. 

Sou leigo em ciência médica, Sr. Presidente, mas conheço vários 
clínicos, competentes c: hone-stos, que c:xpcrimcntam ou controlam, 
quundo menos, tais medicamentos. Deles recebo a informação de 
quc so truta de terapêutica séria, com resultados alentadores, que me
recia u atonçüo de nossas autoridades no selar Saúde. 

Entretanto, o Instituto de Tau bati: não recebe qualquer amparo 
oficial. Vive da benemérita obstinação desse médico humanitário e 
sous abnegados colaboradores, inclusive, de seu companhciro 
Adriano Viterbo Sousa da Silva, 

O que nilo tem faltado ao Dr. Cembranelli é a solidariedade de 
sous conterrimeos. A Câmara Municipal da tradicional cidade do 
Valo do Puraiba lhe tem tributado grandes homenagens, 
consagrando-as no bronze. 

Mas chegou a hora de levar a sério o esforço cientffico-humani· 
tário desse velho lutador, que jú passou dos setenta unos e merece 
411c os serviços oficiais nilo assumam utitude meramente negativa em 
face de seus trabalhos, 

Não quer o médico paulista que suas pesquisas caiam nus mãos 
dos grandes grupos internnciopuis nelns intdressudo~. Poderiam essas 
pesquisas ser unulisudus e desenvolvidus se o Governo so interessasse 
por elas, c quunto bem adviria pnru huinunidude dessa atitudo 
generosu c imune de preconceitos ou de intoh:rânciu. 
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O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janciro-MDB) - Com Artigo 2• Uma placa de bronze será 11xada no 

monumento erigido à Praça Santa Tcrczinha cm homenagem 
ao Jubileu de Ouro de proFícuo cxerelcio profissional 
transcorrido cm 24 de janeiro de 1974: com os seguintes 
dizeres: "Prof. doutor José Luiz Ccmbranclli, insigne médico 
c ilustre cientista de renome internacional, descobridor da 
vacina anticânccr"- (número c data da presente lei). 

prazer. 

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo-MDB)- Da mesma forma 
como recentemente apartcci o nobre Senador Franco Montoro, 
solidarizo-me neste momento com V. Ex•, por focalizar o Professor 
José Luil Cembranclli, homem dedicado à pesquisa das causas do 
cíinccr, homem reconhecido cm todo o Estado de Suo Paulo, 
particularmente no Vale do Paraíba. como um mestre dedicado, um 
cientista realmente extraordinário. Como Senador por Silo Paulo, 
agradeço a V. Ex•, deixando cm seu discurso, a minha palavra de 
solidariedade e o testemunho de que, realmente, o Professor 
Cembranclli é um cientista de grande valor c, por certo, deixará uma 
obra que beneficiará toda humanidade. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro - MDB)- Muito 
obrigado pelo seu aparte. V. Ex•, Senador por São Pauló, tem ainda 
mais autoridade do que cu para falar sobre esse ilustre médico. 

O Sr. OrestesQuércla (São Pauio-MDB)- Não apoiado. 

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janciro-MDB) - Na 
realidade, o aparte de V. Ex• vale como o testemunho da idoneidade 
dessa personalidade de que trato hoje. 

Sr. Presidente, a Folha da Tarde, de São Paulo, noticiou, cm 18 
de julho passado: 

"O Presidente da Cíimara Municipal de Taubaté, 
Vereador Antônio Roberto Paolicchi, sancionou a Lei 
Municipal de n• 1.524, declarando o Médico José Luiz 
Ccmbranclli "descobridor da vacina anticânccr". 

Segundo a lei, uma placa de bronze será fixada no monu
mento erigido na Praça Santa Tcrczinha cm homenagem ao 
jubileu de ouro de proFícuo exercício profissional, transcorri
do cm 24 de janeiro de 1974, com os seguintes dizeres: "Prof. 
Dr. José Luiz Ccmbranelli, insigne médico c ilustre cientista 
de renome internacional, descobridor da vacina anticânccr." 

Peço, Sr. Presidente, figure como parte integrante deste 
pronunciamento o inteiro teor da lei que nos é enviada pela Câmara 
local. 

Embora não tenha autoridade científica- repito- para julgar 
processos tcrapéuticos, fico sempre de sobreaviso quando se nega, a 
priori, o valor de uma teoria cientifica, sobretudo, no terreno da 
Medicina. Lembro-me do que se disse de Pasteur, negado c condena
do pela Academia de Paris, que, afinal, lhe fez justiça, já quando a 
posteridade se havia antecipado à sua glorificação. 

Pasteur, quando morreu, recebeu a grande honra, sua memória 
pcl~ menos, de ter como orador oficial de seus funerais o grande 
Anatolc Francc, que sobre ele proferiu esta frase: "Pasteur foi uma 
fase da consciência humana". . . -· . _ 

E pergunto a mim mesmo: se esse cientista se houvesse ligado a 
um grande laboratório internacional ou tivesse ido para o cst~ang.ci
ro, nuo teria, porventura, conquistado o supremo laurel de p1oncJro 
da Ciência Médica, num sctor como esse, tão diFícil, da cura do 
câncer? 

Resta-me fazer o registro deste acontecimento, que, não sei bem 
porque, a Câmara de Taubaté solicitou-me que aqui o ~zcssc. Peço, 
pois, licença, u meus colegas de São Paulo, pura dcsmcumblf·mc 
desta missuo, solicitando ii Mesa seja transcrita, como parte integran
te deste discurso, a Lei Municipal n• 1.524, que trata do assunto. 

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

DOCUMENTO A QUE SI:.' REFI:.' RE O Sil.. DANTON 
JOBIM EM SEU DISCURSO: " 

LEI MUNICIPAl. N• 1.524 

A Lei de autoria do edil Dr. Antonio Roberto Paolicchi 
nu Integra diz o seguinte: 

Artigo i' O Municlpio de Taubaté declara o médico c 
cientista de renome intcrnncion•i rrof. doutor José Luiz 
Ccmbranelli descobridor da vacina anticânccr. 

Artigo 3• As despesas com a execução desta lei 
correrão à conta de verba própria, supjcmcntar, se ~cccssário. 

Artigo 4• Esta lei entrará cm/ vigor na data de sua 
publicação.- Câmara Municipal df Taubaté, nos 16 de ju
lho de 1975. Publicada na Secretaria da Cíimarn Municipal 
de Taubaté, aos 16 de julho· de 1975. a) Dr. JCIR Carlos 
Stoppa, Diretor-Gcral. ' 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Go,çalm) - Concedo a pala
vra no nobre Sr. Senador Ruy Carneiro. 

O SR. RUY CARNEIRO (Paralba .:.... MDB) (Pronunda o 
seJuinte discurso.) -Sr. Presidente, s..S. Senadores: 

Retornei ontem da Paralba, ond.! fui tomar parte na Convenção 
do meu Partido, o Movimento Democrático Brasileiro, c voltei cheio 
de pesar por uma verdadeira onda df mau agouro que sacudiu o meu 
Estado neste fim de semana. ; 

No sábado, dia 23 de agosto,i cm Cajazciras, no Oeste da Pa
raíba, no alto-sertão, foi brutalmente assassinado, por um soldado 
da Polícia, o Promotor Público Dr. Firmino Gayoso de Souza, figu
ra profundamente estimada naquela cidade, pois foi sempre um cum
pridor de seus deveres c um verdadeiro c legítimo defensor da socie
dade, como Promotor Público que era. Descendente de uma das 
famílias mais importantes do sertão da Paraíba, era filho do saudoso 
Dr. Pedro Firmino c de Dona Rcmídia Gayoso, sendo também 
irmão do Deputado José Gayoso de Souza, segundo Vicc-Prcsidcntc 
do nosso Partido. ' 

O Dr. Firmino Gayoso de Souza foi vítima, precisamente, da 
maneira reta como se conduzia no desempenho de sua árdua função. 
No cumprimento dos seus deveres, aquele ilustre Promotor Público 
denunciou o soldado que o haveria de matar numa das ruas mais mo
vimentadas de Cajuzciras, por ter aquele policial espancado barbara
mente a própria esposa e filha, que levaram a queixa ao promotor. 

O crime foi perpetrado quando a vítima tomava o seu auto
móvel para regressar no lar. Esse doloroso acontecimento abalou 
profundamente toda a Paraíba, especialmente a população de 
Cajuzeiras. 

O criminoso, cheio de remorsos c intimidado pela perseguição 
determinada pelo Governador Ivan Bichara, se apresentou à Pol!cia. 

E, como se não bastasse o assassinato do Dr. Firmino Gayoso 
de Souza, no dia seguinte, o dia 24 - uma data fatfdica, que regis
trou o desaparecimento, de maneira brutal, como todo o Brasil ainda 
se recorda, do grande c saudoso Presidente Getúlio Vargas - foi 
também fatídica pura a nossa terra, com a tragédia do Parque Solon 
de Lucena, onde foram ceifadas dezenas de vidas de crianças, 
mulheres c homens. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, a Paraiba .estava comemorando 
a Semana de Caxias, c o comandante da guarnição federal, General 
Galileu Machado Gonçalves, cs:ava promovendo a festa da Semana 
do Exército, procurando dar-lho o· maior brilho, com o apoio da 
população civil. Da programação constava um passeio de balsa na 
lagoa localizada no Parque Solon de Lucena, um dos mais belos rc
cuntos de João Pessoa. Vale aqui ressaltar que vários Governos 
sucessivamente procuraram ornamentar aquele recanto, destacando
se o Governo do saudoso Dr. João' Suassunn, cm que o seu operoso 
Prefeito Dr. João Mauricio de Medeiros, de saudosa memória, deu 
àquele logradouro um aspecto pitoresco, plantando palmeiras impe
riais cm torno da lagoa, o que lhe deu um encanto todo especial. No 
Governo do grande Argcmiro de Figueiredo foi construida no centro 
da lagoa uma fonte luminosa, o que aumentou n atração daquele 
ponto de rcuniilo, sobretudo pela mocidade das escolas. Cito esses fa· 
tos pura destacar que o P de · · · ·· · 
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diversões e alegria, foi o palco do doloroso acidente que sacudiu de 
consternação e dor toda a bela e hospitaleira João Pessoa, 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para as comemo· 
rações, como nos unos anteriores, veio de Natal a Portada número 2, 
do 7• Batalhão de Engenharia de Combate, para os passeios da popu· 
lução, como fonte de diversões na Lagoa do Parque Solon de Lucena. 

Essa balsa era comandada pelo Sargento Edflio Bassctto, que 
veio de Natal com outros militares da guarnição da Portada. 

Esse sargento, depois de salvar dez vidas, pereceu afogado, em 
fucc do grande número de pessoas que, na ânsia de sobreviver, se 
agarravam ao sargento, que lutou bravamente para ajudar os que se 
afogavam. 

Isso se verificou quando da última viagem da balsa. Os .seus 
ocupantes, pelo que fui informado, eram cerca de cem pessoas, den
tre as quais muitas crianças que começaram a dizer que a balsa ia 
soçobrar. A partir dai houve p pânico c todas aquelas cem pessoas 
correram alarmadas para a frente da balsa, o que fez com que a mes
ma realmente afundasse. Foi um drama terrível! 

Entraram cm ação para salvar as vítimas, bombeiros, soldados 
do Exército, escoteiros, civis, enfim, todos tentaram ajudar, mesmo 
assim a tragédia foi das mais dolorosas, abalando toda a cidade, que 
ficou profundamente compungida. O comandante da Guarniçãó, 
General Galileu Machado Gonçalves, passou toda a noite 
acompanhando o trabalho de retirada dos corpos. 

Tive oportunidade de ir à lagoa c verificar o enorme abatimento 
do chefe da guarnição federal, que promovera aquele entretenimento 
com a melhor das intenções, assim como outros o fizeram cm outras 
oportunidades. 

O Sr. Asenor M~rfa (Rio Grande do Norte-MDB)- Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO (Para!ha-~IDB)- Pois não. 

O Sr. Asenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB)- Desejo, 
por intermédio de V, Ex•, levar ao valoroso povo de João Pessoa o 
meu voto de profundo pesar pelo infausto acontecimento e trazer, 
também, ao conhecimento da Casa, o gesto do comandante da balsa, 
que com o sacrificio da própria vida - pois faleceu no infausto 
acontecimento- deu provas de alto espirita de solidariedade cristã c 
humana, salvando n vida de tantas crianças. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. RUY CARNEIRO (Paraiba-MDB)- Agradeço o apar· 
te do meu prezado amigo, Senador Agenor Maria, que vem dar sua 
solidariedade, nesta hora em que estou cheio de pesar c de emoção, 
trazendo ao conhecimento da Casa e do País o que ocorreu no 
último domingo, dia 24 de agosto, cm João Pessoa. 

Realmente, Sr. Presidente, o desaparecimento de elevado núme
ro de pessoas de todas as classes, foi uma tremenda tragédia que 
encheu de consternação todo o Estado, 

O Governador Ivan Bichara encontrava-se no sertão; logo ao 
chegar foi i\ lagoa, acompanhado do seu Secretário, Dr. Fernando 
Milanez, do Prefeito Hermano Almeida e outros auxiliares. O chefe 
do Governo puraibano, nilo resistindo à emoção, atê lágrimas 
derramou, pois em verdade o quadro era dramático. 

Lamentavelmente, niio tive oportunidade de trazer os jornais 
que noticiarum o fato, dentre os quais cito: A Unlilo, O Norte, 
Correio da Paraíba e o semanârio muito popular O Momento, Aliás, 
os correspondentes dos grandes jornais do Rio de Janeiro, de São 
Paulo, assim como de Brasília, fizeram ampla cobertura da grande e 
dolorosa desgruçn, 

Sr. Presidente, é a segunda vez que igual fatalidad~ castiga n 
Paraíba. Em 1922, no Governo do grande Presidente Epitllcio 
Pessoa, quando se comemorava o Centenllrio da Independência do 
Brusil, nuqucle uno, no progrumu das festas, constava um passeio 
de lunchu pelo Rio Pura!bu. Eram muitas as lanchas constantes da 
progrumuçiio, e numu delas, devido a um defeito qualquer, gerou-se 
o ptlnico c, daí, uma trugi:dia nu qual alguns morreram, Nilo teve, 
cntrctnnto, u extensão dessu fatulidade de 1975, quando f<li cruel o 

Sr, Presidente, em respeito no lutuoso acontecimento o 
comandante da guarniçilo federal de João Pessoa mandou canc~lar 
todas as festas e toda aquela programação, acompanhando a 
consternaçilo de toda a Capital. 

As Convenções, tanto do nosso Partido quanto da ARENA, 
sustaram seus programas festivos, cm homenagem às vitimas desse 
doloroso acontecimento. 

Não poderia, Sr. Presidente, deixar de ocupar esta tribuna para 
solidarizar-me com o sofrimento daquele povo generoso e bravo, 
sobretudo, porque Joilo Pessoa sempre me sensibilizou com o seu 
apoio. Povo que trago no coração c ao qual tanto quero, Desse 
modo, não me seria possível deixar de fazer, com profunda 
consternação, este registro, para que fosse transmitido ,atravi:s deste 
microfone c, conseqüentemente, através da Voz do Brasil, órgão que 
transmite para todos os recantos da Pátria a nossa solidariedade às 
angústias da nossa gente, vitima dessa dolorosa fatalidade. 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiãs-ARENA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO (Para!ba-MOB)- Pois não! 

O Sr. Oslres Teixeira (Goiás-ARENA) - Nobre Senador 
Ruy Carneiro, no instante cm que V. Ex• caminha para finalizar sua 
oração, a Aliança Renovadora Nacional, pela minha palavra, não 
poderia silenciar frente à dor do povo puraibano e que V. Ex•, nesta 
tarde, face aos infaustos acontecimentos ocorridos, traz ao conhe· 
cimento da Casa c do Pais. O bravo povo parai bano, que sempre sou
hc, através dos tempos, superar grandes c imensas dificuldades, 
acostumado que ê a duros reveses, embora lamentando c chorando, 
como V. Ex• enfatiza, esses dois infaustos acontecimentos, por certo 
os superar1i e tornará a se cncaminhnr, como sempre tem feito, na 
diretriz do progresso e do desenvolvimento, lutando cm prol de um 
Brasil maior. Pode V. Ex• estar certo de que o Brasil, ao tomar 
ciência desses fatos, como bem disse, através da Voz do Bras!l, o 
nosso Pais, repito, lamentarã esses acontecimentos, sobretudo aquele 
do lamentãvcl assassinato do promotor público mencionado por 
V. Ex•. que infelizmente ainda ocorrem cm muitos recantos da nossa 
Nação. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. RUY CARNEIRO (Puraiba-MDBl - Agradeço a 
solidariedade de Goiás, atravês da palavra do ilustre Senador Osircs 
Teixeira, meu prezado amigo. O aparte de S. Ex• muito me conforta 
nesta hora em que me irmano com o sofrimento da minha gente 
paraibana. 

Sr. Presidente, indiscutivelmente o povo da Paraíba, ou melhor 
do Nordeste, est:l habituado a esses sofrimentos, a esses golpes da 
fatalidade, haja visto o que ocorreu, outro dia, na gloriosa cidade do 
Recife, com aquelas tremendas enchentes. 

Portanto, Sr. Presidente, quero daqui pedir a Deus que confortt 
minha gente, aquela gente pobre e sofrida, enfim aquelas famílias 
que perderam seus filhos, seus chefes e seus entes queridos. 

A todos que foram atingidos pela crueldade, a minha home
nagem de profundo pesar, esperando que este doloroso golpe que 
atingiu duramente os parai banas não faça com que venham a perder 
essa fibra excepcional que possuem, mas, que continuem lutando 
pel\> bem da nossa terra, pelo seu engrandecimento c pela felicidade 
do nosso 81'Usil. 

Solicito a V, Ex•, Sr. Presidente, que esta comunicação do 
Gcncrul Galileu Machado Gonçalves, que é realmente um homem 
e>dmado cm Joiio Pessoa, seja incluída na minha oraçilà, pois silo es
clarecimentos que o Comando da Guarnição proporcionou à popula
ção de João Pessoa, nas primeiras horas da tragédia da Lagoa do 
Parque Solon de Lucena. 

Finalizando, Sr, Presidente, cheio da maior consternação solici
to 11 V. Ex• c ia Mesa que fuça, também, uma comunicação ao 
Deputado José Gayoso de Souza, transmitindo-lhe o pesar destaCa· 
sa, poJo trâgico desaparecimento do Dr. Firmino. E, ainda, se o Re· 
gitnento Interno nssim o permitir, que também transmito às autorida
des do Estado o profundo pesar com c ue faço, dn tribuna do Senado 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RUY CARNE/· 
ROEM SEU DISCURSO: 

Scrvl~o Público Fcdcrul 

to CRUPAMENTO DE ENGENHARIA QUARTEL GENERAL 

Nota Oficial 

O Comando da Guarnição de João Pessoa, a fim de esclarecer a 
verdade dos fatos, informa à populuçilo desta Capital sobre o 
lamentável acidente ocorrido com uma portada tipo M·2, cedida pe· 
lo 7• Batalhão de Engenharia de Combate (NATAL/RN), pura abri· 
lhuntar as festividades da Semana do Exército: 

a) o infausto acontecimento, deu-se 1\s 17:15 horas de ontem, 
dia 24, quando a referida embarcação navegava na Lagoa do Parque 
Solon, de Lucena, em sua última viagem, antes do encerramento da 
Exposição, transportando em sua maioria crianças; 

b) durante os três dias de operação, foram transportadas cerca 
de 6.300 pessoas, sem que tivc"e havido qualquer incidente ou aci· 
dente; 

c) esta portada, que tem capacidade para 8 (oito) toneladas, foi 
instal~da e operada no uno passado, no mesmo local, como aliás, se 
processa em vários pontos do país, a fim de permitir um cantata 
mais estreito da população civil com o material utilizado pelo Exér· 
cito; 

d) como medida de segurança, navegava ao lado da portada um 
bote pneumático com motor de popa, empregando soldados para 
orientação dos passageiros; 

e) em dado momento da travessia, houve um alarme, por moti· 
vo desconhecido, de que a embarcação estaria fazendo água, o que 
provocou pânico. Um grande número de pessoas, deslocando-se pu· 
rua frente da portada, fez com que a mesma submergisse; 

f) apesa: da operuçãÓ de salvamento, realizada pelo pessoal que 
operava a portada, o bote pneumiltico e por diversas pessoas que se 
encontravam no local, temos a lamentar a morte por afogamento de 
25 pessoas. 

Profundamente contristados com o ocorrido, o comando c to· 
dos os oficiais e praças desta Guarnição, associam-se à dor das faml· 
lias enfutudas e lamenta que uma festa que tantas alegrias estava tru· 
zendo ao povo, tenha se transformado em luto coletivo pura a brava 
sente paruibann. Foi aberto o competente inquérito, para apurar, 
pormcnorízadumente, todas as circunstâncias que cercaram o doloro
so acontecimento. 

QG cm João Pessoa, 25 de agosto de 1'175.- Gen Bda Galileu 
Machado Gonçalves, Comandante do I' Gpt E Cnst. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência es· 
ch1rcce 110 nobre Senudor Ruy Carneiro que, nos termos do Regímen· 
to Interno, fario expedir o telegrama solicitado, salientando que é 
iniciativa de S. Ex•, uma vez que a Casa não se pronunciou sobre ne· 
nhum requerimento a respeito do assunto. 

O Sr. Ruy Carneiro (Paraiba-MDB)- Agradecido a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
Sr. Senador Os ires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Cioiús-ARENA) (Pronuncia o..,.. 
gulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sabemos todos das dificuldades com que se defrontam, todos os 
unos, as Administruções municipais pura recolher, dos proprietários 
de bens imóveis, os impostos referentes á propriedade territorial ru· 
m 1 e propried11de predial c territorial urbana, que lhes siio 
assegurados pcln Constituição. 

Custosas cumpnnhus publicitilrias de esclarecimentos du 
opinião pública, a concessão de descontos c utê a distribuição de prí:· 
mi os· aos contribuintes que cumprem, nos pruzos, seus 
compromissos pllnt com o erário municipal. silo promovidos por 
muitas Edilidudcs, visundo arrccadur o que lhes í: devido. 

e que os impostos sobre 11 propriedade imobililorin rcprcsentum. 
qu:o.<e 1\ unnnimidude, n principal fonte de rccuJ"sos dus Prefeituras 

Municipais - principulmente as interiorunas - que tôm neles os 
meios de suprimento de numerário indispensável à promoção do 
.bcm-estar da coletividade, através du implantação, manutenção e 
ampliaçiio dos serviços de infra-estrutura urbana, tais como redes de 
captaçilo d'úguu c esgotos, obras de saneamento, iluminuçiio pÜ· 
blicu, puvimentaçüo, programas de saúde e educação; abertura e 
conserva de estradas; criaçiio de condições para o progresso. E, ao 
mesmo tempo, permitir o exercício de suu competência nus úreas da 
cultura, viu da preservaçiio de suas tradições, rellquius históricas, do 
seu folclore, de suas utruçõcs turísticas; e do lazer, da rçcreaçiio, dos 
desportos, utividades hoje, Sr. Presidente, consideradas da maior re· 
levância dentro do contexto social. 

E o que se vi: c se sabe é, senão o inadimplemento, pelo menos o 
retardo no atendimento a essas obrigações tributúrias, sendo de res· 
Si.lltnr 4uc, salvo raríssimas exceções, todos os municípios brasileiros 
- notadumente ·os pequenos - somente conseguem recolher os 
impostos sobre bens imóveis via da execução judicial, providência 
drástica, de efeitos positivos para o tesouro público, mas cuja 
repercussão há de ser sempre negativa, pe1ns incompreensões e 
descontentamento que gera. 

Assim mesmo, os prejuízos de ordem financeira c administrativa 
""iio incvitúveis, pois o não recolhimento nos prazos cria dificuldades 
por vet.cs intransponíveis à exccuçiio de projetas, mormente àqueles 
desenvolvimentistas ou mais ambiciosos, que carecem da estrita obe· 
dii:nciu a cronogramas oriundos de planejamento sério. E niio ape· 
nus isso: ati: mesmo a simples satisfação de obrigações de ordem 
geral dos municípios, como, por exemplo, o pagamento do 
funcionalismo, i: prejudicada pela desídia de grande número dos 
contribuintes. 

Há de considerar-se, ademais, que nem todas as edilidades 
dispõem de recursos, muito menos de corpo de procuradores para 
sustentar-lhes as pendengasjudiciais. 

Dessa situação decorrem reflexos outros, abrangentes do terre
no da segurança c- por que não dizê-lo?- da própria autonomia 
municipal, de tornar as Municipalidades cada vez mais dependentes 
dos recursos cstuduais e federais, 

E:: por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que cm nome dos 
Municípios brasileiros, venho apelar no Ministério da Fazenda, a 
quem cabe disciplinar esse formidável instituto que é o Imposto 
sobre a Rendu, purn que, nu rormu que julgar conveniente, baixe 
norma cstatuindo a obrigatoriedade da anexação, às declarações de 
renda, de comprovante dà pagamento dos impostos relativos às pro· 
priedades imobiliárias cujo domínio haja o declarante incluído entre 
seus bens. 

Estn medida, se adotadu a partir das declarações do uno-base de 
1975, isto é, a partir do próximo ano de 1<:>76, viria compelir, indireta· 
mente:, os proprietários de terras c prédios, urbanos ou rurais, a re
colherem nos limites do exercício fiscal, os impostos devidos sobre 
aquele patrimônio. 

Estaria, por essa forma, o Ministério da Fazenda dando um 
novo ulento ás Prefeiturus municipais do Brasil, ricas ou pobres, 
pois, cm verdade, nenhuma delas pode prescindir da urrccadnçi\o, 
nos pruzos lixndos em seus orçnmentos, dos recursos provenientes da 
tributaçtoo sobre p:opricdude imobiliúria. 

O Sr. Orestes Quércio (São Paulo- MDB)- Permite V. Ex• 
um ~\parte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás- ARENA)- Com muito 
pn,zer. 

O Sr. Orestes Querelo (Siio Paulo- MDB)- Nilo sei se estou 
entrundo, cm época oportunu, no discurso de V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goi!JS- ARENA)- V. Ex• sem· 
pre entra cm épocn oportunn cm discursos meus, 

O Sr. Orestes Quércla (Siio Puulo- MDB)- Muito obrigado. 
Quero solidarizur·mc com a opinião de V, Ex• Acho, realmente, que 
scriu unw soluçt10 impor\Untlssimu pnru rcsguurdt1r os interesses do~ 
Municípios brusilciros. Venho pnn1 cstu Cusn, depois de exercer o 
nwndnto de Prefeito de umu cidade grande, a de Cumpinns, n quul, 
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da mesma forma que os municfpios pequenos, sofre problemas 
angustiantes de receita, em virtude da problemática da Divida Ativa, 
que asccnde,.às vezes, a quantias fabulosas. Uma solução, como esta 
que pretende V. Ex•, realmente viria sanar uma irregularidade cons· 
wnte, solucionaria um problema que se eterniza, dos Municfpios bra· 
siloiros, que tem sido ligeiramente esquecidos do Governo Federal, 
talvez em virtude da politica de descentralização adotada pela 
União. Eles merecem uma protcção maior. Neste ponto, teriam 
amparo extraordinário se pudesse o Governo Federal instituir, na lc· 
gislaçilo do Imposto sobre a Renda, essa medida de o cidadão, ao fa. 
zer a declaração do Imposto de Renda, esteja quite com o relaciona· 
mcnto municipal. Da minha parte, tem V. Ex• o meu apoio. Acho a 
idéia de V. Ex• realmente extraordinária c ficaria muito satisfeito se 
o Governo a executasse. · 

O SR. OSIRES TEIXElRA (Goiás - ARENA) - Agradeço 
ao nobre representante de São Paulo a sua intervenção. S. Ex•, que 
ainda ontem exercia o mandato de Prefeito de uma dàs mais pujantes 
cidades deste País, a grandiosa Campinas, com um instrumental sem 
dúvida eficiente para arrecadação de impostos, podendo, como 
analisei no início de minha oração, instituir, aos contribuintes que os 
recolhessem sob determinado tempo, - dá a este Plenário c ao País 
o depoimento de que realmente assim ocorre cm cidade grande, 
pomo a que V. Ex• dirigiu c cujo povo o mandou para representá· lo, 
com brilhantismo, como o tem feito, numa das cadeiras do Senado 
Federal. V, Ex• há de convir que as pequenas, as pequcninfssimas 
Prefeituras, que felizmente, o seu Estado de São Paulo não tem, mas 
existem no meu Estado de Goiás e em muitos outros da Federação, 
permita-me o Plenário, é triste reconhecê-lo, não têm sequer capa· 
cidade para função colctora especifica, sem condição de se instru· 
montarem administrativamente até para contratar profissionais capa· 
zes de executar a cobrança das dívidas fiscais, sendo obrigadas a 

entregá-la a terceiros, que por vcze,;, nem sempre exercitam com 
corrcção a missão que lhes é atribuída, sem dóvida alguma, essa de 
obrigar o contribuinte do Imposto sobre Renda a juntar a quitação 
dos impostos com a Prefeitura municipal, ajudaria as grandes Prc· 
feituras, como a de Campinas mas, sobretudo c ainda mais, as peque
nas, como as muitas que existem espalhadas por todos os recantos do 
País. 

Desta forma, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o órgão federal da· 
ria sua inestimável contribuição às finanças municipais, c com uma 
vantagem: sem interferir em matéria de seu peculiar interesse, até, pc
lo contrário, concorrendo para o fortalecimento da autonomia do 
Município, que todos nós desejamos cada vez mais pujante. (Muito 
bem!Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Não hâ mais 
oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está 
convocado para uma sessão, a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados c destinada à 
apreciaçõo dos Projetos de Decreto Legislativo n•s 43 c 46, de 1975· 
CN. 

O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçai•es)- O Senado Federal, 
amanhã, às 15 horas, realizará sessão especial destinada a hom•· 
nagear a memória do Marechal Juarcz do Nascimento Fernandes 
Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal• .. ) - Está encerrada a 
sessão. 

( L"'anta·sea sessão às 17 horas e 20 minutos.) 



116• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 27 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ás I 5 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro 
Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes- Petrõ
nio Portclla - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jcssé Freire -
Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vas
concelos Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quér
cia - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira -
Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira
Lcnoir Vargas- Otair Beckcr- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhies Pinto) - Declaro aberta a 
iessüo que se destina a homenagear a memória do Marechal Juarcz 
Távora. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcnevidcs, que 
falarlt cm nome do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Ccará-MDB) (Em nome do 
MDB, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Oficiais 
Generais aqui presentes, Srs. Senadores: 

Mui tas lutas caracterizaram a vida fecunda de Juarez do Nas
cimento Fernandes Távora. 

Lutas que se iniciaram no sertão adusto de Jaguaribe, no Ceará, 
seu berço natal, quando, ainda na infância foi impelido a batalhar, 
ao lado do pai e dos irmãos, para assegurar a sobrevivência da fami
lia, congruçudu sob o teta acolhedor da Fazenda Embargo, numa 
época em que u inch:mênciu da seca causticava, impiedosamente, u 
Regiilo Nordestina. 

Lutas que se prolongaram na adolescência, quando se viu 
obrigado a emigrar para ~ Sul do Pais, à procura de melhores condi
ções que permitissem u concretização dos seus ousados sonhos de 
moço idculistu; · 

Lutas que murcaram u sua acidentada, mas brilhante carreira 
militar, no curso da quul nem as prisões c o cx!lio seriam sur.cicntcs 
pura redu>.ir os impetos de seu entusiasmo patriótico: 

Lutas que nunca quebrantaram o seu ardor c combatividade 
durante campanhas politicas de que participou, mesmo quando o 
resultado das urnas lhe ern adverso e, por isso,,desestimulante; 

Lutas que o acompanharam até os seus derradeiros anos, 
quando persistia na busca corajosa daqueles ideais de liberdade c de 
justiça social, na defesa dos quais se tornou autêntica legenda 
nacional. 

Ele mesmo reconhecera, cm suas memórias divulgadas a partir 
de 1973, que a sua vida fora realmente de muitas lutas. 

e um homem assim forjado, em meio ao sofrimento e à renún
cia, dotado de ti:mpcra rija e excepcionais virtudes cívicas, que, fale
cido a 18 de julho, recebe, desta Casa, ajusta homenagem de admi~a
ção, de respeito, de reconhecimento, de saudade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os principais episódios de his
tória pátria, desde a década de 20 até aproximar-se a de 70, contaram 
com a participação - ora mais destacada, ora menos fulgurante -
de Juarez Távora. 

CinqUenta anos, aproximadamente, dos seus 77 de idade, foram 
inteiramente dedicados às grandes causas nacionais, desde a rebelião 
de 1922, quando sublevou a sua Corporação para a arrancada de de
sagravo ao Exército Brasileiro, atingido conforme, se dizia nos seus 
brios por Bernardes e Epitácio Pessoa, numa pagina notâvcl de 
heroismo, da qual as maiores figuras foram, sem dúvida, Eduardo 
Gomes, Siqucira Campos, Newton Prado, Márill Tamarindo C,ar
penter e o civil Otávio Correia. 

A oposição, cristalizada no exemplo de bravura dos "18 do 
Forte de Copacabana", assumia, aos poucos, proporções bem mais 
amplas, fazendo com que os oficiais rebelados, embora segregados 
no cárcere c sob a ameaça de severo processo penal-militar, se 
sentissem encorajados para nova arrancada, irrompida belicamente 
cm I 924, na conspiração paulista, efetuada "contra o prcdominio de 
determinadas normas governamentais, consideradas utcntatórias nos 
lcgitimos anseios da Nação". 

O malogro do movimento de I 924, longe de arrefecer o seu 
ânimo de lidador intimorato, fez com que Juarez Távora se incor
porasse, como um dos lideres mais preeminentes, ao trabalho cons
piratório que cu)Jninaria com a eclosão da Revolução de 1930. 

As suas andanças poJo território brasileiro, expondo a própria 
vida, transformaram-no cm simbolo de nobilitante resistência aos 
costumes de uma êpocu, assinalados por desbragada corrupção, 
praticada com o respaldo ostensivo do governo dominante. 

Articul~dor cmêrito, responsável pelos contactos no Norte e 
Nordeste, foi com incomparável abnegação que se entregou, de 
corpo e alma, ii tarefa beneditina da prcguçilo, mesmo taticamcntc 
sigilosa, dos principies revolucionários, no uiü de conscicntizar civis 



:; 
'. 

-457-
c militares para a grande cruzada que haveria de mudar as bases da 
nossa estrutura politica. 

Na chamada Coluna Prestes, que o obrigou a perlustrar as 
íngremes estradas do interior do Pais, aproveitava a sadia 
convivêncin.com os seus companheiros de porfia para com eles alicer
çar duradouramente os laços de uma fraterna amizade. 

Esta, contudo, nilo o fazia nunca contemporizar com diretrizcs 
filosóficas ou politicas; diversas das que convictamente esposava. 

Por assim agir, foi que, publicamente, se contrapôs ao 
. Manifesto que, do c~!lio, lhe enviara, alguns anos depois, o seu 
ainigo Luiz Carlos Prestes, concitando o povo brasileiro a aderir ao 
Comunismo. · 

Em carta remetida a Prestes, Juarez, com aquela iniludlvcl 
franqueza que o caracterizava, realçou cm certo trecho: 

"Volvo a falar-lhe, 1cguindo o fio de sua carta, contra a 
adoçilo, entre nós, do regime sovi6tico que você·prcconiza." 

E, mais adiante, na mesma missiva, asseverava enfaticamente: 

"0 fim que você visa 6 justo c nobre. Mas o caminho cs· 
colhido para alcançá-lo 1: ilusório, porque assenta sobre a 
miragem da igualdade humana." · 

Obstinado pela preservação dos canóncs revolucionários, nunca 
lhe faltou, por6m, a grandeza necessária para propor medidas que 
trou~csscm a pacificação dos brasileiros, cm pcr!odos conturbados 
dos nossos fastos históricos. 

Antes mesmo da Revolução de 1930 c quando se articulava em 
plano nacional, uma fórmula de desarmamento dos esplritos: ao 
iniciar-se o governo Washington Lulz, era Juarez Távora, a 19 de 
dezembro de 1926, que, do presidio da Ilha das Cobras, transmitia 
ao então Deputádo Batista Luzardo, uma longa mensagem epistolar, 
dispondo-se a ~squeccr ressentimentos, para que se instaurasse uma 
era de compreensão c entendimentos gerais. 

E esclarecia com a dignidade de scu'carátcr adamantino ainda 
no esplendor dos 27 anos: ' 

"O albor desse ambiente de esperanças- não o sei, nem 
o quero ocultar - iluminou de alegria o cárcere de todos os 
prisioneiros pollticos, como estaria enchendo de júbilo o 
coração dos verdadeiros patriotas, Confesso-lhe, entretanto, 
com igual franqueza, que só é justo encarar esse belo acorde 
de entusiasmo, como uma •~pressão antecipada de 
otimismo". 

O Sr, Lulz Ca•aleante (Aiagoas-ARENA)- V, E~• dá liccn· 
ça para um aparte? 

O SR, MAURO BENEVJDES (Ceará-MDB) - Com imenso 
prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante, porque entendo que o a par· 
te de V, E~• vai honrar o discurso do modesto orador, 

O Sr. Lulz Cnalcante (Aingons-ARENA)- Muito obrigado 
,,obre Senador Mauro Bcncvidcs. V. Ex• está pranteando um entre· 
guista! Um cntrcguista sim, pelo menos foi este o apodo, ou melhor, 
o insulto com que muitos procurnrall) macular as intenções de Juarcz 
Tâvora nu sua luta contra a Instituição do monopólio estatal do pc· 
trólco; um cntrcguista que foi três vezes Ministro de Estado e foi 
mesmo condcstdvcl da Rcp~blica Nova c morreu deixando como 
hernnça uma modesta casa na rua David Campista, no Rio de 
Janeiro, c um sitiozinho cm Silo Pedro d'Aidciu: um cntreguistn que 
se entregou por inteiro no serviço da Pátria. Bendito entrcguistui 

O SR. MAURO PENEVIDES (Cearã-MDB) - Nobre 
Senador Lulz Cavalcante, o aparte de V, E~•. incorporado ao meu 

· se · num ' c · · · b ··· ~ 

honrada de Juarcz do Nascimento Fernandes Távora, 
Continuo, Sr, Presidente: 
E extravasou o seu pensamento coin a maior elevação, assim 

conceituado por aquele inolvidâvcl parlamentar gaGcho, cm magnl· 
fico discurso proferido na Tribuna da Câmara dos Deputados, num 
Instante de grande e~pectativa nacional. · 

Colocando sempre as id~ias acima das pessoas, achava Juarcz 
que se aquelas não se harmonizassem, jamais se atingiria o clima de 
concórdia pretendido. 

Foi a Revolução de 1930, indubitavelmente, que propiciou a 
Junrcz Tâvora o relevo c~cepcionnl que passou a desfrutar nos 
quadros da vida pGblica brasileira, continuando a viver intensamente 
os fatos históricos dos quais, a partir daquela data, somos con-
temporâneos. · 

Se ~ certo que ocupou postos relevantes na alta Administração 
Federal, como Ministro da Agricultura, da Viação c Chefe do 
Gabinete Militar da Presidência, não se pode dci~ar de reconhecer 
que as suas origens oposicionistas jamais foram desprezadas no seu 
comportamento 6tico, como auxiliar da confiança de Governos. 

Quando, cm 1934, OctGiio Vargas, com a sua invejável 
sagacidade, esboçava o esquema continuista que haveria de mantê-lo 
à frente dos nossos destinos, o eminente cearcnsc com ele rompeu 
energicamente, retornando à planlcic c amargando as decepções que 
a Revolução lhe trou~cra, c~atamcntc porque, cm muitos Estados, 
os oligarcas banidos ascendiam novamente às posições de destaque. 

Em 29 de outubro de 1945 integrava o grupo que, no Palácio do 
Cateto, depôs o Presidente Vargas. 

A sua liderança inconteste fê-lo voltar nos cargos de projcção, a 
começar pelo Governo Café Filho, quando lhe foi atribulda a Chefia 
da Casa Militar, num momento de comoção generalizada, quando os 
brasileiros cultuavam, com accndrado fervor místico, a figura lcgcn· 
dâria do inesquecível Caudilho GaGcho, que se suicidara, trauma·· 
tizando c compungindo a alma nacional. 

Já cm plena maturidade, atingida cm meio a tantas procelas, 
Juarcz decidiu cmpalmar a bandeira da Oposição, no prélio suces
sório de 1955, que teve cunho marcantemcntc dcmocrãtico, porque 
com a di reta participação popular. 

Com Juscelino Kubitscheck, Adhcmnr de Barros c Pl!nio 
Salgado disputou as preferências do eleitorado, usando uma lingua
gem de fogo, no vergastar aquilo que, na sua concepção, não se ajus
tava aos princípios da moralidade administrativa. 

Nas mesas de debates c nos palanques dos comlcios, apresenta· 
vn-sc com uma autenticidade de comportamento dentro da qual 
evidenciava a sua personalidade austera, sem a preocupação de cor
tejar, com gestos estudados, a simpatia da massa de votantes. 

A rcaçilo esboçada para impedir a posse de Juscelino chegou a 
fascinar o velho Tenente de 22, 24 c 30. 

E no chegar à Primeira Magistratura, o novo Presidente, num 
ato de incomcnsurãvcl nobreza de propósitos, que ainda mais o cre
denciou diante de seus governados, anistiou generosamente todos 
quantos dificultaram o seu acesso, - já galhardamente vitorioso c 
assim proclamado pela justiça - 'às culminâncias da curul 
governamental. 
. Após u dcnugruçilo do Movimento de 31 de março de 1964, 

Humberto de Alcnçnr Castcllo Branco, seu conterrâneo c amigo, 
convida-o para ocupar o Minist~rio da Viação cObras PGblicas. 

Assaltado por uma indecisão que se arrastou por 48 horas, de· 
liberou afinal aquiescer à nomeação, qualificando-a como nova 
missilo a cumprir em bem da Pátria. 

O Sr, Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro - ARENA) - Per· 
mi te V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (Ceará- M DB)- Com imenso 
prazer. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Agra· 
deço c peço desculpas por interromper o belo discurso de V, Ex• 
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do não se deve revestir de uma formalismo que i: habitual nesta Casa. 
Julgo que a homenagem prestada a uma das figuras mais expressivas 
rln nacionalidade perderia o sentido, se V. Ex• monologasse, falando 
em nome do MDB, como também o Senador Luiz Viana, no da 
ARENA, e todos nós ouvindo, sem um depoimento, como aquele 
que foi dado, há pouco, pelo nobre Senador pelo Estado de Alagoas, 
o General da Reserva c polltico eminente Luiz Cavalcante. Sou 
apenas um observador da vida brasileira, que entende que, quando 
se faz a História, muita gente que tem uma vitória na mão, perdoe· 
me a linguagem popular, que í: tilo do meu feitio, na bandeja, às 
vezes a perde. Os homens que quiseram ajudar a Juarcz Tãvora, para· 
doxalmentc, foram os que mais o prejudicaram. Sou insuspeito, por· 
que formei no Indo de Juscelino, naquela ocasião. Quero confessar a 
V. Ex•, aqui, ao vivo, a impressão que Unhamos, de que a linguagem 
falada por Juarcz Távora era a que o povo desejava ouvir. V. Ex• sa
be que a boca da urna é selada, ninguém conhece o que está lá den· 
tro. O Brasil inteiro se comoveu, c sabia que o General Juarez Tá· 

· vara fez a campanha mais dinâmica de que se tem notícia. Infe· 
lizmente, aqui não vejo o Senador Franco Montoro, que compar· 
tilhavn da dieta de Juarcz Távora no avião, porque o Marechal, já 
com problemas de digestão, levava a sua própria matula, o seu fran· 
go sem sal e o Senador Franco Montara, jovem, guloso, passava 
mal, porquanto, quem trabalhava com Juarez Távora não tinha hora 
para comer nem para dormir mas apenas, para atender aos compro· 
missas marcados pelo Partido Democrata Cristão, que hã de firmar, 
na História do Brasil, uma posição irretorquível de dignidade e de 
afeição democrática. O Senador que aparteou em primeiro lugar 
referiu-se ao sítio de São Pedro d'Aidcia, em lguabn Grande, no 
Município de São Pedro d'Aidcia. Também, neste passo, perdoe, 
porque a sessão í: toda especial, mas aqui vai um depoimento - o 
Marechal morava justamente nessa cidade de São Pedro d'Aideia, 
perto da localidade chamada de Boqueirão. Eu me .lembro muito 
bem da expressão que ele usava: "Um lugar muito ventoso"- onde 
não ia descansar, porque recebia os amigos, c não só estudava- era 
um homem mergulhado nos livros- como também dialogava com a 
população de pescadores. Ainda o vejo com a memória dos olhos, 
que me levam, neste instante, à galeria, à direita, quando do lança· 
mento do primeiro volume de suas memórias. Quero salientar a sua 
vida honrada, porque, neste País, os homens públicos são muito 
atacados, principalmente os que ·exerceram cargos importantes, 
como Juarez Távora. A História vai mostrar que os desonestos 
estão, sempre, cm segundo ou em terceiro escalão - os homens do 
tipo de Juarez Távora ~cqucr poderiam admitir a corrupção. Quando 
o Senador Arnon de Mello falava, elogiando o Marechal Juarcz Tâ· 
vora, eu disse- c, neste aparte, a V. Ex• vai o elogio de um homem 
do Estado do Rio a Juarcz Távora, que era do Ceará, mas viveu gran· 
de parte da sua vida nesse sítio de São Pedro d'Aideia, perto de 
Boqueirão- cu disse que o Marechal fazia suas compras na casa de 
Mário Rodrigues Canela. Várias vezes o vi, V, Ex• não sabe, mas 
digo aqui, não querendo falar de mim mesmo, que sou assim uma 
espécie de andarüho político na vida fluminense, de caixeiro viajante 
que anda por todo lugar, e quase miraculosamente está em todos os 
pontos do Estado do Rio a um só tempo. Lã na casa de Mário 
Rodrigues Canela, Juarez Távora comprava a prazo, pois vivia do 
seu soldo. Era um pagante rigoroso, Os proprietllrios desta casn 
molharam os olhos, quando do falecimento dessa grande figura da 
vida brasileira. lÕ sua biografia que está para ser escrita, muito 
importante para a vida brasileira, Em sua autobiografia ele não falou 
de si próprio, mas dos outros, V. Ex• que o conheceu, Senador Luiz 
Viana, que estudou sua vida, todos nós que o conhecemos, vamos 
exigir que surja um biógrafo para dizer que a vida política, a vida 
militar, u vida brasileira teve, na pessoa de Juurcz Távora, um exem· 
pio, um guia, um farol a iluminar os caminhos dos que querem ser 
dignos nu vidu públicu. Perdoe-me, porque o meu aparte - tenho 
consciênciu- foi longo. Mas, ele i: marcado pela emotividade de um 
cidudno que sube que esse exemplo terá de ser seguido, e que essa 
ausência nu vidu pública serl1 eternumente lumentuda; umn lucunu 
dincilmente preenchfvel, porque a cudu 100 unos é que nascem 
homens com o porte morul e com u dignidudc do Sr. Juurcz Tllvoru. 

O SR, MAURO BENEVIDES (Ceará - MDB) - Muito 
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres, que a 
exemplo do eminente Senador Luiz Cavalcante, fez questão de que
brar o formalismo regimental, para dar uma demonstração pública 
da admiração c do respeito ao grande brasileiro Juarez Távora, hoje 
homenageado pelo Senado Federal. 

E, continuo, Sr. Presidente: 
O desdobramento da Pasta da Viação em Transportes e Coma· 

nicaçõcs operou-se sob sua supervisão, cabendo-lhe a incumbência 
de der.nir o olano de construções rodoviárias, que passou a ser 
executado cm termos rigorosamente técnicos, sem a fragmentação de 
recursos de que se revestiam as obras anteriormente concretizadas. 

Em 1968, espontaneamente, afastou-se de qualquer atividadc 
política, embora freqUentemente fosse consultado sobre problemas 
de real magnitude, pelo seu velho colega Artur da Costa e Silva, 2• 
Presidente do período revolucionário, após 1964. 

Se í: certo que a nossa vida pública, com o seu retraimento, 
deixou de contar com vulto exponencial, as letras voltaram a ocupá· 
lo, intensamente, na faixa extenuante da mcmorialística. 

O ensaísta que estreara cm 1927, com "À Guisa de Depoimcn· 
to" c editara posteriormente trabalhos como "Petróleo para o Bra· 
sil'\ uÃtomos para o Brasil" e .. Organização para o Brasil", incliná;; 
ra·sc por outro estilo literário, que lhe assegurou uma autobiografia 
de importantes ocorrências, incorporadas, pela autoridade do 
autor, ao repositório dos Registras Históricos do Brasil. 

Hélio Silva, reportando-se às Memórias de Juarcz Távora, res· 
salta: 

''i! o depoimento verdadeiro, corajoso, digno de quem 
relata, honestamente, o que fez e porque fez, para que 
aprendam da sua experiência." 

E a seguir, afirma: 

"Aprendeu que a liberdade í: o primeiro c o último bem 
do homem, o verdadeiro sinal do Deus de sua crença" ... 

O próprio Juarcz, na introdução ao volume I, de seu livro, 
assevera: 

" ... um depoimento desapaixonado soorc os desafios c 
incompreensões com que teve de d~frontar-se a minha 
geração," 

Da leitura atenta de suas Memórias, descobrem-se caractcristJ· 
cas personalfssimas do bravo Tenente. 

Não é: apenas o revolucionário impregnado do desejo de 
triunfar sobre o arbítrio, o desvario de oligarquias, a opressão, os 
desmandos, a corrupção governamental, 

Não í: somente o militar identificado com os seus companheiros 
de farda e com eles permanentemente solidário, como em 22, 24 c 30. 

Niio í: unicamente o polftico que repudia a conquista filei! da 
popularidade, à custa de reprováveis manifestações demagógicas. 

C; também um homem de rara sentimentalidade, que já aos 12 
anos, deixando o convívio da famfÚa, não se encorajava a erguer-se 
da montaria que cavalgava pura o último aceno à mãe, a qual, do 
pórtico du casa scnhodul da fazenda, ainda balbuciava a prece que 
dirigia a Deus, em favor dos nlhos que partiam cm demanda de 
outras plagas. 

lÕ aquele mesmo cidadão que amava a prima Nair, eleita de seu 
coracão e milc de seus quatros nlhos, de quem em João Pessoa aguar· 
dou, com incontida ansiedade, o cabograma com que anuiria à 
proposto formal de noivado, 

Ao fulccer o seu prelcaro irmilo, o ex-Senador Fernandes Távo· 
ra, coube a mim, Deputado à Assembléia Legislativa do Ceará, o 
encargo de fazer-lhe o necrológhl, durante sessão especial efetundu 
como homenagem póstuma do povo ulcncarino ao ilustre 
parlamentar. . 

A ilustrudu fumflin Távora, ali presente, notadamente pelo 
irmilo Adcmur, e os sobrinhos Amilcur, Moema e Virgflio, fez chegar 
às mãos do ínclito Marechal a oração proferido, que estava, por 
ruzões óbvius, muito uquém dos ir · · · 
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Algum tempo depois, recebia de Juarcz um significativo tele· 

grama, no qual me era expressado o seu "penhorado agradeci· 
menta" ao justo enaltecimento que lizera de Manuel do Nascimento 
Fernandes Távora. 

Não mais me foi possível obter, até a sua morte, noticias do 
grande revolucionário, de quem então me aproximara cxclusi· 
vamcnte pela leitura cie suas memórias, edificado com o admirável 
exemplo que legara aos seus contemporâneos c que chcgarâ, na 

grandeza das páginas que escreveu, a sensibilizar igualmente as 
gerações porvindouras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático Brasileiro associa-se ao pesar ~a
cional pelo desaparecimento de Juarcz Távora. 

E o faz certo de que rcvereqcia uma ligura insigne de nossa vida 
político-militar, que, com destemor c lirmcza inOcxfvcis, empenhou· 
se cm favor das liberdades públicas c da renovação dos costumes. 

A ele, que deve estar usufruindo a paz dos justos, na "borda" 
mais elevada do "Altiplano" que sonhara, o preito imorredouro do 
nosso respeito e da nossa gratidão. (Multo bem I Multo bem! Palmas 
prolongadas, O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Luiz Viana, que falará cm nome da Aliança 
Renovadora Nacional. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) (Em nome da ARENA, 
pronuncia o seaulnte dlacurao.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Oficiais-Generais, família Juarez Távora: 

Conheci Juarcz Távora cm 1930, quando ele chegara à Bahia, 
empunhando a bandeira vitoriosa da Revolução. Vi-o então com 
aqueles olhos de emoção e admiração pccuiiares à mocidade, De 
fato, para a juventude nordestina de então, era ele o sfmbolo maior 
do heroismo. Sob esse aspecto ninguém o excedia a lenda como que 
lhe envolvera a personalidade. A própria natureza o distinguira pela 
estatura incomum, o porte ereto e 'vigoroso, a angulosa c voluntario· 
sa fisionomia. E o lenço vermelho confund.indo-sc com a túnica do 
militar completava a imagem do herói. 

Por esse tempo ainda não assentara a poeira do movimento 
revolucionário da Aliança Liberal. O que perdurava era o 
entusiasmo pela vitória que sepultara a malsinada República Velha. 
E ninguém ignorava o lllP•l de Juarcz Távora na organização c na 
denugraçào do movimento que rapidamente avassalara todo o 
Nordeste. Coubera-lhe partir da sacrificada Paraíba, onde José 
Amí:rico de Almeida se tornara o llder, após o assassínio de João 
Pessoa, para ir fincar no Recife, aguardado por Carlos de Lima 
Cuvalcanti, a numa triunfante da Revolução. Mas, o seu glorioso 
pedestal não era apenas aquele êxito recente e inesperado. Era mais 
alto c mais antigo: vinha de 1922 e de 1924, quando São Paulo se 
levantara, sob o comando do General Isidoro Dias Lopes. E ao 
longo de oito unos de lutas, de prisões, de evasões, de sacriOcios, 
Juurcz Tiovora conquistara a imaginação c o reconhecimento do 
Pais, principalmente dos seus irmãos do Nordeste, onde nascera no 
seio de família tradicional e ilustre. Cedo incorporara-se, porém, à 
plêiade de jovens militares, cujas vidas se confundiriam por meio 
sêculo com o destino e a renovação do Brasil- a radiosa constela· 
çiio onde se inscrevem os nomes de Siqucira Campos, Newton 
Prado, Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes, Juarcz c Joaquim Tâvo· 
ru. Um punhado de heróis a que o patriotismo não permitiu conhc· 
cer u mocidade, que alguns trocaram pela morte. Davam a vida 
como se nudu lhes custasse dá·la, pois u eles somente importava a 
grundczu du PCau·iu, E por unos u fio, como se buscus~e com o 
próprio sacril1cio redimir os erros c os soFrimentos dos seus 
COillcmpor[ll!eos, Ju.a!eZ T~vodru ~e votou i~te~rnl!Jl~ntc àct a~n.turn -- us u 

Prestes, que cruzou o Brasil em todas as dircçõcs at~ se perder nos 
contrafortes dos Andes, onde se confundiu com a imortalidade, 
Feito somente comparável à Retirada dos Dez Mil, na antiguidade, 
ou, mais próximo de nós, à .Retirada da Laguna, embora qualquer 
deles pareça modesto diante daqueles dois anos de sofrimentos c 
marchas através do árido e inóspito interior do Pais. Dois anos 
durante os quais desafiaram o poder do Governo, c nos quais nada 
tendo pura dar. desfraldaram uma bandeirá maravilhosa de 
esperança, que marcou os caminhos do futuro. A Nação amadurecia 
para a Liberdade. Nilo admira, portanto, que ao levantar, na 
Paraíba, a numa du Revolução, já estivessem de antemão vencidas to· 
das as resistências. Abatera-as o idealismo daqueles jovens cujo 
sacril1cio os fizera invencfveis. A caudal foi irresistivel. Escreveu 
João Neves da Fontoura, o admirável tribuno da· Aliança Liberal, 
ser o prestigio de Juarcz Tâvora, na ocasião, guardadas as propor· 
ções, apenas comparável ao de Napoleão Bonaparte após a 
campanha da Itália. Ninguí:m o ombreava na fama arduamente 
conquistada: na realidade tornara-se um mito de vitória. Fora, 
porém, ásper~ a caminhada, custosa a ascensão ati: aquelas cumca· 
dus, donde começava a divisar o progresso da nacionalidade. De 
fato, a contar do levante da Escola Militar, que assim marcara a sua 
solidariedade ao í:pico sacrilicio dos Dezoito do Forte de 
Copacabana, oito anos haviam decorrido. Oito anos nos quais a 
Nação acompanhara, passo a passo, a jornada do jovem revolucioná· 
rio, que somava à sua glória precoce, alí:m das amarguras do cxflio, 
as prisões a que se havia juntado as fugas rocambolescas que corriam 
de boca cm boca, pondo uma nota de mistério, se não de sobrenatu· 
ral, sobre a figura do herói. Para Juarez Távora a caminhada que ele 
tão bem denominaria: uA Grande marcha através do Brasil'\ c que, 
ainda hoje, se nos aligura episódio quase· Iendârio, tanto seria 
impossível repeti-lo, terminou com a sua prisão na Capital do Piauí. 
Era a anteporta do degredo na ilhà da Trindade, onde contrairia 
enfermidade que o atormentou pelo resto da existência. Após meses 
no inóspito penhasco, mancha de terra a 800 milhas do litoral do 
Espírito Santo, transportaram-no para o Rio. Ficaria preso na Ilha 
das Cobras, donde não demorou a evadir-se, venccQdo a empenhada 
vigilância governamental. A lenda começava a tecer. E as .mais diver· 
sas versões, todas elas enaltecendo o fugitivo, envolveram o episódio. 

A l~b~rdade f~i o caminho do exílio. Juarcz Tâvora partiu para 
M.ontov1deu, reumndo·sc aos conspiradores chefiados por Isidoro 
D1as Lopes, e meses foram divididos entre o Brasil c o Prata a servi· 
ço dos ideais revolucionários, até ser novamente preso, n~ Rio, c 
rec~lhido com outros conspiradores, entre os quais Eduardo Gomes, 
à lnexp.ugnllvel Fortaleza de Santa Cruz. Na ocasião já se 
prenuncmvam os acontecimentos que culminariam cm outubro de 
1930, e o prisioneiro niio pensou senão em recobrar a liberdade, para 
r~t~mar a uvc.ntura. Ao Tenente Juracy Magalhães, que então o 
VISI.t~u, e part1a com Agildo Barata para a· Paralba, alirmou .que 
Fug11111 a tempo de a eles se reunir, para assumir a chefia da Revolu· 
çilo ~~ Nord.cstc, De fato não demorou que, cm pequeno barco 
udqu1~1do e p1l?tado por Ari Parreiras, ainda uma vez retomasse ele 
~ cnmmho du liberdade. Seria o passo derradeiro a caminho da vito
riOSa Revolução, que liderou, planejou c comandou na área do Nor· 
deste, .A. República Velha perdera a capacidade de resistir. Faltava
lhe o ~mmo pura se opor àquelas forças novas, acumuladas ao longo 
de Oito anos de sacril1cios, de propasanda, de decepções c 
esperanças. Uma onda de crescente insatisfação espalhura-sc por to· 
do o Pais, que aspirava a novos caminhos, cortando as amarras com 
um passado marcado pelo domínio de oligarquias c a ilegitimidade 
da reprcscntaçilo politica. E, na imaginação da juventude c das 
camadas populares, ninguêm encarnava melhor, entre os que sobrevi· 
vium ôi:is à bandeira du Aliança Liberal, aqueles generosos ideais 
consubstunciudos no lema de Assis Brasil - "Justiça c Rcpresen
Uiçilo" -, do que aquele herói, bravo e puro, que, jll coroado pela 
Glória, ganhava ugoru os louros du Vitória. 

Seria ele- assim o aclamaram as multidões fascinadas e reco· 
~hccidas - o Vicc-Rci do Norte. Por mais que o desejasse, nilo 
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Chegtlra u hora dificil de reconstituir. Sobre as rufnas do que fora deve caber um lugar de destaque na propaganda c na defesa dos 
ubutido tocuva levantar uma sociedade nova. E no conselho dos vcn- ideais de renovução". Trabalho do qual se me afigura valioso com· 
ccdorcs, ninguém se julgava preterido ao saber que a Juarcz Tâvora, plcmcnto o que editou mais tarde sobre "Uma politica de dcscn· 
em toda a imensa região estendida do Espfrito Santo ao Amazonas, volvimcnto para o Brasil", c no qual traçou amplo panorama da 
devia caber o posto mais alto, o mais trabalhoso, c o mais rcsponsá- nacionalidade, nus suas riquezas, na sua gente, na sua estrutura 
vel, Possivelmente terá sido o seu momento mais diflcil, Nilo fal· política, no seu destino, c no qual colocou n educação como a base 
taram sequer os que haviam imaginado fazê-lo repartir com Getúfio de toda u grandeza c de todo o bem-estar do povo. "Eduquemos o 
Vurgus o governo do Pais. A verdade, porém, é que, invariaveimente, nosso povo", dizia, pois somente assim será o Brasil "um novo plexo 
conduzido por um idealismo jamais maculado por qualquer laivo de de ci~ilizução mundial". 
ambição, Juarez Távora se dava por bem pago ao depor aos pés da Em verdade era essa a ambição do ideali;ta. "O grande sonho 
Nação, que o saudava, a Iaura da vitória conquistada, Para o idcalis· da minha vida - escreveu - constantemente adindo". Quem nilo 
ta, servir, lutar, vencer, eis o que importava, saberá que o ideal é inatingfvel? Contudo, somente perseguindo-o é 

que dele nos aproximamos, vencendo incompreensões, esquecendo O triunfo ia, porém, revelar uma nova face do herói. FreqUente- . conveniêncl8s, por vezes colhendo decepções. Dir-sc·ia que o mente nilo convivem nu mesma personalidade aquele que é feito para r. so nmento é inseparável dos idealistas. Carlylc fez esta observação: destruir e o que é capaz de construir. Em Juarez Tâvora, entretanto, 
graças u rara combinação, se reuniam a alma do revolucionário e u 
do reformador que tinha a paixão de construir. Observou alguém 
que, pura agir, tomara ele como norma u fórmula de Danton - "só 
se destrói o que se substitui", E Juarcz Tâvora tinha a perfeita 
consciência de que, sobre as rufnas do velho Brasil da Primeira Rcpú· 
hlicu, era necessário levantar uma outra Pátria, mais livre, mais jus
ta, mais forte. Dai por diante, embora somente bem mais adiante prc· 
tendesse abandonar a clava do destruidor, o seu maior esforço voltar· 
se·ia justamcQte para a tarefa ciclópica de erguer uma Nação pla
nejada em novas dimensões. 

Era uma novn visão do Brasil. E o lugar até cntilo ocupado pelo 
revolucionário seria tomado pelo administrador, o planejador, o or· 
ganizador, o pensador. Por mais de quatro décadas Juarez Távora 
poria ao serviço do Brasil nilo somente aquele puro idealismo, no 
qual, por vezes, não seria difícil encontrar certa nota de ingenuidade, 
que mais lhe acentuava o altruísmo, mas vigorosa inteligência vol· 
tada para os grandes problemas da nacionalidade. 

Administrativame~tc, a sua primeira grande missão foi o Mi· 
nistério da Agricultura, que reorganizou. Contudo, não será domai:; 
recordar que ao seu patriotismo, à sua coragem c à sua competência 
deveu o Brasil o Código de Água c o Código de Minas, ambos de 
julho de 1934. Para lhe assinalar, de maneira indelével, a passagem 
pelo Ministério, não precisaria ter feito mais. Muita cousa passivei 
de realiz»r no Brasil daf por diante nn campn da mincrnção e da cner· 
gia hidráulica somente o foi por haverem aqueles Códigos destruido 
velhas estruturas, que impediam ou deturpavam as iniciativas. Por 
certo muito lhe terá custado levar a bom termo tarefas de tal 
magnitude, contrariando interesses e preconceitos. Nada se constrói, 
dentro das comodidades fáceis do conformismo. E Juarcz Tâvora 
por toda a vida seria um inconformado. Um inconformado para o 
qual as conveniências estavam sempre muito abaixo dos interesses 
publicas. 

Não desejo esquecer aqui o organizador, pois esse foi dos traços 
mais vivos c ilu~ortantcs da sua formação, c também da sua atuação 
como homem público. Possivelmente inspirado em Alberto Torres, 
compreendeu Juarez Távora ser fundamental para o Brasil, dadas as 
suas dimensões, as suas riquezas potenciais, a sua própria posição 
geográfica, a importância de nos atermos a um modelo nacional de 
organização, Um modelo que fosse nosso, que refletisse nossas 
possibilidades, e, sobretudo, nossas aspirações, Uma organização 
que não fosse copiada, mas concebida por nós próprios. Teve clé 
idi:ln muito nftida de ser imprcscindfvcl abandonarmos o empirismo 
em que estávamos muis ~u menos mergulhados, para nos voltarmos 
para uma efetiva organização nacional. Partindo da idéia matriz da 
Segurança Nacional, insepurável de tudo quanto se deseje fazer pelo 
Brusil, ambicionava ele nos preparar para uma democracia cristã, is· 
to é:, urna democracia concomitantemente polftica, económica c 
social, 

Com esse objctivo pensou, escreveu, ensinou, pelejou. Traba· 
lhou com o·s olhos no futuro. Por isso mesmo, ao publicar o impor· 
lante trabalho sobre a "Organização Nacional", dedicou-o à mocida· 
de universitl~riu do Brasil, "a cuja culturú, entusiasmo c patriotismo 

"E impossfvel que um grande homem haja sido outra cousa·que não 
verdadeiro... Eu diria que a sinceridade, uma profunda, grande, 
ingénua sinceridade é o primeiro traço de todos os que são de algum 
modo heróic?s· .. "E ninguém foi mais sincero do que Juarez Tãvo· 
ra. Sincero, autêntico, sério, não conhecia o superficial, indo sempre 
ao fundo das cousas. Mas, já que vos falei do espfrito do organiza· 
dor, creio ser oportuno lembrar aqui o Comandante da Escola Supc· 
rio r de Gtll:rra. Há instituições que têm boa estrela. Dentre elas deve· 
mos incluir esse benemérito centro de Altos Estudos Brasileiros, 
:ujos serviços ao Brasil são inestimáveis. A nossa "Sorbonnc" dcno· 
minaram .. na por vezes cm tom de remoque. A nossa usorb~nnc" 
sim, como alta e digna expressão de uma cultura brasileira voltaá~ 
para os grandes problemas da nacionalidade, e que teve a ventura de 
contar, na sua d!reção, corlt uma seqUência de ilustres militares a 
cuja intcligênciu, dedicação, capacidade, c descortino muito deve o 
País. Fundada por essa grande figura de brasileiro que é o Marechal 
Cordeiro de Farias, a este logo se seguiu no Comando o Marechal 
Juarcz Távora, que, por muitos títulos, era iambém o homem certo 
no lugar certo, Ainda recentemente, outro eminente Comandante da
quele Centro de Estudos, o Ministro Augusto Fragoso, assinalava 
que "à circunstância de ter tido como seus dois primeiros Comandan· 
tesas figuras exponenciais de Cordeiro de Farias e de Juarez Távora 
ganhou a Escola, rapidamente, nas elites do pafs, um elevado concei
to", Realmente assim foi, c assim continua a ser, pois às virtudes dos 
seus dirigentes reúne ela a filosofia que se condensa- valho·mc aqui 
ainda do Ministro Fragoso- cm três princfpios básicos: fidelidade 
intransigente à Democracia; preponderância sempre do legitimo intc· 
resse nacional sobre qualquer outro; valorização do homem brasilei
ro, considerado sempre como agente, instrumento c objctivo do 
Desenvolvimento'', 

Para quem se habituara, melhor diria se apaixonara em pensar 
sobre o Brasil e pura o Brasil, não haveria missão mais tentadora do 
que essa de dirigir e orientar tão importante núcleo de estudos. Jua. 
rez Távora chegava então à maturidade, senhor de inestimável 
cabedal de conhecimentos, observações e experiências pessoais. Ccr· 
ta mente, podia sentir-se à vontade para realizar a eficiente gestão pa· 
ra u qual, recordou ele nas sutts Memórias, contou, "por suas quali· 
dades excepcionais", com a colaboração dos Coronéis Rodrigo Otá· 
vio e Ernesto Gcisel, o Tenente-Coronel Golbcry do Couto c Silva, 
este último tido como "o precursor c principal formulador das idéia~ 
que, ao longo da década de 50, constitufram o núcleo da doutrina da 
Escola Superior de Guerra". 

Foi fecunda a fase de Junrcz Távora à frente da Escola. Rica de 
iniciativas c realizações, ele emprestou à missilo aquela nota de scrie· 
dade, de desinteresse pessoal, de patriotismo que lhe marcou toda a 
gloriosa existência. O certo 1: que u funçilo cru adequada para que 
continuttsse a pensar no Brasil com o entusiasmo de sempre, Nisso 
pttrecia nilo envelhecer. Apesar de conservar o porte vigoroso, já lhe 
uparccittm os primeiros cabelos brancos. Mas o patriota, vibrante, 
convicto, caloroso, permanecia o mesmo da mocidade. Para melhor 
conhecitnento dos objetivos que o orientaram na dircção da Escola, é 
oportuno recordar estas palavras que proferiu por ocasião da diplo· 
rnaçõo dos estttgit\rios, em dezembro de 1953: "Numerosos c graves 
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süo os problemas cuja solução o exame da conjuntura nacional está 
a impor, com urgência, à nossa geraÇão. Não hã como ignorar tais 
problemas, ou tentar ilidir, com subterfúgios, sua gravidade. Impõe· 
se, ao contrArio, que os ataquemos de frente, corajosamente, sob pc· 
na de desacreditar-nos como elite, perante o povo, por cujo destino 
somos responsáveis •.. " O tempo, os estudos, a vida não o haviam 
torpado menos inconformado diante dos problemas que afligiam o 
País, a reclamarem alguma solução. Longe disso, certo de que a 

Segurança Nacional cstâ presa a "uma polftica nacional vitoriosa", 
Juarez Távora cada vez mais se voltava para o estudo, a análise dos 

grandes problemas nacionais, inclusive o da representação politica. 
Nisso, aliás, jamais variou: nasceu c morreu acreditando na demo. 
cracia como a fórmula compatfvcl com a dignidade humana. 

Em seguida ainda insistirei, embora de passagem, sobre o demo· 
crata. Antes desejo, porém, lembrar aspectos do incansável estudioso 
dos problemas brasileiros. Em verdade não houve nada de importân· 
cia para o Brasil que não merecesse o estudo c a meditação de Juarcz 
Távora. Desde o plancjamcnto; hoje tão integrado na administração 
pública a partir do GovcrnoCastclloBranco, mas anteriormente rele· 
gado a segundo plano, ou pelo menos a fato episódico, incapaz de 
disciplinar c orientar o poder público, até o problema do átomo, tU· 
do foi por ele pcrqucrido c pensado. Foi ele assim um homem do seu 
tempo c para o seu tempo. Sobre o petróleo, por exemplo, começou 
ele. a tratar ao tempo do Ministério da Agricultura para nunca mais 
voltar as costas ao tema fascinante. Fê-lo com aquela integridade, 
aquela bravura cívica que jamais o abandonariam. Nilo se sentia 
manietado por um falso nacionalismo, ou pelo receio de incorrer nas · 
iras dos que viam no assunto arma politica antes de ser arma do in· 
tercssc nacional. Assim, ao reunir, cm 1954, sob o tftulo "Petróleo 
para o Brasil", uma série de conferências c escritos, não se esqueceu 
de afirmar que representavam trabalhos feitos "sem complexos de 
inferioridade, sem vãos temores, sem preconceitos, só pensando no 
Brasil, c agindo pelo Brasil". Por toda a vida ele permaneceria indifc· 
rente a qualquer outra razão que não fosse a do que lhe pareceu o 
bem público, . 

e realmente admirável a coragem com que, num tempo cm que 
muitos eram apressas pela propaganda xenófoba, desprezou todos 
os obstáculos à redenção do homem brasileiro, para rcsgatá·lo "da 
miséria tisica c do atraso social a que tem sido relegado". Salvar o ho· 
mcm brasileiro c proporcionar ao solo pátrio, pelo combate à era· 
são, pelo rcOorcstamcnto, pela rega c fertilização, uma pausa no 
saque desapiedado com que o vimos devastando há mais de quatro 
séculos", eis as metas que buscou .na sua prédica pela racionalização 
da produção brasileira. Nesse propósito seria ele infatigável. E a ele 
sabiamente a"ociou a solução dos nossos problemas de transpones, 
ainda hoje onerosos, se não proibitivas para adequada circulação 
das riquezas nacionais. Daí haver emitido este conceito sobre pro· 
blcma tão essencial ao Brasil. "Sua solução - que considero fun· 
·damcntal para o progresso cconômico-social do povo brasileiro c pa· 
ra a, segurança nacional - pode c deve constituir um dos temas 
quotidianos da atividudc de nossa geração". Na realidade talvez 
devesse ser o café da manhã dos governantes brasileiros. 

Havendo-se dedicado aos problemas de energia, que buscara 
atender pelo melhor aproveitamento das águas, c também pelo incre· 
menta à produção de petróleo, Juarcz Távora foi naturalmente lc· 
vado il energia nuclear, cuja solução, volvidos vinte anos, desponta, 
graças aos acordos realizados pelo eminente Presidente Ernesto 
Gciscl, c suficientes para lhe imortalizarem o Governo. Desse sctor 
recolheria Juurcz Távora amargos dissabores, pois, cm verdade, 
somente os apáticos, os indiferentes, os conformados logram fruir do 
tranqUilidade. e que estes não aram a terra, não semeiam, c, portan· 
to, não contrariam, do mesmo modo que nada produzem, Távora 
cru o oposto desse homem passivo c inerte. O seu natural era a ini· 
ciativu, a ação, o debute. Tinha o prazer dn semeadura, c esperava as 
alegrias da colheita. Síntese dus suas amarguras, dos seus sofrimen
tos, e dus suas lutas cm cumpo tão relevante para a vida das novas ge
rações é o livro editudo há quase du11S décadas - "Átomos paru o 
Brasil", Prova de que hú v' ·· ·ez · · · 

o grave problema de cuja solução muito depender:\ o futuro dos 
brasileiros. 

Mas, se muito se ocupou c preocupou com os aspectos do dcscn• 
volvimcnto material do Brasil, menores não foram os seus interesses 
em relação às instituições políticas, que as,cguram ·a liberdade c a 
dignidade do cidadão. Sob esse prisma, toda a sua longa c laboriosa 
vida é uma luta indcfcctfvcl cm favor da democracia. Que é 22 senão 
um protesto contra as prepotências das oligarquias? Que é 24 senão o 
primeiro passo para o voto secreto c universal, alicerce de qualquer 
democracia? Do mesmo modo que a Revolução de 1930, tão rica de 
transformações para a vida brasileira, trazia no bojo dos seus pos· 
tulados a legitimidade da representação polftica então abastardada 
pelo voto expresso através do bico de pena. De fato, conforme obscr· 
vou o próprio Juarcz Távora, a Revolução se processara "com sérios 
compromissos de natureza polftica, cconômica c social". Compro· 
missas que desaguariam, na efémera Constituição de 1934 incapaz de 
resistir aos embates da sucessão presidencial. A verdade é não ter ele 
alimentado ilusão quanto ao despenhadeiro de que nos aproximáva· 
mos. E junto a Juracy Magalhães c Carlos de Lima Cavalcanti, seus 
amigos, c então responsáveis pelos governos da Bahia c de Per· 
.nambuco, tudo ele fez para evitar o pior, que era a ditadura, à qual 
seriam ambos imolados. A este último escrevera ele, cm maio de 
1937: "Creio que vivemos momento crítico para a democracia no 
Brasil. E é mister que saibamos vivê-lo". Felizmente, alguns o soube· 
ram viver. 

O golpe se tornara, porém, incvitâvcl. E Juarcz Távora assim 
exprime os sentimentos que o dominaram na triste manhã de 10 de 
novembro: "haviam malogrado as esperanças de aperfeiçoamento 
democrático, acalentadas pela vitória revolucionária de 1930, pois, 
tentando eliminar uma elite oligárquica, encaminhávamo-nos para 
substitui-la por uma outra autocrática". Para reagir, houve, porém, 
que esperar se encerrasse o cataclisma da Segunda Guerra Mundial. 
Oito anos correram até a derrota do fascismo. E Juarcz Távora logo 
voltou à estacada para ajudar a rcdcmocratização do Brasil. Pregava 
ele então junto aos companheiros um incessante trabalho "para 
garantir a única saída pacifica c decente que comportava a situação 
existente, para as Forças Armadas, suas fiadoras - a realização de 
eleições livres c sérias". 

Getúlio Vargas não demorou cm deixar o poder a que tanto se 
apegara. O que se imaginara, porém, um epílogo seria apenas um 
intervalo, c voltando ao Governo, cm 1950,. Vargas logo inquietaria 
a Nação com as sombrias perspectivas de nova ditadura, que Juarcz 
Távora fez tudo por evitar, sobretudo pregando a unidade das 
'Forças Armadas na defesa das instituições. Ainda al sobrevivia o 
democrata. Desiludiu-o, porém, o trágico desfecho de agosto de 
1954. Talvez até imaginasse, então, retrair-se da cena. Esse não seria, 
entretanto, o seu destino. E vitoriosa a Revolução de 1964, que o 
encontrou integrando c honrando a Câmara dos Deputados, 
novamente a Nação o convocaria para os seus altos quadros, A 
ambição não toldava, entretanto, a alma do idealista. E ele logo 
conveio cm que estava disposto até a "carregar pedras", uma vez que 
o movimento não descambasse para um regime ditatorial. Sob essa 
condição assumiu a ârdua pasta da Viação, talvez a mais pesada na 
ocasião. Nuda o faria afastar-se da defesa da democracia. Em 1965, 
sendo inevitável a edição do Ato Institucional n• 2, somente foi possí· 
vcl obter o concordância de Juarez Tâvora quando o Presidente Cas· 
tello Branco lhe assegurou que jamais aceitaria um poder ditatorial. 
Vivera bastante pura saber que as ditaduras podem ser apresentadas 
como remédios de emergência, mas nunca significaram u duradoura 
felicidade dos povos. 

Tendo fcrto tantas cousas, e tão grandes cousas, Juarcz Távora 
jamais perdeu a mod6stia. Dir-sc-ia que a vaidade não lhe rondou os 
passos, Do mesmo modo que desconheceu a malfcia. Os embates da 
vida, que não ruro tornam as almas amargas, cm nadu mudaram u 
personalidade do idealista puro, sempre inspirado pelo desejo de 
servir. O herói permaneceu humilde c impoluto, como é próprio dos 
que suo verdadeiramente grn~dc~. O tempo nuo lhe perturbou a 
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Pouco untes de concluir o belo e extraordinário périplo que mar- O Sr. Fronco Montoro (São Paulo-MDB) - Permite V, Ex• 

cou u sun pussagcm pela terra, honrou-me Juarez Távora com um um upurte? 
convite pura que lhe prefaciasse o terceiro volume das suas 
"Memórias", testemunho de uma existência toda ela voltada ao bem 
da Pátria. Tenho assim o privilégio de já conhecer a parte final desse O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Pois niiol 
admirável depoimento pura a História. Dele, entretanto, nilo desejo 
fixar, neste momento, senão algumas páginas que, na sua pureza c na 
sua belezu, nos dão um retrato em corpo inteiro do cidadão integro, 
do patriolu sem jaçu, do homem virtuoso. Refiro-me àquelas cm que, 
de modo simples, c, como se narrasse os fatos mais banais e naturais 
do mundo, nos dá conta das suas dificuldades financeiras para 
atender aos reclamos da saúde combalida. Sim, aquele homem que 
durante muis de meio século prestara ao Brasil altos e relevantes ser
,viços não dtspunha, ao ftm da vida, dos recursos necessários para um 
imprescindível tratamento no estrangeiro, c devia lançar mão, não de 
economias, pois ele não dispusera de tempo paru as amealhar, mas 
de objetos do seu lar. Não faço o elogio da pobreza. Mas, não deixo 
de ucentuar o que há de emocionante e extraordinário nesse rude 
episódio da vida do grande cidadão, Voltado exclusivamente ao 
serviço da Pâtria, não cuidata ele de se preparar para as cvcntuali· 
dades do amanhã. Afinal, devia saber que acabamos por não pre
cisar mais do que de sete palmos de chão. 

Mas, de qualquer modo, é de assinalar que, diante de tão rude 
injustiça da vida, niio enunciasse a mais leve ou' discreta palavra de 
lamento, de umargura, ou de revolta. Aceitava a provação como 
somente podem fazê-lo os que reúnem ao idealismo a fortaleza de 
:inimo. Eru como se ela não o alcançasse. e que nele tudo era grande. 
Era grande o militar como era grande o revolucionário. Era grande o 
homem do governo como era grande o cidadão. Creio, porém, que o 
cidadão era ainda o ponto mais alto da sua personalidade, pois este 
era incomparável. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiâs..:..MDB)- V, Ex• me honra com 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Pois não. 

O Sr. Uzaro Barboza (Goiás-MDB)- Senador Luiz Viana, 
realmente o Marechal Juarez Távora foi um grande homem. Juarez 
Távora foi um grande militar; um bom chefe de família; um patriota 
e, sobretudo, um homem profundamente humano. Combatendo o 
arbítrio, nunca foi um arbitrário. Membro da Comissão sumária, 
criada pela Revolução de 1930; para apurar crimes contra a Adminis
tração, Juarcz Távora relata, no seu livro de memórias, a sua nega
tiva em permitir a instaurução de mais um dos muitos processos que 
se instauraram contru parlamentares que votaram pela depuração de 
candidatos aliancistas. E ele o faz de forma magistral, expondo as 
ra,ões por que discordara; mais ou menos nas seguintes palavras, 
disse Juarez Távora:. "Durante oito anos peregrinei sem tré
guas e desalentos na •la crucls que marca a encosta do calvário dos 
vencidos. Conheço-lhes todos os seus desvilos, agruras e sacrificios. 
E posso dizer que nenhum é mais atroz e desalentador que a justiça 
unilateral dos vencedores quando pretende esmagar, sob o peso dos 
seus urcstos, as razões que os vencidos invocam para justificar os 
seus atas." Juarcz Távora foi, nobre Senador, um exemplo 
disnificante de grandeza moral, combatente intimorato. Nilo conhe· 
ceu o ódio e ansiou sempre por um Brasil verdadeiramente democrá
tico, grande c fraterno. Vivo, já era uma legenda; morto, tomou o 
lugar que a sua vida de muitas lutas lhe reservou no panteão da 
História. 

O SR. LUIZ VIANA (Buhiu-ARENA) - Agradecido pelo 
upmtc com que me honrou c distinguiu o nobre colega. Continuo, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo-MDB) - Apenas para 
incluir no brilhante discurso de V. Ex• - que juntamente com o 
Senador Mauro Benevides e em nome do Senado homenageiam a 
figura de Juurez Tâvora - o meu depoimento, companheiro que fui 
de Juurez Távora como Deputado Federal. V. Ex• se referiu à 
probreza do grande General que foi o Vice-Rei do Norte, Ministro 
de Estado várias vezes. Quando Deputado Federal, da Bancada do 
Partido Democrata Cristão, havia a possibilidade de uma viagem ao 
exterior, pela União lnterparlamentar. E todos os indicados abriram 
mão da sua indicação, para possibilitar a Juarez uma viagem nccessá
mula estudada cuidadosamente e não conseguiu vê-la aprovada, 
como ató hoje não está. e uma lei que altera a estrutura social, numa 
linha não capitalista e não cstatista, pelo fortalecimento da empresa 
ria ao tratamento da sua saúde, na Alemanha. f: o dado concreto que 
confirma a afirmação feita, há pouco, por V. Ex• Quero, também 
lembrar, como depoimento, para ilustrar a luta de Juarez pela justiça 
e pela liberdade, dois episódios da sua vida. No Parlamento, a lei 
pelu qual mais trabalhou foi a relativa à participação dos empre
gados nos lucros da empresa. S. Ex• propôs ao Congresso uma fór
como comunidade. Foi uma das bandeiras de luta de Juarez Távora. 
E na sua luta pela liberdade c pela democracia, nada pode simbolizar 
melhor a sua atitude do que o slogan que adotou na sua campanha 
para a. Presidência da República: a de uma revolução pelo voto; a 
valorização do voto como o grande instrumento do homem para rea
lizar, por via pacífica, as transformações sociais. O exemplo de 
Juarez Távora, como foi muito bem acentuado nos brilhantes 
discursos proferidos por V, Ex• e pelo Senador Mauro Benevides, 
permanece não apenas como figura do passado, mas como uma luz a 
orientar os brasileiros nos dias de hoje. 

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) - Muito grato a 
V. Ex• pelo aparte com que me honra e que tão bem retrata a 
personalidade do eminente brasileiro cuja memória hoje homena
geamos. 

Bem subeis, Srs. Senadores, que raramente hà um grande ho· 
mem sem uma grande mulher. Juarez Távora não fugiu a essa regra. 
Permitireis, portanto, que, ao lhe prestar as homenagens com que lhe 
reverenciamos a figura estelar, lembre esta dedicatória que ele pró· 
·prio pôs no segundo volume das suas Memórlao: "Â Nair, mile exem• 
piar de meus filhos, e meiga c dedicada companheira que, ao longo 
de quarenta e dois anos de vida em comum, tem sabido, com a 
doçura do seu sorriso e o bálsamo da sua dedicação, suavizar as 
asperezas do meu caminho - como preito de amor e de reconhe· 
cimento." Sinal de que no herói pulsava, também, um terno coração 
humano. 

Quem entra, em Paris, no Palácio da Justiça, depara com o 
pequeno monumento levantado em honra de Berryer, o inesquecível 
advogado c orador do pretório da França. Mas, para saberem os pós
teres que também fora ele um politico, deixou o escullor cuidas us 
abas da toga, descobrindo, assim, os trajes civis. Praza aos céus, Sr. 
Presidente, que os escultores de amanha, quando esculpirem us está
tuas que a Nnçilo levantará u Juarez Távora lhe descerrem a túnica 
de militar, deixando entrever as vestes do cidadão, do extraordinário 
cidadão que, com insuperllVel dignidade, lutou e sofreu para servir 
ao Brasil (Multo bem! Muito bem I Palmas prolongadas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhãc• Pinto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Virgllio Távora, que fnrl• 0 ugrudccimento cm 
nome du l'umiliu de J uurcz TllVoru. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ccm·á-ARENA) (Pronuncia o quando do desfecho favorável no seu competidor, Juscelino 

seguinte dlseuroo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Oficiais Ge· Kubitscheck, cuju posse foi por de defendida, numa atitude de 
ncruis aqui presentes: coerência e respeito ao veredicto das urnas. 

Ano passado, nesta mesma tribuna, cm nome da famllia Tá· 
vora, agradecia cu homenagem prestada ao Mal. Juarcz c hoje repito 
o mesmo rituul, com redobrada cmoçiio, pois já niio pertence ao 
mundo dos vivos aquele homem extraordinário, cuja vida foi uma le
genda de glória c um raro exemplo de dedicação ao bem comum c à 
grandeza da Pátria, 

Quando, no adusto sertão do Jaguaribc, há 77 anos, na fazenda 
Embargo, nascia Juarcz Távora, dificilmente poderiam seus con
terrâneos imaginar que aquela criança se iria situar no centro dos 
principais acontecimentos políticos da História contemporânea de· 
sua Pátria. 

A luta constante contra a agressividade do meio físico do Nor· 
deste brasileiro moldou-lhe a fibra de sertanejo destemido c forte, 
que "quebra, mais não verga", E a austera educação fámiliar pa· 
triarcal, vigente nos clãs ccarcnscs, ainda mais apurou essas quali· 
dades, forjando o homem sempre fiel a si mesmo, de intrastejâvcl au· 
tcnticidadc. Formara-se, assim, no lar paterno, o einbriilo do futuro 
"Tenente", que iria se tornar sim bolo de uma geração idealista c in· 
conformada com a corrupção c as distorções da democracia 
correntes na República Velha, levando-o a participar ativamcnte, 
sem descanso, de todos os movimentos revolucionários acontecidos 
no Pais de 22 a 30. 

Seu batismo de roeo ocorreu cm 1922, ainda tenente instrutor da 
Escola Militar, quando, juntamente com. os seus dois outros irmãos 

militares, Joaquim e Fernando, tomou parte no levante de 5 de julho, 
no Rio de Janeiro, imortalizado pelos "18 do Forte" que escreveram 
nas areias de Copacabana uma das mais belas páginas de idealismo c 
coragem das gentes brasileiras. 

O malogro deste movimento e da Revolução de 24, cm São 
Paulo, quando faleceu em combate seu irmiio Joaquim, trouxe-lhe e 
aos mais companheiros de idealismo toda a sorte de humilhações, 
vinganças c privações que, mesquinhamente, o Governo Federal de 
então lhes inningiu, obrigando-os a comer o pilo amargo do exílio. 
Desta época guardamos, nós, da famflia, como preciosa recordação, 
as cartas de Juarez a Manuel, meu pai, - o mais velho dos 15 
irmão e comungante dos mesmos ideais de liberdade, chefe civil 
que foi no Ceará na Revolução de 30- e à sua consorte, que o havia 
criado, Carlota, As preocupações de Juarcz eram no sentido da con· 
tinuaçiio da luta, pela preparação psicológica do povo, a que meu ge· 
nitor respondeu, com redobrado entusiasmo, realizando através de 
seu jornal A Tribuna, fechada pela censura federal quando ele pró· 
prio, com sua família, se viu também obrigado a seguir o caminho de 
áspero exílio. 

A "Grande Marcha" iniciada pelos revolucionários cm 1925, 
teve Juarez como um de seus mais entusiâsticos integrantes, que 
assim tentavam produzir um impacto suficientemente forte na 
opinião pública, despertando a consciência da Nação para a luta 
contra a situação de descalabro polltico-administrativo. 

A idí:iu, porém,· nilo estava ainda madura. A atitude de total 
passividade das populações das regiões percorridas fez fracassar um 
dos movimentos pátrios mais puros, obrigando seus participes, após 
dois anos de sacrifícios ingentes, a se abrigar na Bolfvia. Os tempos 
passaram. 

Vitoriosa a Revoluçilo de 30, tornou-se Juarcz uma fiaura caris· 
mútica ·- o legendário "Vicc-Rei do Norte" - mas a glória c o 
poder niio conseguiram corromper o "Tenente" puro de 22 - resta· 
beleCidu a ordem no Pais, volveu ele, então, dcsprcndidamcntc, ao 
trabalho du cuserna, após uma passagem rápido pela vida públicu, 
como simples Cupitilo, recusundo honrarias c proventos, mostrando, 
com seu exemplo, que a Revolução de 22 era a Rcvoluçiio do idcn· 
lismo, a Rcvoluçilo dos puros, a Revolução dos niio rcivindicantcs. 

Suu cumpunhu puru Presidente da República, vinte anos após, 
em 19S5, tendo como companheiro de chupa Milton Campos, foi 
unu1 verdudciru liçilo de fidelidade democrática, principalmente 

A Revolução de 64, na qual não tomou porte, convocou-o paro 
novo tarefo, através de apelo do inolvidável Presidente Costello 8ron· 
co, para ocupar a Pasta da Viação, onde, por 3 anos, auxiliado por 

Rodrigo Otávio Jordão ~amos, teve exemplar desempenho, rcofir· 
mando suas qualidades notáveis de organizador nato. 

Integrante da chamada "Sorbonnc Brasileira", comandou de 
forma inolvidável, a Escola Superior de Guerra c, à suo ação escl~rc
cida c desassombrada atitude quando, pela primeira vez, Ministro 
deve hoje o Brasil o 'nacionalização de seu subsolo. Dotado de invul: 
g~r intcligéncia c sólido cultura geral, os principais problemas brasi
lmos, do petróleo à energia nuclear, foram por ele criteriosamente 
estudados cm várias públicaçõcs de sua autoria, valendo destac~r. 
entre elas: O Problema do Átomo, Petróleo para o Brasil e Uma Politl· 
ca de Desenvolvimento para o Brasil. 

. Por uma. disposição providencial, este ativo personagem da H is· 
tón~ do BraSil que permaneceu cm cena durante tanto tempo, deixou 
dev!~amen.t~ documentados os marcos principais de sua atuação 
poiJtzco·m•IJtar, através de 2 obras: À Guisa de Depoimento - (2 
volumes):- cm que descreve os principais episódios da Revolução 
~· 24."m Sao Paulo, e da "Grande Marcha", indispensável para uma 
JUSta Interpretação do fenômeno do "Tenentismo" e Uma Vida e mui
tas Lutas - (2 volumes publicados c 1 por publicar) - livro de 
memórias de inestimável valor como testemunho histórico. 

Srs. Senadores, a Grécia antiga teve em Xenofonte o imortaliza
dor da Retirada dos Dez Mil. 

Com orgulho proclamado seja, sem medo de contestação, que 
nada a es!a ficou devendo a cpopéia da Coluna Prestes, de que, com 
tanta razao, mesclado de melancolia, se orgulhava o filho dos rincões 
de.Jaguaribe •. ti.~a por todos nós a ele ligados pelo sangue, pelo res
pcllo às suas 1de10s, ao seu carátcr e ao seu extremado amor à Pátria 
como justamente o ponto maior da sua carreira. ' 

Neste momento, com emoção, renovo, em nome de Nair, ausr,n
tc, de Luíza, presente, de todos aqueles que, nos rincõcs diferentes do 
Pais, presentes aqui estão cm espírito, os comovidos agradecimentos 
da Família Távora ao Senado Federal, pela homenagem hoje 
prestadà, quando reverencia a memória de um herói, ex-parlamentar 
que se afirmou, ao longo de toda existência, como um dos maiores lu· 
!adores pela revisão das estruturas c dos costumes pollticos n~
cionais. 

As orações de Luiz Viana c Mauro Bcncvidcs profundamente to· 
caram o coração de todos nós. 

Que seu exemplo de patriotismo, coragem, honradez e 
dignidàdc continue vâlido a inspirar as novas gerações, 

Palavras finais minhas scriio aquelas da intérprete maior da ai· 
ma cearcnsc - Rachel de Queiroz - cm pranteando a perda do 
homenageado de hoje. "Realizou a façanha impossível de ser c se 
manter o herói permanente, fiel, bravo, indobrável, incorruptível, 
mãos limpas, cornçiÍo limpo." 

"Se houvesse vivido na Antiguidade Clássica, Juarcz, morto 
teria escalado o Olimpo, chamados pelos deuses imortais, como prê· 
mio àquela "vida c muitas lutas" da saga que ele próprio contou cm 
livro." 

E acrescentarei: dos pâramos onde se encontra estará velando 
por sua Pátria estremecido, jú que por ela niio pode mais travar o 
bom combate. · 

Sr. Presidente, Srs. Scnadóres, muito obrigado. (Multo bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - A Presidência, cm' 
nome da Mesu, associa-se ils homenagens tributadas à memória de 
Juurez Tt\voru, militur, revolucionário, politico c administrador, que 
dedicou sua vida ao serviço da Pátria. A história desse grande 
brusileiro i: parte intcgrunte da História do Brasil, e os ideais por ele 
vividos consubstancium os ideais maiores de nosso puvo. O Senado 
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Fcdcral faz· lhe justiça nesta hora em que lhe dedica este preito de montante de sua divida consolidada, tendo 
gratidão, reverência c saudade. PARECER, sob n• 327, de 1975, da Comissão: 

A Presidência agradece a presença dos Srs, Senadores c das dig· - de Constllulcio e Justiça, pcl~ constitucionalidade c juridi· 
nissimas autoridades civis c militares, bem como a de D. Lulza TAvo· cidade. 
ru, representante du FamOia, a esta solenidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhin Pinto)- Nada mais havcn· 
do que tratar, convoco os Srs. Senadores pará uma sessão extraor· 
dinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 50, de 
1915 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 326, de 1975), que suspende a proibição contida na 
Rcsoluçilo n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 
1972, e 35, de 1974, para permitir que o Governo do Estado de Silo 
Paulo eleve em CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 51, de 

1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão· de 
seu Parecer n• 328, de 1975), que suspendé 11'proibiçi!o conilda na 
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, 
de 1972, c 35, de 1974, para per~ilir que a Prefeitura Municipal de 
Guarani d'Oeste eleve em CrS I .000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada, lendo 

PARECER, sob n• 329,'del975, daComissilo: 
- de Consdtulçio e Jullça, pela Constitucionalidade c Juridi· 

cidade, 

O SR, PRESIDENTE (Ma1alllln Pinto)- Estll encerrada a 
sessão. 

( LeWJn/a·se a sessão iU 16 horas • 2! minutos.) 
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117• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 27 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDENCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores 
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro 

Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
Josí: Sarney- Fausto Castelo-Branco- Hclvidio Nunes- Petrô· 
nio Portella - Mauro Bcnevides - Virgilio Tâvora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire -
Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias- Luiz Viana - Ruy Santos -
João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconce· 
los Torres - Danton. Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capa· 
nemu- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quí:rcia
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osircs Teixeira - Accioly 
Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir 
Vargus- Otair Beckcr- Tarso Outra. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - A lista de. presença 
acusa o comparecimento de 5~ Srs. Senadores. Havendo numero re· 
gimcntal, declaro aberta a sessao. . . 

O Sr. l•·Secrctârio procederá à ie:tura do Exped:entc. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
escolha de nomes indicados para cargo cujo pro•lmento depende de sua 
pré• la aquiescência: 

MENSAGEM N•J55, DE 1975 
(N• l58/7S, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o urtigo 42 (item ili) da Constituiçllo, 
tenho u honra de submeter à aprol'uçilo de Vossas Excelências a cs· 
colha, que desejo fazer, do Senhor Carlos dos Santos V eras, Ministro 
de Scgund:: Classe, da C::rreira de Diplomuta, para exercer u função 
de Emhuixador do Brasil junto à República do Kenya, nos lermos do 
urtigo 21 do Docreto n' 71.5J4, de 12 de dezembro de 1971. 

Os méritos do Ministro Carlos dos Santos V crus que me indu· 
zirum u escolhê-lo pura o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação d<> M inistório das Rcluçõcs Exteriores. 

Brasília, cm 26 de agosto de 1975.- Ernesto Gelscl. 

INFORMAÇÃO 

Currieuium Vitae: 
Ministro Carlos dos Santos V eras 

Nascido em Parnaíba, Estado do Piauí, 7 de abril de 1922. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito 
da Universidade do Brasil. Curso de História da Cartografia Política 
do Brasil, pelo Instituto Rio Branco, 1945. Diplomado pelo instituto 
Rio Branco, no Curso de Prática Diplomática, 1947. Diplomado 
pelo mesmo Instituto, cm Italiano, Espanhol e Sociologia Política, 
1948. Curso Superior de Guerra. da Escola Superior de Guerra, 1972. 

Cônsul de Tercei r:: Classe, por concurso, 1945. 
Secretúrio da Comissão Nacional do Trigo, 1946 e 1947. 
Membro da Missão Especial à Argentina, 1946. 
Secretário-Assistente da Comissão de Redução e Coordena· 
çUo na Conferénciu lnteramericana para a Manutenção da 
Paz c Segurança no Continente, Rio de Janeiro, 1947. 
Secretúrio da Delegação do Brasil na Conferência dt Comér· 
cio e Emprego, das Nações Unidas, Huvam:, 1947. 
Secretúrio da Delegação do Brasil na ili Reunião das Partes 
Contratantes do Acordo-Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio(GATT), Annecy, 1949. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Económico e Consular, 
1950. 
Secretúrio da Delegação do Brasil à Terceira Série de Nego· 
ciaçiies Tarifárias eu IV Reuniilo das Partes Contratantes 'do 
GATT, Torquay, 1950. 
Terceiro-Secretário da Missão junto à Organização dos Esta· 
dosAmericanos(OEA),I951. 
Promovido a Segundo·Secrctí:rio. por merecimento, 1951. 
Segundo Secretário da Missão junto à OEA, 1951 a 1954. 
Representante Substituto do Brasil junto ao Conselho 
lnteramericuno F.conômico e Social (CIES), 1952. 
Membro da Delegação do Brasil à III Sessão Extraordinária 
do CIES, Caracas,l953. 
Encarregado da Missilo junto à OEA, 1953. 

Represent11ntc, interino, do Brasil na Comissilo lnteramcri· 
cana de Paz, Washington, 1953. 
Representante-Suplente do Brusil na Comissão lntcramcrica· 
na de Pal, Washington, 1953. 
Membro da Delegação do Brasil à X Conferência lnter· 
umcricunu, Caracus, 1954. 
Segundo Secretário da Embaixuda em Helsinki, 1954 a 1955, 
Encarregado de Negócios em Helsinki, 1954 e 1955. 
Scgundo-Sccrctí:rio da Embai.,adu cm Atenas, 1955 u 1957. 
Encarregado de Negócios crr: Alenus, 1955. 
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Promovido a Primciro-Socrctilrio, por merecimento, 1957. . ção, constam da anexa informuçuo do Ministério dus Relações Exte-
Mernhro da Delegação do llrasil nus Negociações Tunfánus riorcs. 
Brusilcirus dentro do GATT, Genebra, 1958. Brasil ia, em 26 de agosto de 1975.- Ernesto Gelsel. 
Chefe, substituto, da Divisão Económica, 1958. 
Membro do Conselho de Políti<:a Aduunciru, 1958. 
Dclcgudo do Brasil it XIV Sossão d"s Parte~ Contratuntcs do 
GATT, Genehr;t, 1959. 
l)elcg"do do Brasil nus negociações de novo Ajuste de Co
mércio c Pagamentos entre o Brasil~ o Japão, 1960, , 
Primciro-Sccrctilfio du Embaixada cm Lisbou, 1960 a 196 •. 
l!ncurrcg"do de Negócios cm Lisboa, 1960 c 1961. . 
Primciro-Sccrct:lrio da Missão junto àr. Nações Umdas 
(ONU), 1962 a 1963. • . 
Membro da Delegação do Brasil à XVII Sessao du :\ssem· 
hlóiu-Gcr"l du ONU. Novu Iorque, 1962. · .. 
Rcpres<nt .. nte do Brasil nu XXXIV Sessão do Comne de 
AssistCnd:~ Ti:~nic~1. Nova Iorque, 1962.. ... 
Membro da Delegução do Brasil à 2• parte da XXXIV Sessuo 
d<l Conselho Economico c Social (ECOSOC), Nova Iorque, 
1962. 
Representante-Suplente do Brasil no Conselho de Segurança, 
t'ov" IMqÚc, 1%3. • 
Representante. substituto, da Deleguçi10 do Brusil à X Scssao 
do Conselho Dirctor do Fundo Especial da ONU, Nova 
Iorque, 1%3. . . 
Representante do Brasil na Reunião do Comité de ,\sSJstcn• 
cia Técnica da ONU, Copenhague, 1963. 
Conselheiro, 1963. 
Conselheiro da Missão junto à ONU. 1963 a 1965. 
Representante do Brasil na Reunião do Comité ad hoc dos 
"Dez", do Comitê de Assistência Tí:cnicu da ONU, Nova 
Iorque, 1964. 
LJclegado-Su.plcnte do Brasil à XII Sessão do Conselho de 
Administração do Fundo Especial da ONU, Haia, 1964. 
Delegado do Brasil à Reunião do Comitê de Assistência 
Técnica, 1964. 
Membro da Delegação do Brusil à XIX Sessão da .Assem
blí:ia-Gcrt~l da ONU, Nova Iorque, 1964. 
Delegado do Brasil nu XIII Sessão do Conselho de Adminis
tração do l'undo Especial da ONU, Nova Iorque. 1965. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1965. 
Ministro-Conselheiro da Missão junto à ONU, 1965. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Buenos Aires, 1965 
a IQ68. 
Encarregado de Negócios cm Buenos Aires, 1966 c 1967. 
Cônsul-Geral cm Milão, 1968 a 1972. 
Assistente do Comundo da Escola Superior de Guerra, 1973 
a 1975. 
Encarregado de Negócios da Embaixada cm Lima. 1975. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 21 de agosto 
de 1975. Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

( ,; Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 156, DE 1975 
(N• 259/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, 
tenho n honra de submeter à aprovação de Vossas Excclôncias a 
escolha, que desejo fuzcr, do Senhor Marcos António de Salvo 
Coimbra, Embaixador junto à República da Costa do Marfim, para, 
cumulativamente, exercer u função de Embaixador do Brasil junto à 
Rcpúblicu de Seira Leoa, nos termos do Decreto n• 56.90H, de 29 de 
setembro de 1965. 

o,; méritos do Embui.<udor Murcos António de Sulvo Coimbra. 
que me induzi mm a escolhi:· lo para desempenho dessa elevada fun· 

Currlculum Vitoc: 

Embaixador M:lrcos Antônio de Salvo Coimbra. 

Nascido em Curvelo, Minas Gerais, I• de junho de 1927. 
Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso de Aperfeiçoa· 
menta de Diplomatas. 

Cônsul de Terceira-Classe, pelo Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1951. 
Secretário do Diretor do Instituto Rio-Branco, 1951. . 
Chefe, interino, da Seção de Administração do Instituto Rto· 
Branco, 1952. 
Vice-Cónsul cm Lisboa, 1953 a 1956. 
Membro da Comissão de estudos do programa da X Confe· 
rôncia lnteramcricana, Caracus, 1954. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e Cultural, 1956 
a 1958. . 
Ã disposição do Ministro das Relações Exteriores de Portu-
gal, em visita ao Brasil, 1957. 
Assessor Técnico da Comissão de Aplicação do Tratado de 
Consulta e Amizade com Portugal (CTAP), 1957. 
Promovido a Cônsul de Scgunda-r.lasse, por merecimento, 
1957. 
Segundo-Secretário da Embaixada em Assunção, 1957 a 
1958. 
Encarregado de Negócios em Assunção, 1958. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da posse do 
Presidente do Paraguai, 1958. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Havana, 1959 a 1961. 
Encarregado de Negócios em Havana, 1959, 1960 c 1961. 
Cônsul-Adjunto cm Génova, 1961 a 1963. 
Encarregado do Consulado-Geral cm Gênova, 1960, 1961, 
1962 e 1963. 
Promovido a Cônsul de Primeira-Classe, por merecimento, 
1961. 
Chefe, interino, da Divisão da América Meridional, 1963. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Lisboa, 1964 a 1966. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Ãncara, provisoria .. 
mente, 1964. 
Encarregado de Negócios cm Ãncara, 1964. 
Encarregado de Negócios em Lisboa, 1964 c 1965. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Tóquio, 1966 a 1967. 
Conselheiro, 1967. 
Conselheiro da Embaixada em Tóquio, 1967. 
Promovido a Ministro de Segunda-Classe, por merecimento, 
1967. . 
Chefe do Cerimonial da Presidência, 1967. 
Ministro Plenipotenciário em Bucarest, 1968 a 1972. 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário cm 
Pretória, 1972 a 1974. 
Encarregado de Negócios da !!mbaixada em Pretória, 1974. 
Embaixador em Abidjan, 1974 a '"75. 

O Embaixador Mnrcos Antônio de Salvo Coimbra, nesta data, 
cncontru-se no exercicio de suas funções junto à República da Cosia 
do Martim. 

Secrctariu de Estado das Reluçõcs Exteriores, cm 21 de agosto 
de 1975.- Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe du Divisão do Pessoal. 
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OFICIO 

Do Sr. 1•-Secretórlo da Câmara dos Deputados, encaminhando h 
revisão do Senado autógrafos da seguinte matéria: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1975 

(N• 938-B/75, na Câmara dos Deputados) 

Dá nova rcdaçilo ao Item III e ao § 3• do Artigo 55 da Lei 
n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Po· 
líticos), 

O Congresso Nacional decreta: . 

Art. I• O item III e o§ 3• do Art. 55 du Lei n• 5.682, de 21 de 
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos- passam u 
vigorm com H seguinte redução: 

.. ilrt. 55 ...... " .. ' ..... " " . " " . " " " . " ... " 
• • ' ••• '' ••• ' ••• '.".'.' ... o •••••••••••••••••••• 

lll · O Dirctório Nacional, de 71 (setenta c um) 
membros. 

......................... '' ..................... ' 
§ 3• Os Diretórios Regionais nxurüo, utó 45 (quarenta e 

cinco) dius antes das rcspc:ctivus Convenções. o número de 
seus futuros membros, observado o disposto no item 11 deste 
artigo." 

Art. 2• Esta lei enlr:trú cm vigor nu data de suu publicação, rc· 
vogadas as disposições cm contrário. 

LEG!SLA('ÀO CITA DA 

LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1!171 
(Lei Orgânica dos Partidos Poli ricos) 

..... ·············· ......................... ······· .... 
TITULO IV 

Dos Órgãos dos Partidos 

" • o ' • ·, ••• ' •• ' ••••• .... .. ..... .. ........ ....... ········ 

CAPITULO I! 

Dus Convenções e dos Diretórios dos Partidos 

....... ············· ,,, ,,,, ....................... ······ 
Art. 55. Os Diretórios deitos pelas Convenções Municipais. 

Regionais c Nacion:ds de:: ucordo com c::stu lei, se constituirão, ill· 
cluido o líder: 

I- o Diretório Municipal, dc9 (nove) u 21 (vinte c um i 
rncmhros: 

11- o Dirctório Rcgion:tl, de 21 (vinte e um) a 31 (trinta 
c um) membros: 

11 I - o Diretório Nucion:tl. de 31 (trintu c um) a 51 
(cinq!lcntu c um) mcmhros. 

.. ' ... ,, ... ·········· ..... ,, ,, .. , ......... ,, .... ' '' ,, ''. 
Art. SR. O Presidente du Convenção convocará os Dirctórios 

clcilos, c cmpossudos, p:tra, em local, dia c horu que lixurlt, csco· 
lhcrcm, dentro cm 5 (cinco) dias, :1s n:spcctivu~ Comissõt:s Exc· 
cutiv:ts, que terão u scguintl.! cornposiçào: 

.I ...................................................... . 

f I li - ComissUo E.\ccutivu Nuclonul: um Pn:sidcntc: um 
J Primeiro, urn Sc!tundo c um Tcrcciro-Vh:~:·Prcsidcntcs: um 

,1' Sc<~n:túrioMGcrul, um p-· -· · • urn ~ · · 
I 

Primeiro c um Segundo-Tesoureiro~: os Lidere~ de Buncuda 
nu C:imuru dos Deputados e no Senado Federal e quatro 
Vogais. 

................................... ····· ............... . 

.. ' . ' . ' .. ' ' ' . ' . ' ' . ' " . ' . ' ... ' ' ' ... ' .. " .. ' . ' . ' ...... . 

............ ····· ............................... . 

( Ã Comis.<ão de Constituição e Justiça., 

PARECERES 

PARECER N• 35;4, DE 1975 
Comissão de Redação 

Redaçio do vencido, para o turnu suplementar do Subsli· 
rulivo do Senado ao Projeto de'l.el da Çâmara n• 27, dé 1973 
(n• 364-C/71, na Casa de origem) . 

'Relator: Senador Renato Franco 

'\ Comissão apre1enta a rcdaçilo do ·vencido, para o turno 
suplementar do Substitutivo do·Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 27, de 1973 (nY 364-C/11, na Casa de or.igcm), que torna obriga· 
tória, nas escrituras de compra c venda, ou promessa de compra c 
venda, a data de nascimento das partes contratantes, quando pessoa 
física, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, cm Z7 de agosto de 1975 .. -. Danton Joblm, 
Presidente- Renato Franco, Relator- Orestes Ouérda. 

ANEXO AO PARECER N• 354, DE 1975 

Redaçio do vencido, para o turno 111plementar do Substl· 
tutlvo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• l7, de 1973 
(n• 364.-C/71, na Caoa de orlaem). 

Substituta-se o Projeto pelo seguinte: 

Torna obrigatória, nos contratos relativos a Imóveis, a 
mençilo a Cloellmento de Identidade das parles. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to Nos contratos relativos a imóveis e respectiva trans· 

criçilo, inscrição ou averbação no Registro de Imóveis, será mcn· 
cionada, além dos elementos de qualificaçiio jâ exigidos por lei, a 
identificação das partes por um dos seguintes documentos: o número 
de sua cédula de identidade, inscrição no cadastro de ,pessoa física. 
titulo eleitoral ou da carteira profissional. 

Art:2• Esta lei entrar/i em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a sua publicacilo. 

PARECER N• 355, DE 1975 
(Da Comissão de Finanças) 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1975 (n• 66-B, 
de 1975, na origem), que "concede penoão .. pccial a Edvaldo. 
Silveira Coelho de Abreu". 

Relator: Senddor Helvídio Nunes 

O Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúblicn encaminhou 
M~nsugr.m ao Congresso, acompanhada de Projeto de Lei, propon· 
do u concessão de pcnsuo especial a Edvnldo Silveira Coelho de 
Abreu. 

Originou-se tul Mensagem de umu exposição de motivos do Se· 
nhor Ministro do Exército, 

O bencnciário da mcdidu govcrnamcntul, qunndo contuvu I 3 
unos de idndc, foi vítimn de explo,1io ucidental de uma granada, 
encontradu nu árcn onde foi renlilado um cxcrclcio de cumpo com 
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0 Comandante da mencionada Unidade Militar, para apuração 

do lamentável acidente, instaurou o competente inquéríto, c, cm rc· 
sultado, apurou que a vitima sofreu amputação do antebraço csquer· 
do, o que lhe tirou toda condição de prover sua subsistência, 

A pensão proposta é no valor de 3 (três) vezes o maior sahlrio 
mínimo víge~te no País, a contar de 04 de abril de 1973, data em que 
foi considerado incapacitado para ocupações habituais. 

Prevê-se, no art. 2• do Projeto cm lide, a transferência da pensão 
aos herdeiros de Edvaldo, desde que menores de 18 anos ou 
inválidos, · 

Quanto à fonte para cobertura de despesa, é indicada n rubrica 
orçament:íria "Encargos Gerais da União- Recursos· sob a Super· 
visão do Ministi:rio da Fazenda" 

A proposição já foi examinada pela Câmara dos Deputados, 
que lhe deu aprovação unânime. 

No que tange à despesa, o Orçamento da União reserva dotação 
que atende a casos semelhantes. 

Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 24, de 1975. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1975.- Ruy Santos, 
Presidente em exercício- Helvídlo Nunes, Relator- Heitor Dias
Saldanha Derzi- Leite Chaves- Eveláslo Vieira - Mattos Leio
Jessé Freire- Henrique de La Roc:que 

PARECER N• 3S6, DE 1975 

(Da Comlssio de Constltulçio e Justiça) 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1975 (n• 819· 
Jl..75, na origem), que "reph as ações de despejo de hospitais, 
unidades .. nltárlas oficiais, •beleclmentos de uúde e ensl· 
no". 

Relator: Senador Heitor Dias 

Originário da Câmara dos Deputados, o presente projeto visa a 
regular as ações de despejo de hospitais, unidades sanitárias oficiais, 
estabelecimentos de saúde c ensino, 

Objetiva o autor, com a proposição, modificar os preceitos lc· 
gais vigentes que regulam as ações de despejo de prédios não resi· 
denciais, especificamente no que tange aos utilizados por unidades 
sanitárias oficiais e estabelecimentos de saúde ou de ensino. Sem fu· 
gir ao principio de que todos são iguais perante a lei, busca-se um 
privilégio para o exercicio das citadas atividad,s, cujos fins 
humanitários e sociais, realizam à justiça social no campo da educa· 
çào e saúde, infra-estrutura da formação do homem, 

Na justificação, diz o autor, referindo-se ao que ·dispõem os 
itens III e IV do art. 1•: 

"A razoo do estabelecimento de alguns privilégios às ati· 
vidadcs mencionadas, é também facilmente alcançável. e que 
o funcionamento regular c permanente de hospitais, unidades 
sanitárias, estuhelccimentos de ensino c de saúde, envolven .. 
do a prestação de scl'viços públicos indi>pcnsáveis à coleti· 
vidade, não interessa somente às partes contratantes de uma 
mera locaçào de prédio nem aos seus proprietários oures· 
ponsúvcis, senão que ao povo inteiro." 

A matéria, nu cas~ dr. origem, já passou pelos crivos competen
tes, e nos chega com a redução final, sem merecer raparos. 

Louve-se, mais, o mérito do projeto no todo, dando-se ênfase à 
justiça da notificação ordenada pelo parágrafo único do art, 1•, no 
efeito suspensivo nas upeluçües nos casos dos itens li, III e IV previs
to no art, 3• c a fixação do prazo, nas execuções de sentença, para a 
uesocupaçilo do prédio, preceituada no arl, 4•. 

A constitucionalidade está bem referendada pela citação do art. 
160, III, da nossa Cartn Magna e é perfeitamente jurfdico o presente 
projelo, raz<ics que nos levam a opinar pela sua aprovação, 

Saiu das Comissões, cm 27 de agosto de 1975,- Acc:loly Filho 
l'rcsidentc -- Heitor DI .. , Relator ·- Nei>On Curnelro - Gustav~ 
Copancmu -· Helvidlo Nunes- Renato Franco- Muitos I.do, 

PARECERES N•S 3571l358, DE 1975 

PARECER N• 357, DE 1975 

(Da Comlaio de Economia) 

Sobre a Menoaeem n• U9J75 (n• 244/75, na orleem) do 
Senhor Presidente da República, submetendo • apreclaçio do 
Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda para 
que seja autorizado o Go•emo do Eatado do Rio Grande do Sul 
a elevar em CIS 1.500.000.000,00 (hum bllhio e quinhentos mi· 
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consulldada. 

Relator: Senador Renato Franco 

Nos termos do art, 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República atrav~s da Mensagem n• 149/75, submete à 
deliberação do Si:nado Federal proposta do Senhor Ministro da Fa· 
zenda pura que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Gran· 
de do Sul a elevar em CrS. 1.500.000,000,00 (hum bilhão e quinhen· 
tos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, me· 
diante colocação de titulas públicos, a fim de regularizar o seu limite 
de endividamento e financiar investimentos necessllrios à economia 
local. 

;2. Inclusa ao processado, encontra-se a Exposição de Motivos 
n• 257, do Senhor Ministro da Fazenda, ao Senhor Presidente da 
República, que esclarece: 

"Os registras da Gerência da Dfvida Pública do Banco 
Central do Brasil apontam que o limite atual da Dfvida 
Fundada daquele Estado, conforme autorização concedida 
pela Resolução n• 6, de 30 de 'abril de 1975, do Senado Fe· 
dera i, o de CrS 600.000,000,00 (seiscentos milhões de cruzei· 
ros), 

e de se esclarecer, .de outra parte, que o novo limite 
representa cerca de 28% (vinte e oito por cento) da receita lf· 
quida do Estado neste cxcrcfcio, estimada cm 
CrS 5.379.000.000,00 (cinco bilhões, trezentos e setenta e no· 
ve milhões de cruzeiros), · 

Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetâ· 
rio Nacional, cm sessão de 2 de julho de 1975, ;ecomendou o 
seu encaminhamento à Presidência da República," 

Em face ao exposto, opinamos pela sua aprovação nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1975 

Suspende a prolblçio contida na Resoluçio n• 58 de 
1!168, re•igorada pelas de n•s 79, de 1970, 5Z, de 1972, e JS, de 
1974,todas do Senado Federal, para permitir que o Go .. rno do 
Estado do Rio Grallde do Sal eltve em CIS 1.500.000,000,00 
(hum bilhio e quinhentos milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida conooildada, 

O Senado Federal resolve: 

Art, I• t; suspensa a proibição constante do urt, I• da Resolu· 
çílo n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 
35, de 1974, todas do Senado Federal, par" permitir que o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul eleve em 'CrS I .500,000.000,00 
(hum bilhilo e quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua df· 
vida consolidada, mediante colocação de titulas públicos, a fim de 
regularizar o seu limite de endividamento e financinr investimentos 
necessários à economia local, 

A rt, 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicaçilo, 

Snla das Comissões, cm 19 de agosto de 1975.- Franco Monto
ro, Presidente eventual- Renato Franco, Relator- Jarbus Pas•arl· 
nho - Arnon de Mel lo - V asconcolos Torres- Roberto Saturnlno. 
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PARECER N• 358, DE 1975 

Da Comi..Mo de Coastllulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Resoluçio n• 57, de 1975, da 
Comissão de Economia, que "suspende a proibição contida na 
Resolução n• 58, de 19611, revl&orada pelas de n•s 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que o Go
verno do Estado do Rio Graode do Sul eleve em 
CrS 1.500.000,000,00 (hum bllhio e quinhentos milhões de 
cruzeiros) o montonte de suo diYida consolidada", 

Rtlotor: Senador Hehidlo Nunes 

De autilria da Comissão de Economia, o presente Projetá de Re
solução objetiva suspender a proibição constante do art. I• da Reso
lução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 
I 972, e 35, de I 974, todas do Senado Federal, para permitir que o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul eleve cm 
CrS 1.500.000.000,00 (hum bilHão c quinhentos milhõ~s de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, mediante co
locação de títulos públicos, a fim de regularizar o seu limite de endivi
damento e financiar investimentos necessários à economia local. 

2. A matí:ria foi examinada pela Comissão de Economia, que 
concluiu pelo presente Projeto de Rcsoluçlio em função do que 
consta nu Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda (n• 257), ao Senhor Presidente da República. 

3. Ante o exposto, e face aos inúmeros precedentes da trami
ta;;ão de matí:ria <emelhante, nada havendo, no âmbito da compe
tência desta Comissão, que possa ser oposto ao Projeto de Resolução 
cm exame, por ser jurídico e constitucional, entendemos que o mes-
mo pode ter tramitação normal. . 

Sala das Comissões, cm 27 de agosto de 1975. - Acdoly Filho, 
Presidente- Hel•ídio Nunes, Relator- Nel- Carneiro- GuHtavo 
Capanema - Heitor Dias- Renato Franco - MMttos Leio. 

O SR. PRESIDENTE (1\fasalhies Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Paus1.) 

Em face do convite do Doutor Humberto Torloni, Dirctor da 
Divisão Nacional de Câncer, o tendo em vista a indicação do Sr. 
Senador Fausto Castelo-Branco, Presidente da Comissão de Saúde, 
a Presidência designa o Sr. Senador Gilvan Rocha para, na 
qualidade de membro daquela Comissão, representar o Senado no 
XI Congresso Brasileiro de Ginecologia c Obstetrícia a reali~ar-sc no 
Rio de Janeiro, de 1• a 6 de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (1\fasalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• JJS, DE 1975 

"Modifico e acrescenta dliposltivos na Consolidação das 
Leis do Trabalho," 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. 1• O art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
suprimido o seu parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte 
redução: 

"Art. 545. Uma vez notificado pelo sindicato de que o 
trabalhador é sindicalizado, ·o empregador fica obrigado u 
descontar, mensalmente, nu respectiva folha de pagamento, a 
contribuição devida à entidade sindical," 

Art. 2• Acrescente-se ao art, 582, da Consolidação das Leb 
do Trabalho, o seguinte§ 3•: 

"§ 3• O recolhimento à entidade sindical beneficiária 
da contribuição descontada dcvert\ ser feito ut/: o di:cimo dia 
subseqUente no do desconto, sob pena de juros de mora no 
vnlor de det. por cento (lO%) sobre o montante, sem prejufzo 
du multa prevista no urt. 553 e das comi nações penais relati-
vus i.\ nprop · ,, 1 • " 

Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusdficaçio 

A proposiçào que ora ofereço à consideração da Casa resulta de 
sugestilo inteligente e oportuna do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Curtimento de Couros c Peles de Fonalcza, Ccarâ. 

Em verdade, a lei vigente, em estabelecendo que a contribuição 
sindical, ou o antigo imposto sindical, na parte cabente ao emprega
do, deve ser obrigatoriamente descontada cm folha (art. 582, CL T) e 
que a contribuição mensal do empregado à entidade à qual está 
associado somente será descontada cm folha se houver autori•açào 
expressa do próprio empregado (art. 545, capul, CLT), impôs duas 
situações diferentes para um mesmo problema, relacionado com a 
manutenção financeira das associações sindicais. · 

Ora, se ao empregador já si: comete a atribuição de descontar as 
contribuições sindicais anuais de seus empregados c se tal 
cometimento jamais foi considerado inadequado, ou mesmo um 
õnus demasiadamente pesado, nada obsta que ele - o empregador 
- rcalízc também, através de seu sempre melhor aparclbamcuto con· 
tábil c operacional, os descontos das importâncias mensais devidas 
pelo empregado à sua entidade sindical. E esse desconto, por razões 
de ordem prática, deve ser realizado independentemente de qualquer 
autorização que, no caso, figuraria apenas como formalidade desne
cessária. 

Isto í: o que está pretendido no artigo I• da presente proposição. 
Já o parágrafo que se acrescenta ao artigo 582, da CLT, atmvés 

do art. 2• da proposição, constitui apenas decorrência necessária da 
medida preconizada atrás, eis que, modificando-se a redução do art. 
545, o parágrafo único que atualmente é ali ostentado, falando em re· 
colhimento do imposto sindical, já não terá a necessária correspon
dência com o rapul do dispositivo. 

O que se faz. portanto, atravé:s do urt. 2• da proposição, í: uma 
mera transposição do parágrafo único do art. 545 para o local onde 
ele ficará mais convenientemente inserido, ou seja, junto ao art. 582, 
em forma de parágrafo 3•, eis que tal dispositivo é justamente o que 
trata do recolhimento do imposto sindical (contribuição sindical, na 
linguagem hodicrna). 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.451, DE I• DE MAIO DE 1943 
(Aprova a Consolidaçilo das Leis do Trabalho) 

• •••••••••••• ' • o • o • ' ••••• ' •••• ' •••••• o ' ' o ' • " ••••••••••• 

Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na 
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devi
damente autorizados, as conlribuições devidas ao sindicato, quando 
por este notilicados, salvo quanto à contribuição sindical cujo des
conto independc dessas formalidades. 

Pan\grafo único, O recolhimento à entidade sindical benefi
ciAria do imposto descontado deverá ser feito até o lO• (dí:cimo) dia 
subseqUente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 
!0% (dez por cento) sobre o montante retirado, sem prejufzo da 
multa prevista no art. 553 c dns cominações penais, relativas à apro
priaçào indé:bita. 

••••••••••••• ' ••••• ' • ' • ' •••••• ' •••••••• ' • " o ' •• o ••••• ' ' 

Art. 582. Os empregadores silo obrigados a descontar da folha 
de pagamento de seus empregados, relativa ao més de março de cada 
ano, a c<mtribuiçilo sindical por este devida aos respectivos sindi
cutos, 

~ I• Considera-se um dia de trabalho para efeito de dctermi-
11açilo da importância n que uludc o inciso "a" do art, 580: 

1- A importânciu equival<nte a.l/30 (um trinta avos) do salll· 
rio ajustado entre o empregndor c o cmpregudo, se este for 
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11- a importância equivalente a uma diária ou u oito horas de 

trubulho normal, se o pugumento ao cmprcgudo for, rcspecti· 
vamcnte, feito por dia ou por hora; 

III- u importânciu equivalente u 1/30 (um trinta avos) da 
quuntia percebido no mês anterior, se a remuneração for paga por 
t:.trefa. emprcituda, ou comissão. 

§ 2' Quando o sulúrio for pago em utilidades, ou nos casos em 
que o empregado receba habitualmente gqrjetus ou gratificações de 
terceiros, u contribuii;ào sindicul corresponderá a 1/30 (um trinta 
avos) da importânciu que tiver servido de base, no mês de janeiro, 
para u contribuição do empregado ao respectivo instituto ou caixa de 
aposcntudoriu c pensões. 

• o •• ' •••• " •••••••• o o •••••• ' • o •••• " •••••••••••• ' • o •••• 

SEÇÃO VIII 

Das penalldades 

Art. 553. As infrações ao disposto neste Capitulo serão puni· 
dus, segundo o seu curá ter c a sua gravidade, com as seguintes penali
dades: 

a) multa de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo a lO (dez) salá-
rios-mínimos regionais, dobrada na reincidência; 

b) suspensão de di retores por prazo não superior a trinta dias; 
c) destituição de dirctores ou de membros de conselho; 
~) fechamento de sindicato, federação ou confederação por 

prazo nunca superior a seis meses: 
e) cussação da carta de reconhecimento; 
f) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo regional, 

aplicável ao associado.que deixar de cumprir sem causa justificada, o 
disposto rio parágrafo único do artigo 529. 

Parúgrafo único. A imposição de penalidades uos administra
dores não exclui a uplicação das que este artigo prevê: para a 
associação, 

....................................................... 

I Ás Comissões de Constilllição e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 136, DE 1975 

Dispõe sobre o tombumento de bens no Instituto do 
Patrimõnio Wstórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O Congresso Nm:iomtl decreht: 

An. Jll O tombamento de bens pc:rtcnccntcs à Uniilo, uos 
Estudos, nos Munkip'tos ou :t ·pessoas nutuntis ou jurídicas de dirt:ito 
priv:~do no lnslituto do Patrimônio Histórico c Artístico Nucionul 
(I PHA N), previsto no Decreto-loi n' 25, de 30 de novembro de 1937, 
dependeri1 de homologação do Ministro de Estado du Educ:~ção c 
C'ulturu. apôs dccisiio do respectivo Conselho Consultivo. 

Purit!!r:tfo único, Aplicu-sc o,disrosto neste urtigo ao caso de 
L'~tncclumcnto :1 tJUc ~c refere o paràgrufo 21•, do arti!!o 19, do 
Decrc:to-lci n1• 2S. de JO de novembro de 1937. 

Art. 2\1 Est<t lei entr:.t em vigor mt data de sua publicuçào, 
r~:vogadus us disfHlsicôcs cm contr;'trio. 

Justificação 

O tombamento de hcns ru:rtcncentcs lt Unii'to, uos Estudos, uos 
M unh:ipios uu u pcsso:ts naturais c jurídicas de direito privudo no 
Instituto do Patrimônio llistôrieo c i\rtistico Nacional (IPHAN) é 
proccssudn arós o ajui~:mncntu do Conselho Consultivo dnquclc 
Instituto. nos termos dn Decreto-lei nl' 25, de 30 de novembro de 
19.17 c do Regimcnw aprovado pelo Decreto nY 20..103, de 2 de 
juneiro de 1946, no que lli1. respeito uos requisitm essenciais, 
competindo uu Dirctur~Gcrul dmtuclc órl!:io ordenar u tombamento 
(lesses hcns, crn despacho nntd. sem mu.liência do Ministro de Estttdo 
da Edw.:w;ito c Cultura. 

Disr~c. entrcturúo. o art. 19, do Decreto-lei n~' 200, de 25 de 
(cvcn:in) de IIJ67. que "todo c quulqw.:r órgft~ da Administnu;no Fc· 

dcral. dircta .ou indirctu, cst{i sujeito i1 supervisão do Ministro de 
Estudo competente'', 

Por outro l:tdo, grande purtc dus deliberucàes dos órgãos 
normativos. como o Con~clho Fc::dcrul de Educ<tçào, depende:. pura 
sua cfic{u:hl, de homologaçiln do Titulnr du Pust:t rcspectivu. 

A rclev:inci;t c os rcncxos de ordem económica e social du muté· 
ria impllcm :1 conveniência de usscgurur u maior c melhor rrotccüo 
uo patrimônio histôrico c. artístico do Pais, bem como a necessid:tde 
de adotar medidas efctivus pura o enriquecimento do mesmo. 

Assim sendo, julgo oportuno que os pareceres sobre o tomba-1 
mcntn de bens, por motivo de interesse público, ou· o seu cancela· 
menta. na form:1 previst:l pelo purúgrafo 2•. do artigo 19, do 
Decreto-lei n' 25, de 30 de novembro de 1937, emitidos pelo Conse
lho Consultivo do IPHAN. sejum submetidos à homologuçüo do 
Ministro de Estado da Educ:tc~o e Culturil, pura a competente inscri
ciio no Livro dn Tombo respectivo. 

Esse o sentido do projeto. 
Sala dus Scs><ics, cm 27 de ugosto de 1975.- Pctrônio Portellu. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• Z5, DE30 DE NOVEMBRO DE 1937 

Organiza a proteção do pntrimônio histórico c artístico 
nucional. 

.... ' ...................................... ············· .. . 

.... ·:· ... ······ ......... , ................. ········· ········ 

i\rt. 19. O proprietúrio de coisu tombada, que não dispuzcr de 
recursos f'li.Jr:l proceder üs obrus de conservação e reparação qué a 
mesnHt requer, Jcv<~r{t ao l!onhccimento do Serviço do Pntrimõnio 
Histórico c Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, 
soh rena de mult:t corresjínndente ao dobro da importfrncia em que 
for avuli;,tdo o dam> sofrido pela mesma' coisa. 

* I~ Rcccbid<t a comunicuçiio. e considerud:ts necessárias ns 
obrus. o dirctor do Serviço do l'ollrimônio Histórico c Artístico 
Nacional mundarft cxecutit·lus, a expcnsus da Uniiio, devendo as 
mcsm<~s ser inici:.tdus dentro do pru1.o de seis meses, ou providenciará 
pura que seju l'eituu desupropriaçào du coisa. 

* 2° A l'ultu de quulquer dus providéncias previstas no purilgrul'o 
anterior, poderi1 o proprictúrio requerer que seju cuncclado o tomba
mento du cois:t. 

* 311 Uma vez que verifique huver urgência na reulizução de 
ohrus c conservuçiio ou r!!p:truç~o cm quulquer coisa tombada 
podcri• o Serviço do Patrimõnio 1-iistórico e Artístico Nacional 
tonwr i.t iniciutiva de projetft·lus e executá-las. a expensas da União, 
independentemente du comuni..:uçào u que alude este artigo, por 
parte do proprictilrio. 

I Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.) 

PROJETO DELEJDO SENADO N• 137,DE 1975 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 99, da Lei n• 5.682, 
de Zl de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicos. 

O Congresso N ucional decreta: 
Art. I' O art. 99 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 

Orgânica dos Partidos Polfticos, passa a vigcr acrescido do seguinte 
parágrafo: 

"Art. 99 

'' .............. '.'' ..... ' ... '.' ................. '. 
Purágrufo único. As quotas u serem redistribuídas uos 

Dirctórios Municipais, de que traiU este artigo, que nilo 
atingirem' 11 importância cquivulentc u cinqUentu por cento 
do vulor fixudo puru o sull!rio miníma du região, serõ 1 

revertidas cm benel1cio dos ' ' ' · · " 
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Art.. 2"' Esta lei entrará cm vigor na duta de sua publicação, 
revogadus as disposições em contrário. 

Just_ificação 

A experiência da redistribuição das quotas do Fundo Pnrtidá· 
rio, quando destinadas aos Diretõrios Municipais de pequena densi
dade eleitoral, tem revelado a sua pouca utilidade prática cm função 
da insignificante quantia postn a disposição dos mesmos. 

Ademais, a necessidade de uma prestação de contas que atenda 
as normas e procedimentos contábcis aplicáveis à espécie, dificulte, e 
•nera, e, nu maioria dos casos, impossibilita a aplicação efetiva dos 
recursos situados abaixo de determinada faixa de valores. 

O presente Projeto de Lei objetiva propiciar uma oficiente 
aplicação dos recursos do Fundo Partidário, quando as quotus 
municipais não alcancem, pelo menos. a metade do salário mínimo 
regional. 

Nestes casos, caberá ao Diretório Regional correspondente 
efctuar a aplicaçiio dos recursos que:, de outra forma, permaneceriam 
à disposição dos Diretórios Municipais sem maior utilidade prática 

dor Gustavo Capanema, achou por bem transformá-la cm proposi
ção cm separado, conforme lhe faculta a alínea "d" do art .. l54 do 
Regimento Interno da Casa. 

O presente projeto é apresentado em cumprimento àquela deci
são e mereceu acolhida unânime dos membros da Comissão de Cons
tituição e Justiça presentes à reunião. 

Saiu Clóvis Bcvilácqua, em 20 de agosto de 1975.- Accioly Fi· 
lho, Presidente - Nelson Carneiro- Helvídlo Nunes- ltalívio Coe
lho- Gustavo Capanema- Henrique de La Rocque- José Lindoso 
-Heitor Dias- Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicndo e ficará sobre a mesa, durante trés sessões ordinfarius, a 
fim de receber emendas. Findo esse prazo, será despachado às Com is· 
sões competentes. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura de ofício enviado à Mesa. 

(; lido o seguinte 

como tem demonstrado a experiência anterior. . Of. N• 10{75- CLS 
Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1975.- Mauro Renc•ldes. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.682, DEli DE JULHO DE 1971 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

Art. 99. Da quota recebida, os Diretórios Regionais, dentro de 
3 (tri:s) meses, redistribuirão 60% (sessenta) por cento aos Diretórios 
Municipais proporcionalmente áo número de legendas federais que o 
Partido tenha obtido na eleição anterior em cada município ou em 
unidade administrativa a ele equiparada. 

(À Comissão de Constiruiçào e Jrmiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhã~s Pinto) - Os projetas de lei 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. i'· 
Secretúrio. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1975 

Comissão de Constituição e Justiça 
Dá nova redaçio ao§ 6• do art. 93 do Re1lmento Interno 

do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. O § 6• do artigo 93 do Regimento Interno do 
Senado Federal, Resolução n• 93, de 1970, passa a vigorar com a se· 
guinte redução: 

"Art. 93, 

•• ' •• ' •• o • o •• ' •• ' • ' ••••• ' •• o •• ' •••••• ' ••••• " •••• 

§ 6• Ao manduto de Presidente e de Vice-Presidente das 
Comissões Permanentes aplicar-se-ti o disposto no art. 62." 

Justlricaçilo 

Quando em tramitação o projeto que se transformou nu Rcsolu· 
ção n• 15, de 1975, foi apresentada, pelo Senhor Senador Canele 
Pinheiro, emenda visando vincular o tempo de mandato dos dirigen· 
les das Comissões Permanentes uo período de mandato dos Mcm· 
bras da Mesa c, por conseguinte, da Comi"ilo Diretora. 
(Documento anexo.) 

Brasilia, 21 de agosto de 1975. 

À Sua Exceli:ncia o Senhor Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta. 

Senhor Presidente: 

A Comissão de Legislação Social, reunida em sua sessão ordi· 
n!tria de hoje, decidiu por unanimidade de seus membros, após a 
aprovação do parecer do Relator, Sr. Senador Accioly Filho, que fos· 
se ouvida a Comissiio de Economia do Senado sobre o OF. S n• 015, 
de 1975, e que posteriormonte o projeto siga o seu curso normal, sem 
necessidade do retorno a esta Comissão. 

Esta presidência agradece as providências, e aproveita a oportu
nidnde para renovar a Vossa Excelência os protestos de alta estima e 
consideração. . 

Senador Jessé Freire - Vice-Presidente no exercício da Pre· 
sidi:ncia da Comissi\o de Legislação Social do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)·- Nos termos 
regimentais, a Presidência irá atribuir a qualidade de requerimento à 
solicitação da Comissão de Legislação Social no sentido de ser ou· 
vida a Comissão de Economia sobre o Oficio "S" n' 15, de 1975, e, 
como tu! irá submetê-lo ao Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, u Presidência fará cumprir a deli· 

beruçiio do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•·Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 364, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos lermos regimentais, a transcrição nos Anuis do Se
nado Federal. da Ordem do Dia do Senhor Comundante da Aca· 
demia ~lilitar das Agulhas Negrus- AMAN. General-de-Brigada 
Túlio Chugas Nogueira, lida durunte us solenidades de entregu do 
espadim da Turnw "Marechal Eurico Guspar Dutru", em 23 de ugos· 
to do corrente. 

Sulu dus Sessões, em 27 de ugosto de 1975. - Vasconcelos Tor-
rcs. 

O Slt. I'RESIDENTE (Magulhues Pinto) - O requerimento 
SI ' 
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ri lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 365, DE 1975 

Nos_tcrmos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício c provia distribuição de avulsos pura o Projeto 
de Lei da Câmara n• 59, de 1975, que regula as ações de despejo de 
hospitais, unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e 
ensino, a fim de que figure nu Ordem do Dia da sessão seguinte, 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1975 . ...:.. Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A matéria a que se 
refere o requerimento aprovado figurarã na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Passa-se i\ 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
50, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 326, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada 
pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para per
mitir que o Governo do Estudo de São Paulo eleve em 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 327, dei975, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pint<>)- Item l: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
51, de 1975 (apresentudo pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 328, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada 
pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para permi
tir que a Prefeitura Municipal de Guarani D'Oeste eleve em 
CrS 1,000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 329, de 1975, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

jul'idicidude. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra

rei u discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votaçilo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovndo. 
O projeto vai à Comissão de Redaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Esgotada u matéria 
constante da puutu da Ordem do Diu. 

Sobre u mesa, reduções finais dos Projetas de Resoluçilo n•s 50 e 
51, de 1975, uprovudos nu Ordem do Diu du presente sessão e que, 
nos termos do purligrufo único do urt, 355 do Regimento Interno, se 
nuo houver objeçüo do Plenlirio, scrilo lidas pelo Sr. 1•-Secretitrio. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 359, DE 1975 
Comissão de Redação 

Redução li~'l do Projeto de Resoluçiio n• 50, de 1975. 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Resolução 
n' 50, de 1975, que suspende a proibição contida na Resolução n• 58, 
de 1968, revigoradu pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 19(2, c 35, de 
1974, para permitir que o. Governo do Estudo de Silo Paulo eleve cm 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

Sala das Comi;sõcs, cm 27 de agosto de 1975.- Danton Jobim, 
Presidente- José Lindoso, Relator- Renato Franco. 

ANEXO AO PARECER N• 359, DE 1975 

Redução final do Projeto d• Resolução n• 50, de 1975. 

Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Presidente, promulgo 
u seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende a pmlbiçiio contida. n~s Resoluções n•s 58, de 
1968, 79, de 1970, 52, de 197l, e 35, Je 1974, para permitir 
que o Go>orno do Estado de Sio Paulo ele•e em 
CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o mont•nte 
de sua di•lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• lô suspensa a probição constante do art. I• da Resolu· 
ção n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970,52, de 1972, e 
35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo 
do Estado de São Paulo eleve cm CrS 4.000.000.000,00 (quatro bi· 
lhiies de cruzeiros) o montunte de sua divida cor;oliduda, mediante 
a colocação de títulos públicos do Tesouro do E<tudo, u fim de que 
possa viabilizar a execução de projetas de elevuna importância social 
e cconômica, em coerência com as dirctrizes do 11 Plano Nacional 
de De;envolvimcnto. 

Art. 2• E.1ta re.<oluçilo entrn em vigor nu data de sua 
publlc:~çilo. 

PARECER N• 360, DE 1975 
Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• SI, de 1975. 

Relat<>r: Senador Renal<> Franco 

A Comisscro apresenta u redaçilo final do Projeto de Resoluçilo 
n• 51, de 1975, que suspende a proibiçào contida na Resoluçilo n• 58, 
de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, c 35, de 
1974, pura permitir que u Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste 
eleve em CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

Saiu das Comissões, em 27 de agosto de 1975. Danton Joblm, 
Presidente- Renuto Franco, Relutar- José Llndoso, 
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ANEXO AO PARECER N• 360, DE 1975 

Redaçio Dnal do Projeto de Resoluçio n• SI, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende a prolblçio contida nas Resoluções n•s 58, de 
1968, 79, de 1970, 51, de 1911, e 35, de 1974, para permitir 
que a Prefeitura Munldpal de Guarani d'Oeste, Estado de Sio 
Paulo, eleoe em Cr$ 1.000.000,00 (hum mllhio de cruzeiros) o 
montante de sua di•lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art .. I• f!. suspensa a proibição constante do art. 1• da Re· 
solução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 
1972, c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a 
Prcreitura Municipal de Guarani d'Oestc, Estado de São Paulo, eleve 
cm CrS 1.000.000,00 (hum milhilo de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., ·destinado a finan· 
ciar a execução de obras de pavimentação asrãltica c "~viços correia· 
tos cm vias públicas de sua sede e bairro de Ouroestc. 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor 'na data de sua publica· 
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Sobre a mesa, re· 
qucrimcnto que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccretãrio. 

f!.lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• Jlili, DE 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, para imediata discussão c voiação, da reda· 
çãci final do Projeto de Resolução n• 50, de 1975, que suspende a 
proibição contida na Resolução n• Sil, de 1968, revigorada pelas de 
n•s 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, para permitir que o Gover· 
no do Estado de São Paulo eleve cm CrS 4.000.000.000,00 (quatro bi· 
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Sessões, cm 27 de agosto de 1975.- Franco Montoro. 
/ 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da redaçiio final do 
Projeto de Resolução n• 50, de 1975. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nüo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhiles Pinto)- Sobre a mesa, ou· 
tro requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretârio. 

f!.lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 367, DE 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediatu discussão e votação, du redu· 
çilo nnul do Projeto de Resolução n• SI, de 1975, que suspende a 
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de 
n•s 79, de 1970, 52, do 1972 e 35, de 1974, pura permitir que a Prc· 
feituru Municipal de Guarani d'Ocstc eleve cm Cr$ 1.000.000,00 
(hum milhilo de cruzeiros) o montante de sua dividu consolidada. 

Sala das Sessões, om 27 de agosto de 1975.- Orestes Querela. 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhilcs Pinto) - Aprovado o 
requerimento, pussa·se il aprcciuçi\o du rcdaçi\o final do Projeto de 
Resolução n• 51, de 1975. 

Em discussíio a rcdaçilo Onal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam·, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASÇONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Em recente reunião de vários sindicatos de trabalhadores do 
Estado do Rio de Janeiro, entre outros assuntos, roi dado prioridade 
ao problema de transportes dos opcrãrios que demandam ao Rio de 
Janeiro, diariamente, oriundos do interior do Estado, c, cm direçào 
oposta, quando retornam para seus lares. Notadamcnte, aqueles que 
habitam o município de São Gonçalo. ' 

Não se pode conceber, Senhor Presidente, que os rcrcridos 
operãrios, na hora de maior movimento, ou seja, no período 
compreendido entre 5:00 às 8:00 horas c 17 às 19 horas, ainda pre· 
cisam se deslocar até: Nitcrói, para se utilizarem do serviço de 

· lanchas, com mais despesas aos seus prccãrios orçamentos, e, com 
mais dinculdadcs, ainda, quando retornam do Rio de Janeiro. 

Para contornar tal situação anitiva, nada mais justo do que a 
implantação de um serviço extra de transporte, uma estação 
hidroviária no bairro das Neves, naquele município de São Gonçalo, 
nem que seja somente naquele horário de maior movimento. Tal me· 
di da se justifica cm razllo de ser o rcrerido municlpio de maior popu
lação operária c estar, constantemente, a aumentar o contingente dos 
usuários das lanchas. Estas não estàriam superlotadas c ravorc· 
cerium, caso houvesse tal descentralização dos transportes naquela 
ârea, a outros passageiros de outras partes. 

Esta medida, além do caráter de urgência de que a mesma se re· 
veste, a ravor dos trabalhadores, poderia, tambêm, ser uma nova 
experiência que, se positiva, poderia ser estendida a outros lugares. 

Nesse sentido c considerando a suma importância de tal ligação 
direta de Silo Gonçalo ao Rio, í: que ruço o presente apelo ao Serviço 
de Transportes da Baía de Guanabara- STBG- no sentido de que 
proceda a um profundo estudo a respeito, mas, a titulo de 
experií:ncia, estabeleça, na hora ~c maior movimento, cm caráter de 
urgõncia, o serviço de lanchas servindo naquele novo trecho, cujo rc· 
sultado será, sem sombra de dúvida, de maior rentabilidade c trará 
maior comodidade c satisração aos seus usuários. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Nada mais havcn· 
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordi· 
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 335, de 1975, do 
Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando u transcrição, nos Anuis 
do Senado Fedcrnl, do artigo "São Bento do Sul í: a sede do VIII 
Acllmpumento Regional de Escoteiros", publicado no jornal A 
Noticia, de Joinvile-SC, no dia 22 de julho de 1975. · 

2 

Discussão, cm turno único, da Redução Final (orerecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 295, de 1975), do Projeto de 
Lei do Senado n• 31, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vas· 
concelos Torres, que dL\ o nome de 11 Edison Cnrnciro" uo Museu do 
Folclore. 
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Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmuru n• 171, 
de 1974 (n' 1.679-B/73, nu Casa de origem), que declara Antônio 
Carlos Gomes patrono da música no Brasil,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•44, de 1975, da Comissão: 

-de Educação c Cultura. 

4 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümaru no 59, 
de 1975 (n' 819-8/75, na Casa de origem), que regula as ações de 
despejo de hospitais, unidades sanitlirins oficiais, estabelecimentos 
de ~aúde e ensino, tendo 

PARECER, sob n' 356, de 1975, da Comissão: 

- de Constituição c Justiço, pela constitucíonalidade c 
juridicidadc e, no mérito, pela aprovação. 

(Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na Sessão anterior.) 

5 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
156, de 1974, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá 

nova rcdaçilo uo § 2• do :ICt. 73 d:t Consolidação das Leis do Truba
l/10, tendo 

PARECERES, sob n•s 53 e 54, de 1975, das Comissões: 

- de Constlrulçilo c Justiço, pela constitucionalidade c 
juridicidude; c 

-de Leglslução Social, favorftvcl. 

6 

Discussuo, cm primeiro turno (apreciação prelimimlr da 
constitucionulidade e juridicidade, nos termos do art. 296, do Re· 
gimcnto Interno), do Projeto de Lei do Senado no4, de 1971, de auto· 
ria do Senhor Senador Benjamim Farnh, que autoriza o Poder 
Executivo a determinar o pagamento de gratificação especial ao fun
cionalismo civil e militur du União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n•298, de /975, da Comissuo: 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidude c 
injuridicidude do projeto. 

Est:l encc;:rrada a scssiio. 

(Levanta-se a sessão à.< 18/zora.re 50 minulo.,,). 



I 

I 

i' 

f: 
i' ,, 

lt 
í' 
I, 
1',,• 
i' 
; ' 
1,,: 

,., 

I' 

:1 
I 
J 

·' 

118~ Sessão da 1~ Sessão Legislativa da 8\l Legislatura, 
em 28 de agosto de 1975 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Esteves - José 
Lindoso- Renato Franco -Alexandre Costa- Henrique de La 
Rocque- José Sarney- Helvfdio Nunes - Petrônio Portella -
Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria- Dinarte Mariz- Ruy Carneiro- Arnon de Mello 
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourivul 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos 
Torres- Magalhães Pinto- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza 
- Accioly Filho - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O tempo destinado 
aos oradores do Expediente da presenté sessão, face à aprovação 
pelo Plenário de requerimento do Sr. Senador Ruy Carneiro e outros 
Srs. Senadores, será dedicado a comemorar a Semana de Caxias. 

Concedo a palavra ao nobre,Sr. Senador Vasconcelos Torres; 
que falará em nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
(Em nome da ARENA, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, deferiu-me o grande Líder 
da Aliança Renovadora Nacional, Senador Petrônio Portelia, a 
incumbôncia de falar em nome da nossa agremiação político-parti
dária nesta homenagem singela que se presta ao Patrono do 
Exército. 

Por indicação do eminente Líder, verdade seja dita, deveria falar 
o Senador Jarbas Passarinho. Mas, atingido em cheio por um golpe 
da fatalidade S. Ex• ausente está, ele que ncertadamentc havia sido 
escolhido pelo nosso querido Líder, e que mais do que com auten
ticidade com brilhantismo, desenvolveria tema tão do seu agrado 
<(Uc é ju;tumentc a vida de uma das figuras marcantes da vida brasi· 
leirn. 

Nuo quero usur, Sr. Presidente, da velha frase do orador que se 
diz surpreendido pclu escolha c, em seguida, pu~a o improviso do 
bolso. Nuo, O meu querido Udcr me designou, c aqui estou, a pos· 
tos, porque a Aliunça Renovadora Nacional se identifica perfci· 
lamente com o idellrio de Luiz Alves de Lima e Silva. 

O Partido a que tenho a honra de pertencer é bem tudo aquilo 
que Duque de Caxias representou em sun vidn e pregou cm benellcio 
dn unidade du Piltria brasileira. 

Seja-me permitido tnmbém umu paluvru de uprcço c solidaric
dndc no orador q11c oficialmente fnluriu em nome do nosso Partido. 

Entendo que todos nós nos inclinamos sobre u tumba da suave
nerada progenitora que ele tanto amava.,Recordo-me, Sr. Presidente 
-emotivo como é o Senador Jarbas Pasfiarinho- que recentemen
te S. Ex•, que é do combate, com os olhos molhados de lágrimas a 
ela se referia quando da campanha eleitoral que em alguns Estados 
ndquiri u características de insolôncia e até de vilipêndio, quando não 
se respeitava nada, e foram impressos panfletos atribuindo ao nosso 
eminente colega uma série de atitudes jamais tomadas a respeito de 
salário mínimo e do estudante. Vou guardar bem, porque anoto tudo 
o que acontece aqui no Senadó Federal, u frase do Senador Jarbas 
Passarinho: "Felizmente minha miie náo leu porque, desgraçadamen
te, estava cega", Ele é que deveria falar aqui. Não sei se, falando por 
ele, direi com proficiéncia c exatidão, tudo aquilo que poderia .ser di
to pelo ilustre Senador Jarbas Passarinho sobre a figura imortal de 
Luiz Alves de Lima e Silva, 

Sr. Presidente, a Aliança Renovadora Nacional mais uma vez 
participn dns homenagens que, na Semana de Caxias, são prestadas 
ao Patrono do Exército Brasileiro, e com i:! as se solidariza. 

No dia 21 de agosto, às 9 horas e 30 minutos, estava eu na locali
dade de Taguara, Município de· Duque de Caxias, onde as so
lenidades da Semana do Exército se iniciaram. 

Já é praxe, e é extraordinariamente belo, empolgántemente cívi
co, assistir às solenidades nu área de Taguara onde nasceu o Patrono 
do Exército. Aqui, não pro domo mea mas pro domo sua c referindo· 
me ao Senado, queria relembrar que na Carta de 1967, com o apoio 
do Sr. Senador Petrônio Portella, uma emenda nas Disposições 
Transitórias foi aceita pela Comissão Constitucional determinando 
que um monumento fosse erigido ao Patrono do Exército no locnl do 
seu nascimento. 

Partiu portanto desta Casa n iniciativa da comemoração a que, 
nesses últimos anos, invariavelmente tenho assistido: forma a tropa 
do I • Exército; as autoridades do Estudo comparecem, e, o que .; 
empolgante pura mim, as crianças que freqUentam as escolas de ensi
no primúrio, secundário e superior da Baixada Fluminense. 

Este uno- fula sempre um General - ocupou o microfone o 
Comandante da 9• Brigada de Infantaria Motorizada, o General 
Coelho Neto, que produziu extruordinária peça oratória que dc~erá 
ser inscrita nos Anuis do Senado Federal, conforme requeri ontem. 

Süo instantes, Sr. Presidente, de comunicuçiio de civismo. Silo 
momentos impressionantes naquela cerimônia militur, de liturgin, 
poderia ussim dizer, o toque de clarim e o toque do Comandante-em
Chefe, sob um sili!ncio imprcssionunte, c ut~ us criunçns entendem o 
que estú ocorrendo nu mensagem du mais pura brusilidude. 

EntUo ruiu o orudor, uma corou de norcs é upostu ao monumen
to mnndndo erigir pela prefeitura, uma sulvu de nrtilhariu é 
dispuruda c, depois, tem lugar u visitu uo Museu Histórico, onde ul
gumus rcçns dns mais ligadas à vida militar de Cnxins, até algumas à 
sua J'nmflin silo cxposlns, silo scgurndns pelos visitantes. 
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Sr. Presidente - não soi se a frase que vou dizer cstll certa: 

assistimos assim a uma espécie de mi~sa de brasilidade. Cada orador 
- cu ouvi um por um dos que falarilm, nesses últimos unos -dá 
uma mensagem. Contudo o que mais impressiona é a conotação da 
vida do homem ao tempo do Império com os dias atuais. O General 
Coelho Neto, por exemplo, estabeleceu magnificamente uma 
comparação entre o que Caxias representou no passado e o que deve 
representar no presente e no futuro, numa frase filosófica em que diz: 
"Há mortos que estão cada vez mais vivos; há vivos que estão mor· 

tos", . d c · · O Exército Brasileiro, do qual o inSigne Duque e ax~as e 
Patrono, entre tudo aquilo que constitui a sua filosofia, tem com<! 
princípio maior a unidade da Pátria. E como a unidade da Pátria foi 
0 fanai, foi o lema, foi a bússola de Caxias. O Comandante da .9• 
Brigada de Infantaria nos alertava- não me lembro da frase c o d1s· 
curso será transcrito nos Anais - "para aquc:les ventos que estão 
soprando das estepes geladas e que precisavam ser contidos c seriam 
contidos pelo Exército c pelos demais integrantes das Forças 
Armadas". 

Se a minha indicação foi feita, não diria de surpresa, pois houve 
uma antecedência, por outro lado cu a recebi como uma prova desse 
Líder que, Sr. Presidente, pode ter defeitos, mas que tem a qualidade 
excepcional de saber prestigiar os seus l~derados, no caso, esco!he.ndo 
0 representante de um Estado onde JUStamente nasceu o ms1gnc 
Patrono do Exército Brasileiro. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás-ARENA) - Permite V, Ex• 
um aparte'! 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
-Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás-ARENA)- Houve por bem a 
nossa Liderança indicar V. Ex•, não só pela sua condiç~o de 
conterrâneo do ilustre Duque de Caxias, mas, sobretudo, pelos seus 
dotes intelectuais c cívicos que têm sido sobejamente demonstrados 
na sua atividade pública. Quero participar, cm nome do povo de 
Goiás, das homenagens que V. Ex• tributa ao soldado·padrão, ao 
pacificador da nacionalidade, ao Duque de Caxias que, repito, foi 
um soldado-padrão mas, além disso, para nós, maçons, foi grande 
dentre nós, o maior dos maiores, porque Grilo-mestre do Grande 
Oriente do Brasil. Na sua condição de Grão-mestre, de soldado, de 
patriota, ele, sem dtlvida nenhuma, legou às gerações futuras, a nós 
outros, enfim, aquele exemplo edificante que tanto se espera do 
maçam: erigiu templos às virtudes, cavando masmorras aos vícios, 
Agradeço a V. Ex• a oportunidade que me concede, assim, de 
participar destas homenagens que a Nação presta ao Duque de 
Caxias, através da sua autorizada voz. Muito obrigado. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
- Quem agradece a V, Ex• sou eu pela oportuna intervenção no 
meu discurso, salientando um aspecto da vida do eminente brasileiro. 

Sr. Prcsiacnte, Caxias, para mim, ê, sem a menor sombra de 
dúvida, a figura mais representativa da América Latina, Os povos de 
língua espanhola cultuam Simon Bolivar como um herói inter· 
nacional. Sou um fascinado, também, pela vida desse venezuelano, 
mas Bolivar criou v5rias pátrias, é herói cm vários lugares. Caxias, 
nào. Comandante de um exército numa área continental, consolidou 
uma p!1triu, somente. Tem havido, talvez pela modéstia do 
brasileiro, um erro em niio projetar ainda internacionalmente a 
figura de Caxias, que, comparada à de San Martin e O'Higgins, ê 
incomparavelmente mais rica cm exemplos, episódios e momentos 
cm que a dignidade humana fala mais alto. 

Este vulto maravilhoso da História Mundial, quase que teve o 
dom da ubiqUidade. E, se nos reportarmos ao passado, teremos que 
reverenciar ainda mais esta figura, ao compararmos os recursos de 
hoje com as dificuldades de ontem. Atualmente, vai-se, de Porto Ale· 
gre u Manaus, do Rio a Belém, em poucas horas de vóo, Mas, 
nuquclu época. em navios a vupor uu nus diligêncins, nu cuminhada 
das tropas, hú de bem se imaginar o sucriflcio, de se parar um ins· 
tunte, para reconhecer que quase houve um destino, Sr. Presidente, a 

marca divina, sim, nu destinação de um pendor vocacional para 
servir à Pátria. 

Farrapos, no Rio Grande do Sul; a Bulaiada, no Nordeste; na 
Bahia, cm Minas Gerais e em São Paulo -em Siio Paulo, onde há 
episódios em que qualquer biografia tem de perder para a de Caxias, 
principalmente nos diálogos que manteve com o Padre Feijó. 

Entendo que a dimensão desta vida ainda está para ser feita. E 
nós não podemos ficar apenas nos ditirambos, nos elogios formais, 
quase que protocolares, na área do Legislativo, ~ importante, na 
minha conceituação, que o Legislativo homenageie o Duque de 
Caxias, entre outras círcunstãncias, pelo fato de que Luiz Alves de 
Lima e Silva também teve assento no Senado c não foi um Senador 
omisso. O nosso Serviço de Documentação Histórica registra sua 
presença, não só na defesa pessoal - que todo líder da Pátria tem 
contestadores, tem inimigos. Caxias, quando falava, arrasava os seus 
opositores. 

Há momentos, Sr. Presidente, em que a sua vida, pelo gesto, 
pela palavra c pela atitude, empolga a condição humana. Recordo· 
me de que, depois de uma das refregas cm Bagé, Caxias, tendo ven· 
cido os opositores do Governo Central, recebeu uma comissão de 
visitantes da cidade, dando-lhe ciência de que seria oficiado um Te 
Deum em sua homenagem c à vitória das tropas governamentais, São 
aqueles que ficam sempre no muro. Já, àquela época, havia gente no 
muro. r:. uma contingência humana, que a psicologia compreende 
perfeitamente, de que, é inteligente estar ao lado do vencedor. Mas, 
essa lição, que deve sor transplantada aos dias atuais, é imortal. 
Caxias disse A Comissão de Bagé, que lhe fora procurar: Se o Te 
Dcum é uma homenagem à vitória, às forças por mim comandadas, 
não comparc:cerei: mas se os Senhores transformarem a missa 
congratulatória cm missa de defunto, eu comparecerei com o meu 
Estuda-Maior c toda a oficialidade, porque há brasileiros mortos, e 
não podemos nos regozijar, quando o sangue de irmãos nossos 
corn:u, aqui, cm Begé". 

Sr. Presidente, isto é de filósofo. ~ de uma grandeza extraor
dinária. 

Fomos para a guerra com o Paraguai. O Brasil não a queria e 
muito menos aquela nação. Um ditador sofrido, na ambição dc~
mcdida de mandonismo, fe7. com que houvesse esse choque. Nos pn· 
moiros momentos- e não há um representante de Estado brasileiro 
que n~o tenha disso conhecimento - como foi difícil o transporte 
das tropas, do Pará, do Nordeste, do Piaur, terra do cmmente Uder 
que me deu a incumbência de falar em "?me do meu Partido! O 
piauicnse combateu na Guerra do Para~ua1, os ~omcns do meu ~s· 
tudo também. Os veteranos, os voluntános, part1am naqueles naviOs 
de roda d'água, porque as embarcações a vapor começavam a run
cionnr. Uma viagem que se faz, ainda hoje, em quatro, cinco ou seis 
dias, por mar, naqueles tempos levava meses. . 

Então, no primeiro instante, quando o confronto fm estabele· 
cido, a dificuldade de enfrentar as tropas era imensa c a estratégia ini· 
cial tinha que se conjugar com a deficiência daquilo que hoje, moder· 
namente, se chama de apoio lo&istlco. 

Caxias chegou em tempo para, através de Aval, !toro ró e Lo mas 
Valentins, aplicar ao adversário a lição que ele merecia. E a sua cstra· 
tégin ainda deve ser mais exaltada pelo fato de que operava sem 
comunicações, Hoje, o sistema de comunicações é imenso, mas, 
naquela época, não havia nada- a clctricidude não atingira o grau 
de modernismo que observamos hoje. Nem se sonhava ainda com a 
elctrõnica, nem sequer o tambor de africano, porque o Exército 
Brasileiro não usava esse método, pois podia fazer a comunicação de 
tropa u tropa. E Osório, que deveria trazer um reforço nus decisões 
finais da batalha, não pôde chegar a tempo. A iniciativa de Luiz 
Alves de Lima e Silva fe7. com que a guerra terminasse, rapidamente, 
com u vitória das armas brasileiras. 

Outro episódio humano e digno da melhor biografia é o do 
acampamento - c isso, Sr. Presidente, falo recordando, apenas 
aquilo que tenho na lembrança devotado que sou à figura de Caxias, 
desde os tempos de ginasiano e de universit(trio, quando uprondi 
efctivumentc a cultuar a memória desse grande herói. No momento 
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de refrega. no acampamento, chega um soldado ferido, transportado 
cm maca. Hemorragia profunda. 

Nu ópoca, para estancar hemorragia, usava-se o garrote, Nilo 
huviu o anti-hcmorrágico, nem os recursos que a ciência médica, 
hoje, possui. Chega um soldado com a bandeja de café c oferece ao 
Comandante Supremo das tropas brasileiras. Na barraca de Caxias, 
estava o moribungo, que lhe manda um olhar de amizade, compre· 
ens~o c agradecimento por estar ali, porque o chefe era também, pa· 
rudoxulmentc, um estrategista c o chefe do serviço médico, Não ti· 
nham medicamentos, mas o café possuiu, como reconhecido ainda 
hoje, uquclas propriedades de ativador da circulação c de cstimulan· 
te. Só havia uma xícara, c Caxias, segurando-a, entregou-a ao solda· 
do sem patente nenhuma. Este disse: "General, é do senhor o café" 
Caxias retrucou: _.Beba-o você, camarada". 

Sr. Presidente, isso é genial, como genial é a vida desse homem 
que, aos cinco anos de idade, atentem bem Srs. Senadores, sentou 
praça por ordem especial do Governo Imperial, que, moço, iria parti· 
cipar de movimentos antes de o Brasil se declarar independente. D. 
Pedro I, ao proclamar a Independência, havia determinado que hou· 
vcssc uma opção entre as tropas lusitanas. Os que ·desejassem ser 
brasileiros deveriam assinar um documento; os que desejassem rc· 
grcssar para Portugal seriam ·recambiados em tempo oportuno. Sur· 
giram então muitos incidentes de indisciplina no Exército, c Caxias, 
sempre presente, pôde dcbclá·los, A maioria dos portugueses optou 
pela nacionalidade brasileira, graças à grande força da sua auto· 
ridade moral. · 

Maior que Bolivar, disse eu, maior que Wellington, cu poderia 
acrcscentur. essa figura imarccscfvel ê reverenciada, hoje, aqui, no 
Senado. 

Teria muita coisa para dizer, Sr. Presidente, mas o orador que 
vai me seguir hã de se estender ainda sobre essa figura que, de uma 
feita, declarou que a sua espada não tinha política. O fato é que, co· 
mo diz Augusto Comte, os mortos cada vez mais governam os vi· 
vos. Como estava certo esse pensador, no momento cm que fez essa 
afirmativa, Hoje, o Brasil, cuja unidade tanto deve a Caxias, o home· 
nugeía através dos dois Partidos existentes. Eu, com a voz assim, um 
tanto apagada, humilde, colhido de surpresa e aquele companheiro c 
grande amigo, do M ovimcnto Dcmocrâtico Brasileiro, Senador Ruy 
Carneiro, que, Sr. Presidente, é um patri~ta, é um homem que anda 
com u bandeira do Brasil na lapela. Nunca vi S. Ex• sem essa bandci· 
rà. Se estiver hoje sem ela, scril por mero acaso, Mas, constato que 
S. Ex• a ostenta, neste momento, porque dela não se separa, mos· 
trando que o Senado, quer pela ARENA, quer pelo MDB, cultua 
uma figura que merece, realmente, esta homenagem. 

Congratulo-me com o Exército Brasiiciro, na pessoa do emincn· 
te Ministro do Exército, General Sylvio Couto Coelho, da Frota -
cabendo, aqui, um parêntesis: S. Ex• é do mesmo signo de Caxias; 
Caxias nasceu u 25 de agosto, c Sylvio Couto Coelho da Frota a 26 
de agosto - com a oficialidade, com os sargentos, com as praças c 
com todos nós, que amamos a farda verde-oliva, à qual pertencemos, 
rorquc este é o Exército mais democrata do mundo - o Exército 
sem aristocracia, sem elite, c que vive debruçado sobre os altos 
problemas da nacionalidade, procurando sempre solucioná-los. lns· 
pirudo nas lições de Caxias, tem subido cumprir com o seu dever. 

Senador Petrônio Portclla, creio que rtlc dcsincumbi da missão 
que V. Ex• me atribuiu. . 

' Ao terminar, só tenho que agradecer a bondade de V, Ex• fazcn• 
do-me substituir a voz do Senador Jnrhas Passarinho, que dcscm• 
penhariu muito bem e melhor o mandato nlribuldo por V. Ex• 

Mui to obrigado. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Ruy Carneiro, que falará cm nome do Movimento 
Democr!1tico Brasileiro. 

O SR. RUY CARNEIRO (Paralbu-MG) - (Pronuncia o 
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando esta Casa consagra o seu Grande Expediente às 
comemorações du Semunu do Exército- que teve o seu ponto culmi· 
nante nos desfiles do "Diu do Soldado" e nos festejos cívicos das 

escolas - assume especial significação para nós o fato de trazer, 
aqui, uma palavra de evocação da figura do Duque de Caxias, o 
.. Patrono do Exército Brasileiro'', não ·apenas cm nC'Isso nome 
pessoal, mas também por delegação dos nossos companheiros da 
"Liga de Defesa Nacional" que, do Rio de Janeiro, nos mandaram a 
honrosa incumbência, bem como cm nome do meu Partido, o Movi· 
menta Democrático Brasileiro. 

Seguros estamos de que, no franquear sua alta tribuna aos repre· 
scntantcs dos Partidos, para relembrar uma das maiores figuras da 
nossa História- como cidadão, soldado c estadista- o Senado da 
República está cumprindo elevada contribuição à vida clvica do 
País, principal mente por lembrar aos jovens que a grandeza da 
Pátria também se explica pelo labor excepcional dos seus filhos, cm 
todos os tempos, gizando a trajctória do seu destino, entre as coordc· 
nadas do tempo c do espaço. 

Benditas as nações, Sr. Presidente, c Srs. Senadores, que não 
olvidam os seus nomes tutelares, os grandes homens c os heróis da 
sua construção, aqueles que, fazendo de cada ato da vida um serviço 
voluntário aos seus contemporâneos, constroem o futuro, menos· 
com a preocupação da auto-realização individual, que orientados 
pelo desejo de, integrando-se no espaço social, integrarem a nação 
n~quclas fundas aspirações que obtêm projetá-la, singularmente, na 
posteridade. 

Relembrando Caxias, sempre nos perpassa, no espírito, paralela· 
mente à entusiástica admiração pela bravura do soldado, pelo 
civismo do cidadão,. pelo equilíbrio do estadista, pela exemplar 
modéstia da vida familiar c a fecunda disciplina da vida pública, um 
sentimento de ·nostalgia, inspirado na análise da figura humana, cm 
suas origens familiares c telúricas. 

Podemos vê-lo como o menino nascido numa fazenda, no 
contacto bucólico com a natureza, encantado com as primeiras 
experiências que o ambiente campesino lhe propiciava; depois, 
descobrindo, nas lições dos preceptores, no exemplo dos pais c na 
comunhão com os livros, novos c mais amplos horizontes; cm 
seguida, transformando a experiência profissional numa sistemática 
provação de todos os dias, ou naquelas realizações da sua íntima 
vocação para a liderança; finalmente, voltando ao ambiente rural da 
Casa Grande, abalada a saúde, imóvel, numa cadeira de rodas, sobre· 
vivo aos seus mais caros amigos de lutas c jornadas c aos parentes 
desaparecidos. 

Vocaçio Para Servir 

Nilo há missão mais dignificante, para o homem, que a de 
servir. Vocacionado para essa missão, qualquer delegação que lhe 
confiem, qualquer obediência necessária, qualquer ordem vinculada 
ao atendimento do bem comum, hã de ser recebida, por ele, como 
uma eleição, honrosa escolha, dignificante indicação para a plena 
realização do próprio ser. 

Mas a conjugação do verbo servir, nas tarcras da vida, se, de um 
. lado, implica nu intima satisfação do dever cumprido, exige, por 
outro lado, sob o imperativo da cmulaçilo social, aqúclc espirita de 
renúncia individual que importa cm inegáveis sacriiicios. 

Quem, como Caxias, tão larga c profundamente se dedicou ao 
serviço das mais nobres causas do seu País, hà de ter mobilizado 
todas as íntimas reservas de estoicismo c tenacidade, de energia 
criadora c de humildade c«mplar, para ter, assim, passado tantos 
anos, seu nome relembrado como figura oracular da nossa Histôria, 
como dignificante exemplo de inesgotável vocação para o devota· 
mente 11 Pátria. 

Assim, Sr. Presidente, não será diiTcil recompor a presunção de 
que aquele homem sofreu pela Pátria na mesma proporção cm que 
serviu aos seus ideais, utó o momento final, quando só a incapu· 
cidade ffsica lhe permitiu o pleno retorno ao convivia familiar, cuja 
ternurn tanto rcsava na sua forte personalidade, mas a vida, de ser· 
viço permanente ao seu Pais, impedia- pela continua convocação à 
lu tu, nu duru turefu de P!•ciftcuçào nacional ou na guerra ulém-fron· 
leirns, ou naquelas missões não menos árduas do estadista - do 
intimo convivio do lu r, permuncntc c ugrndávet. 



- 478-
O Chefe de Família 

Filho de um militar c Senador do Império c de uma senhora per· 
tcncentc ao patriclado rural numinens~. tnmbém com nsccndcntcs 
militares, a dupla linhagem havia de indicá-lo para a vida das armas 
e, nssim, aos cinco unos, segundo a tradição, assentava praça, re
conhecido como Cadete, era, aos 18 unos, promovido a Tenente, 
depois de freqUentar, com éxcelente proveito, u Academia Militar, de 
I HIH a 1821. Aos vinte unos, toma parte nn Guerra du lndepcndên· 
ciu, nu Bahla. Em 1825, esti1 nus liniHts ava.nçadns da campmíhu da 
Cisplutina c, promovido a Mujor, assume o comando do Butalhõo 
do lmpcr:tdor, até a abdicação de D. Pedro I, em 1831. 

Casundo-sc, percebe, desde logo, quanto as suus contínuus 
andanças de soldado hão de afastú-lo, por tantas vezes, do convívio 
do lar. . .. 

Numa das numerosas cart~ts que escrevaa à sua csposu, dJZlll 

Luis Alves de Lima e Silva: 

", . , tive muito prazer de saber que você estava bou, pois 
creia que me dá cuidado ui, porque tudo o mais é secundário 
puru mim. 

... continuo a ter saúde, mus creia que não aprecio essa 
fortuna. estando ausente do que me é mais caro." 

O destino não lhe deu um filho vurão, que continuasse a tradi· 
ção familiar da vidu castrense, mas duas filhas que foram também ui· 
vo du sua imensa ternura, que se estenderia aos netos. 

Em outra curta, das muitas que escreveu nos breves intervalos 
de terríveis batalhas campais. registrava Caxias, pura. consolo de 
Dona A nicas: 

" ... muito me ri com o que voei: me r.ontou de o nosso 
netinho, Olho de Luísa, ter a munia de sacristão. Que sauda· 
dos tenho dessa galante criança. E como ele, ajudando missa, 
não lhe fará lembrar o tio, com quem ele muito se parece! Di· 
sa-lhe que quando voltar, hei de lhe levar um petiço muito 
bonito, para ele passear comigo a cavalo." 

Quem assim era presa de tão ternos afetos far.,Piares, teria, no 
entanto, quase toda n vida mobilizada pura as campanhas guerreiras 
e ns missões de politico e estadistu. Donde se conclui quanto a voca
ção purn servir exige, de cada um de nós, em diuturnas renúncias 
àqueles íntimos lu~eres da v'tdu familiar, tão caros quunr.o insubstituí· 
veis. 

Esse afastamento forçado do lar, onde encontrara seus melho· 
res enternecimentos, há de explicar, talvez, porque classificava de 
"pesada cruz" sua militância politica, quando, cm 1856, í: chamado a 
substituir o falecido Puranaguá, na chefia do gabinete. 

Foi esta u única vez em que se lamentou, não se conhece, porém, 
nenhum remoque semelhante, nenhum desabafo como esse, no que 
tange à sua vida de soldado. 

Paradigma de Soldado 
Quem, como Cu.xias, nasceu pura st:rvir, encontraria, nuqut:h:s 

di:;~ atribulados do primeiro e segundo reinados, numa fuse dincili· 
ma de integruçlio nacional e de formação politica, principalmente nu 
vida militur, o melhor cmninho para o cxercicio de incgâvcl vocação 
civici.l. 

Vistas, no pai de família, aquelas características emocionais tilo 
autenticamente brasileiras, teriam de ser disciplinadamente supera· 
das por quem, aos quinze anos de idade - aluno com as melhores 
notas da Real Academia Militar- jú usava no ombro esquerdo a 
dragona de Alferes e, três unos depois, tenente no Bntalhão de Elite 
do Imperador, empunha u primei no Bundeiru Nacionul na cerimônia 
de bonç"o do E.1tundurtc Brasileiro, quando o País acaburu de tornur· 
se independente de Portugul. · 

O simples fato de lhe caber tal honro, cm cerimónia como cssu, 
du muior importtincia naqueles dias de inccrtczus c uprt:cnsõcs, afere:~ 
cc u idéia de como o destino jú lixuru, no jovem tenente, a dctcrmin;~
çUo de llu: conliar tis muis gruvcs missões, ern bcneffcio du unidade 
nucionul. 

Emjuneiro de 1824, aos 22 unos, pelu sua participação nus lutas 
dos insurgentes da Buhiu, enfrentando os que negavam a lndepen· 
dênciu, torna• se o Cupitilo mais jovem das Forças Armadas Brusilei· 
rus. 

Sr. Presidente, a vida deste grande brasileiro, talvez mais do que 
a de qualquer outro, revela-nos um comportamento de cquillbrio e 
inteireza, digno de admiração e de entusiasmo, que toca fundamente 
o no.so sentimento de brasilidade, f!. que ele, grunde e sábio nos 
momentos de tristeza c desventura, soube também ser comedido- c 
até humilde- nus ocasiões gloriosas que se lhe apresentaram. 

Relembremos, em traços largos, alguns desses momentos, . 
Estamos nos primórdios do ano de 1823. O Tenente Luiz Alves 

de Lima e Silvu recebe a noticia de que a tropu se deslocará pura a Ba· 
h ia, a fim de enfrentar as hostes do General Madeira. f!. o batismo de 
fogo tão espemdo c desejado pelo jovem oficial brasileiro. A 3 de 
maio, depois de vencido o agreste alugoano, encontra o inimigo 
entrincheirado em pontos estratégicos c fortificados no recôncuvo 
buiano. Fere-se o combate, cm lances de bravura memoráveis, que 
impelem o inimigo pura os seus últimos redutos de defesa. Com u 
entrada do Exército Brasileiro na capital baiana, a 2 de julho de 
1823, sela-se a Campanha da Independência, surgindo uma naciona· 
!idade, fruto do amor, da coragem, da disciplina c do dcsprendimen· 
to de brasileiros, que tudo arriscaram- inclusive a própria vida -
nu defesa dos sagrados ideais da constituiçiio de uma Pátria comum. 
Em conseqUência de sua participação nessa campanha, recebe Luiz 
Alves de Limu c Silva a Ordem do Cruzeiro, no grau de cavaleiro, 
alóm da promoçiio ao posto de Capitão. 

Mas ainda niio transcorreu suficiente tempo para se esquecerem 
os ecos das lutas insanus da campanha pela Independência, e, já no 
Sul, u situação se agrava, na Província Cisplatínu. Impõe-se o blo· 
queio de Buénos Aires, pela nossa Esquadra, declarando-se guerra 
ils Províncias Unidas, Quatro unos de lutas, de sacrifícios, de extre· 
mos sofrimentos se desenrolam para todos os combatentes. Episó· 
dias da mais distinguida bravura se verificam no curso das cruentas 
refregas. Um, porém, se destaca, como uma epopi:ia de bravura, de 
capacidade de liderança e inteligência. Estávamos sendo constante· 
mente acossados por um barco, de pequeno porte, que, embora 
durante o dia, prejudicava as nossas linhas de suprimentos pelo mar, 
atacando e, logo a seguir, recuando pura acobertar-se na retaguarda 
das tropas udversárius, Que fazer? Os nossos barcos de guerra, por se· 
rem de grande porte, não poderiam oferecer perseguição eficiente ao 
corsário inimigo. Foi então que o jovem oficial brasileiro, Luiz Alves 
de Lima e Silva, revelando extraordinária perspicácia militar, orguni· 
zou umu pequena tropa de assalto e, tangcnciundo as hostes inimi· 
gus, atacou, durunte a noite c de surpresa, a soldadesca que cons· 
titula a tripulação do barco inimigo, fazendo-a prisioneira e condu· 
zindo·a ao campo brasileiro. Que formidável lance esle, Sr. Presiden· 
te, que deOne um predestinado. 

Cheg11mos, entretanto, ao ano de 1832. Instaura-se n Regência, 
com a ubdieução de D. Pedro 1. Transformações nu ordem política 
são ditadas pelo novo Governo, Surgem reuções e movimentos de cu· 
r{ttcr republicano. Luiz Alves de Lima e Silva, mais uma vez, é chu· 
mudou participar utivumente da repressão aos sediciosos. Colubora. 
eOcientemente, no restabelecimento du ordem na "Abriladu" e nu re· 
voha dos "~Curumurus". 

Mas, Sr. Presidente, ao ludo daquela insopitável térnpcra de 
soldudo, desenvolve-se um espírito de sublime contcttdo humunitú· 
rio, cnpuz de surpreender, pelos largos feitos de brandura e 
compreensão, uos seus mais acirrados udvcrsúrius. Vejumos um 
desses acontecimentos: eclodira o Movimento Farroupilhu. 
Conseguira o Major Misuel de Frias sublevar a guarnição da 
Fortulezu de Suntu Cruz e, à frente de mais de duzentos homens, no 
Campo de Suntunu, lunçu um munifesto à Nuçilo, dissolvendo u 
Ciunnru, o Senndo e convocando uma ussembli:ia constituinte. Luiz 
Alves de Limn e Silvn, como voluntário, se uprcscntn pura enfrentar 
os revoltosos. Ao fim de umu cnrgn de cavuluriu 1 dissolve-se u scdi
çuo c o seu chefe, o Mujor Miguel de Frius, refugiu-se cm um 
sobrado~ na rua dos Arcos. Em sun pcrs~:guiçi'lo, Luiz t\lvcs de Lima 
c Silvn penetrun cusu e, chegando lt porta por trás du qual subiu estur 
o fugitivo- seu nmigo c compunhcim de Cillnpunhns mon(lrquicus 
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-abre-a, deparando seu inerme adversário, pura, cm seguida, rcchá· 
la, sem umn palavra, como se nudu houvera encontrado 

Sustaria este acontecimento, Sr. Presidente, pura definir, com 
absoluta clareza, u estatura de um colosso, de um desses homens que 
só aparecem de séculos em séculos, como se a miio da Providência os 
tocasse num sagrado comprometimento com a Humanidade. 

Mas é a partir de 1837, já no posto de Tenente-Coronel, que 
inicia suas arrancadas, 1t rrente das tropas imperiais, para debelar 
surtos insurrecionais cm todo o País. lnspeciona as tropas do Sul, 
com o Rio Grande conflagrado pela Revolução Farroupilha; em 
1839 e 1840jugula a "Bulaiadu" no Maranhão; em 1842 domina um 
surto rebelde que irrompera em São Paulo c Minas; em 1845, 
termina com a Guerra dos Farrapos, pura participnr, depois, de 1851 
a !852, da campanha contra Oribe e Rosas, nas rronteiras do Rio 
Grande. 

Quando explode a Guerra do Paraguai, Caxias, que já conhe
cera o travo da política, é chamado pelo seu adversário, Zacarias, 
para assumir o comando das tropas brasileiras, aos 64 anos. 
Reorganiza os Exêrcitos Nacionais e inicia, a 22 de julho de 1867, 
sua ramosa marcha de flanco, envolvendo as·deresas paraguaias. Por 
influências politicas, sente-se desamparado pelo Governo e exonera· 
se, depois da vitória de Humaitâ. Prestigiado pelo Ministério, 
retorna ao comando e continua, numa série ininterrupta de vitórias, 
ati: a tomada de Assunção, a I de janeiro de 1869, recebendo, logo 
depois, o título nobiliárquico de Duque de Caxias. 

Foi um pn(adigma de soldado e, por isso mesmo, escolhido 
como "Patrono do Exêrcito Brasileiro". 

Político e Estadista 

Tão comprovada vocação para o serviço da Pátria, tão 
entranhada dedicação à causa pública, tão constantes manirestações 
de civismo - principalmente sua conduta na pacificação das 
rebeliões internas, que lhe valeram o titulo de "Pacificador" -
haveriam de mover os seus contemporâneos a convidá-lo para as 
tareras da política e da administração. 

Sua primeira manifestação politica se revela quando,, nos dias 
tor111entosos da abdicação, apresenta ao Imperador Pedro I um pia· 
no de resistência, que garantiria sua permanência no País. Mas o 
Príncipe não deseja a guerra civil e quer retornar ao trono de Portu· 
gal, usurpado pelo seu irmão Miguel. Constituída a Regência Trina, 
de que participava seu pai, Francisco de Lima e Silva, Caxias, com 
Feijó, deuica-se à manutenção da ordem. Eleito Deputado-Geral 
pelo Maranhão, não chegou a desempenhar o mandato, com a 
dissolução da Câmara, que se instalaria cm 1842. Depois de pacificar 
o Rio Grande do Sul, obtendo a anistia, é escolhido Senador, por 
aquela Província, em 1845, exercendo o mandato uo lado do pai, 
casu único nu história do Senado brasileiro, 

Em 1855, é nomeado Ministro da Guerra, passando à 
Presidência do Conselho, com u morte do Marquês de Paraná. Em 
1861, volta 1t Pasta da Guerra. Com a ascensão dos liberais, fica 
como Conselheiro de Guerra, até 1958. 

Depois da Guerra do Paraguai, j:i ultrapassados os 65 anos de 
idade, ê, novamente, chamado 1t administração e nomeado Conse
lheiro de Estado ExtraordinMio, em 1870. Em 1875 assume a Chefia 
do Gabinete, como Presidente do Cl1nsclho e Ministro da Guerra. 
Nessa runção, a última tureru politica de sua carreira, encerra a 
questão religiosa, com a concessão de anistia aos Bispos. Final· 
mc.mtc, n:tira·se para a sua Fuzcndu de Santa Mônica, para morrer, 
dois anos depois, cm 1880. 

Condestúvel do Império 
Por tanto e tumanho devotamento ao serviço da naçilo; por 

ingentes sacrilicios nos campos de batalhas e duras penas sorridas 
nas intrigas polfticas; pelo estoicismo com que suportou urastar-se 
dos doces serücs ramiliures; cidadilo exemplar; soldado-símbolo, 
politico fiel e administrador eficiente; honrando n tribuna do Senado 
e as nobilitantcs tarefas do Ministério, ninguém melhor do que o 
Duque de Cuxius, para espelhar as melhores virtudes du cidadania, 
ele n quem o Exército Brusilciro tomou como purudigmu do soldudo, 

Foi, sobretudo, o Condestí1vel do lmpêrio. 
Se, hoje, temo~. numa extensüo contincntul~ uma Nação unn c 

indivisível, upesar de todas us tentativas de recessão, dominadas pela 
espadu do "Pacificador", sem nenhuma humilhação para o adversá
rio vencido, sua memória há de, em nome da integração nacional 
conquistada, ser permanentemente lembrada, como ontem e hoje, 
pelas gerações ruturas. 

Neste modesto registro de uma grande eremi:ride, não faremos 
senão cumprir um dever elementar de brasileiros, que sabem, 
consciente e orgulhosamente, cultuar o seu passado e os seus heróis 
autênticos. 

Rererindo-se a Caxias, disse Silvio Romero: 

"Sessenta unos de luta, sessenta anos de esforços nortea
dos todos por um ideal, o ideal supremo da independência, 
da integridade, da unidade nacional." · 

A sua imagem, hoje recortada no panteão da História, como 
símbolo dus aspiràções de uma nação pacifica e de uma pátria 
indestrutível, exemplo' de dedicação ao bem-comum, de liberalidade 
com os vencidos, de vida ramiliar exemplar e de incorruptível vida 
pública, dá-nos a certeza da própria perenidade nacional. 

Feliz a Nação que não precisa inventar os seus heróis,' nem 
apel.ar para os mitos, porque tem, entre os seus próprios homens, 
figuras desse porte, varões insignes, cidadãos prestantes, soldados 
modelares, tão amantes da paz quanto invencíveis nu defesa das 
tradições e da integridade nacional. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi, para nós, honra 
maior caber-nos a oportunidade deste pronunciamento. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidéncia, em 
nome da Mesa, associa-se às homcnugens prestadas ao Exórcito Bra· 
siloiro, através da figura integra de Caxias, um dos seus maiores sol· 
dados e seu Patrono. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. !•-Secretário 
procederá à leitura do Expediente. 

. t.lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

- Do Sr. 1•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 
ii revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•10, DE 1975 
(a• 17·8/75, aa Cilaan d01 Deputada~) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre a Repú· 
blica Federativa do Brosll e o Estado do Covelte, Orma~o em 
BrosíUa, a 25 de março de 1975. 

O Congresso Nacionnl decreta: 

Art. !<• Fica aprovudo o texto do Acordo de Coopemçiio entre 
u República Federutivn do Brasil e o Estudo do Coveite, firmado em 
Brusília,n 25 de março de 1975. 

Art. 2• Este Decreto Legislutivo entrar{• cm vigor nu duta de 
sun publicnçuo. 

MENSAGEM 
N• 157, del975 

Excelenllssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conrormidude com o disposto no urt. 44, Inciso I, da Cons

tituiçilo Federul, tenho a honra de submeter~ clevudu considcruçilo 
de Vossas Exccléncius, acompunhado de E.xposiçilo de Motivos do 
Senhor Ministro de Estudo dus Relações Exteriores, o texto do Acor-
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do de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e o Estado 
do Coveite, firmado em Brasflia, a 25 de março de 1975. 

Brasília, em 10 de junho de 1975.- Ernesto Gelscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DPB/DOP/DAI/159/811 • 
(846) (E6), DE 3 DE JUNHO DE 1975, DO MINISTI::RIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES. 

À Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geisel 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter i) alta apreciação de Vossa Excelên
cia o texto do Acordo de Cooperação entre o Brasil e o Covcitc, 
firmado, cm Brasília, a 25 de março último, 

2. Esse instrumento tem por objetivo promo~er a cooperação 
entre os dois pulses nos campos económico, financeiro, comercial, 
industrial c agrícola. 

3. Dentro do acordo é criada uma Comissão Mista, a ser esta·· 
belecida no prazo de três meses após a entrada em vigor do ato. A 
Comissão se reunirá pelo menos uma vez por ano ou a qualquer 
momento a pedido de uma das Partes, alternadamente cm Brasília 
ou no Coveite, e terá as seguintes tarefas principais: 

I) Gstabelccer, na sua primeira reunião, uma estratégia conjun
ta de cooperação entre os dois países rlc modo a utilizar a comple
mentaridade existente entre suas duas economias. 

2) Propor aos Governos das Partes Contratantes medidas visan• 
do aperfeiçoar e expandir as relações económicas c financeiras entre 
'os dois países. 

3) Negociar os ajustes específicos previstos no Acordo. 
4) Selecionar projetas para a expansão da cooperação cconômi· 

ca, bem como identificar as oportunidades de comércio entre os dois 
pais os. 

S) Supervisionar a execução do Acordo. 
4. O presente instrumento poderá contribuir decisivamente 

para uma estreita aproximação entre as economias do Brasil e do Co
veite, servindo também como mais um passo positivo para 
aumentar Õ intercâmbio brasileiro com os Países exportadores de 
petróleo. 

S. Nessas condições submeto à alta consideração de Vossa 
Excelência o anexo projeto de Mensagem Presidencial para que Vos
sa Excelência se assim houver por bem, encaminhe o texto do Acor
do de Cooperação entre o Brasil e o Covcite à aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Antônio F- Azeredo da Silveira. 

A.COR.DO DE COOPERAÇÃO ENTRE A REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O ESTADO DO COVEITE. 

O Governo da República Federativa da Brasil e a Governo do 
Coveitc, desejando consolidar os laços de amizade e cooperação 
económica entre os dois países; interessados cm fortalecer uma poli
tica de respeito i) soberania nacional e independência entre os dois 
Estudos: conscientes de que a colaboração mútua entre seus 
Governos c povos ê de grande importância para o desonvolvimcnto 
de suas economias respectivas: 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

Os Governos do Brasil c do Coveite promoverão a cooperação 
entre os dois países nos campos económico, financeiro, comorcial, 
industrial e agrlcola, dentro de um espirita de compreensão mútua, 

ARTIGO II 

As Partes Contrutuntes tomarão todas as medidas necessârias 
pura a coopcraçilo nos campos acima mencionados, de acordo com 
a~ P.O"ibilidades de complementaridade que existem entre as 
economias dos dois pulses. 

ARTIGO III 

As Partes Contratantes promoverão a cooperação económica 
através de seus setorcs públicos e privados com o objctivo de esta
belecer companhias c empreendimentos conjuntos ou mistos em 
todos os campos, de acordo com as leis c regulamentos vigentes nos 
dois países. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes estimularão investimentos de capital de 
cada Parte no território da outra. · 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes, por intermédio de ajustes cspcclficos, 
promoveril.o a coo~cração técnica entre os dois países, especialmente 
no campo do planejamento, formulação e avaliação de projetas, 
pesquisa, e fornecimento de equipamento c sua respectiva instalação 
c operação. 

ARTIGO VI 

A fim de favorecer c ampliar o comércio entre os dois países, as 
Partes Contratantes, em conformidade com suas respectivas leis, pro· 
cedimcntos c regulamentos, concederão aos cidadãos, organizaçõc! 
ou instituições de cada uma delas, todas as facilidades necessárias 
para a realização de feiras e exposições nos seus respectivos 
territórios. 

ARTIGO VII 

As Partes Contratantes poderão, nos termos do presente 
Acordo, concluir ajustes comerciais específicos sempre que neccs
sârio. 

ARTIGO VIl! 

A fim de assegurar a execução apropriada deste Acordo, os dois 
Governos concordam cm estabelecer, no prazo de três meses após a 
data da entrada em vigor deste Acordo, uma Comissão Mista com
posta por representantes a serem dcsi~nados pelos dois Governos. 

Esta Comissão se reunirá pelo menos uma vez por ano ou a pe
dido de uma das Partes, cm Brasllia ou no Covcite alternadamente e 
terá as seguintes tarefas principais: 

I) Estabelecer, na sua primeira reunião, uma estratégia conjun
ta de cooperação entre os palses de modo a utilizar a complemen
taridade existente entre suas duas economias. 

2) Propor aos Governos das Partes Contratantes medidas 
visando aperfeiçoar c expandir as relações económicas c financeiras 
entre os dois pulses. 

3) Negociar os ajustes especificos previstos neste Acordo. 
4) Sclecionar projetas para a expansão da cooperação económi

ca bem como identificar as oportunidades de comêrcio entre os dois 
pulses. · 

5) Supervisionar a execução deste Acordo. 

ARTIGO IX 

~stc Acordo scrâ submetido à aprovaçno das autoridades com
petentes, cm conformidade com os procedimentos constitucionais 
das Parles Contratantes, e entrará cm vigor nu data da troca dos res
pectivos instrumentos de rutificaçno. 

Este Acordo permanecerá em vigor por um período de cinco 
unos e ser!t renovado automaticamente por pcrlodos adicionais de 
cinco anos a menos que uma das Partes Contratantes notifique a 

I 

i 
I, 
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outra de sua intenção de dcnunciá·lo pelo menos três meses untes de 
expirar cada um dos pcrlodos acima mencionados. 

Em testemunho do que os Representantes dos dois Governos 
devidamente autorizados para tal fim assinaram este Acordo. 

Feito cm Brasilia, aos 25 dias do mos de março de 1975, cm du· 
plica ta, nas Irnguas portuguesa, árabe c inglesa, todos os textos igual· 
mente autênticos. 

Em caso de divergência de interpretação prevalecerá o texto cm 
inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio Fran
cisco Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo do Estado do Covcitc: Xeque Sabah AI Ahmed AI 
Jaber AI Sabah. 

(Às Comusiks dt Rtlaçiks Exttrlores e dt Economla.J 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• Q, DE l!n5 · 
<• 881-B/?5, • c-de orlpm) 

De laldaiiYI do Selllor Pmldnte da República 

Autoriza o Poder Execull•o a abrir i Jllllca Federal de I• 
lllllinda crHIIo npedal de Cr$ 2.080.000,00 (dois mUban e 
olteota mU cruzeii'OI). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça 

Federal de I' Instância o cr~tlito especial de Cr$ 2.080.000,00 (dois 
milhões e oitenta mil cruzeiros), para atender despesas com a cons
truçao de Sede da Scçilo Judiciãria do Amazonas. 

Art. 2• Os recursos necessários à cxecuçilo desta lei decorrerão 
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no 
vigente Orçamento ao subanexo 0900, a saber: 

Cr$ 1,00 

0900- JUSTIÇA FEDERAL DE I•INST ÃNCIA 
0900.02040251.094 - Ediflcio Sede da Justiça Federal de I• 

Instância da Guanabara 
3.1.3.1- Remuneração dê Serviços Pessoais- 80.000 
4.1.1.0- Obras Públicas- 2.000.000 
Total- 2.080.000 · 

Art. J• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 232, de 1975 

Excelcntlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de 

submeter à clcnda dclibcraçio de \lassas Excclôncaas, acom· 
panhado de Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Plancjamento da Presidência da República, o 

anexo projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justl· 
ça Federal de I • Instância cr~dito especial de Cr$ 2.080.000,00 para 
o fim que especifica". 

BrasUia, cm 31 dc,julho de 1975.- ErMslo Gelael. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nt 197{75, DE 29 DE 
JUlHO DE 1975, DO SR. MINISTRO DE ESTADO CHE· 
FEDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 

Excclentlssimo Senhor Presidente da República 
O Exm• Sr. Presidente do Conselho da Justiça Federal, pelo Ofl· 

:lo n• 8/CJE, de 31 de janeiro de 1975, solicita a abertura de cr~dito 
especial, no montante de CrS 2.080.000,00 (dois milhões c oitenta 
mil cruzeiros), cm favor da Justiçu Federal de I• Instância c dcs· 
tinudo a atender despesas com construçiio da Sede da Seçiio Judiciá· 
ria do Estudo do Amazonas. 

2. Após examinar o assunto, os órgãos técnicoo desta Secretaria 
c do Ministério da Fazenda manifestaram-se favoravelmente à 
concessão do crédito solicitado, cumprindo acentuar que as despesas 
resultantes serão atendidas sob a forma de compensação, conforme 
prevê o artigo 43, § I•, item III, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 
1964, obedecidas, assim, as prescrições do artigo 61 § 1• letra c, da 
Constituição. 

3. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
,protestos do meu mais profundo respeito. - Joio Paulo dos Reis 
Velloso, Ministro. 

PARECERES 

PARECER N• 361, DE 1975 

Da Comlssio de Constihllçio e Justiça, sobre o Oficio 
"S" n> 19, de 1!n5 (a• 18/P/MC, de 6-8-75, na orlsem), do 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami
nhando ao Senado Federal, cópias das notas taqulpíflcas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos ào 
Recurso Extraordlnírlo n• 77.9SI, do Estado de Sio Paulo, o 
qual declarou a Inconstitucionalidade da taxa prevista nos artl· 
gos I• e 4•, parísrafo único, da Lei Paulista n• 9.589, de 30 de 
dezembro de 1966, modiOcados pela Lei n• 9.996, de 20 de 
dezembro de 1967. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o 
Oficio "S" n• 29, de 1975 (Of. n• 18/P/MC, de 6-8-75, na origem), 
submete à apreciação desta Casa do Congresso Nacional, para os 
fins do art. 42, item VIl, da Constituição, cópias das notas 
taquigráficas c do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraor
dinário n• 77.954, do Estado de São Paulo, o qual declarou a 
inconstitucionalidade dos artigos I• e 4•, parágrafo único, da Lei 
n• 9.5M9, de 30·12-66, modificada pela Lei n• 9.996, de 
20-12·67, daquele Estado da Federação. 

Examinando a matéria, verifica-se que a decisão da Egrégia Cor· 
te de Justiça fundou-se no fato dos dispositivos legais cuja 
inconstitucionalidade í: declarada, ao instituírem uma Taxa de Fis· 
calização c Serviços Diversos, pelo exercício de atividadc decorrente 
do poder de polícia do Estado, ora representado "pela prestação de 
serviços relativos à concessão de alvarás, inspeção c fiscalização de 
cinemas, ora pelo policiamento ostensivo, no propósito de assegurar 
a ordem pública", terem atentado contra "funções de estrita 
competência impositíva municipal, resultante de . seu peculiar 
interesse (art. 15, 11, a, da Constituição Federal), contrariando o dis· 
posto no artigo 77 do CTN" c, ademais, no que se refere ao 
policiamento preventivo c repressivo cm cinemas, por serem estes 
custeados por impostos. Como afirma o Ministro Aliomar Baleeiro 
cm seu voto, "pela prôpria natureza desse serviço público geral, 
indivisível e indiscriminado, só o imposto hã de custeá-lo". 

Os autos obedecem aos aspectos formais estabelecidos no art. 
116 da nossa Lei Maior, tendo a decisão transitado cm julgado. 

Assim sendo, e cm cumprimento ao que determina o art. 42. 
VIl, da Constituição, combinado com o art. 100, 11, do Regimento 
Interno do Senado, apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1975 

Suspende a execuçilo dos artisos I• c 4•, parágrafo único, 
da Lei n• 9.589, de 30 de dezembro de 1966, modificados Jl"ll 
Lei n• 9.996,'de 20 de dezembro de 1967, do Estado de Silo 
Poulo, declarados Inconstitucionais por dtciaio do Supremo 
Tribunal Federal. 

O Senudo Federal resolve: 

Artigo imico. 1: suspcnsu a cxecuçuo dos arts. 1• c 4•, parAgra· 
fo único, du Lei n• 9.589, de 30 de dezembro de 1966, modificados 
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pela Lei n• 9.996, d~ 20 de dcz~rnbro de 1967, do Estado de São 
Paulo, Joclarndos inconstitucionais por decisão definitiva do Supre
mo Tribunal Federal, publicndu no Diário da Justiça de 17 de junho 
de 1974. 

Sala das c'omissões, em 27 de agosto de I 975. - Aceloly Filho, 
President~- Nelson Carneiro, Relator- HeiYidlo Nunes- Gustaro 
Capanema - Heitor Dias - M•uro Benevides - Renato Franco -
Mallo• Lciiu. 

PARECER No 362, DE 1915 
Comi&•iio de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 45, de 1975. 

Relator: Senad~r Jo•é Lindos o 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resoluçilo 
n• 45, de 1975, que suspende a execução do art. I• du Lei n•408, de 
18 de dezembro de 1967, c do art. t• da Lei n• 506, de 31 de dezcm· 
bro de 1969, do Município de Bocaina (SP), declarados incon>titucio· 
nais por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Sala das Comissões, cm 28 de agosto de 1975.- Renato Frnnco, 
Presidente- José Lindoso, Relator- VlrgRio Tá~ora. 

ANEXO AO PARECER N• 362, DE 1975 

Redaçiio línal do Projeto de Resolução n• 45, de 1975, 

Fuço suber qu~ o Senado federul uprovou, nos termos do urt. 
42, inciso Vil, du Constituiçilo, e eu, , Presidente, pro-
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende, por inconstliudonalidade, u execução do art, 1• 
da Lei n• 408, de 18 de dezembro de 1967, e do Mrt. t• du Lei 
n• 506, de 31 de dezembro de 1969, do Município d• Bocaina, 
Estado de Siio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos du decisão definitivu do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 9 de abril de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
n• 78.957, do Estudo de São Paulo, a execução do art. I' da Lei 
n• 408, de 18 de dezembro de 1967, e do art. I• da Lei no 506, de 31 
de dezembro de 19ó9, do Município de Bocuina, naquele Estado. 

PARECER N• 363, DE 1975 
Comissão de .Redação 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 44, de 11175. 

Relator: Senador Vlrgruo Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resoluçilo 
n<• 44, de 1975, que suspende~ execução do art. 4'1 da Lei n• 5.627, 
de I• de dezembro de 1970, declarado inconstitucional por dccisilo 
do Supremo Tribunal Federal de 15 de maio de 1975, 

· Sala das Comissões, cm 28 de agosto de 1975. - Renato Franco, 
Prcoidente- Vlrgfllo Tá•ora, Relator- José Lindoso. 

1\NE.XO AO PARECER N• 363, DE 1975 

Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n• 44, de 197~. 

. Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VIl du Conslituiçuo, c eu, ------
Presidente, promulgo a segui:llc 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende, por inconstitucionalidade, n exeeuçilo do 
art. 41' dn Lei n• 5.627, de I• de dezembro de 1970, 

O Senado Federal resolve: 

Artigo Llnico, f:. suspensa, por inconslilucionalidude, nos ler· 
nH>s da <kds~u definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 

cm 9 de abril de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
no 79.107, do antigo Estudo da Guanabara, a execuçiío do ar\, 4• da 
Lei n• 5.627, de I• de dezembro de 1970, daquele E.!tado. 

,O SR. PRESIDENTE (Mqllbia Pblto)- No Expediente lido 
coqsta o Projeto de Lei da Clmara n• 62, d,e 1975, que autoriza o Po
d."r Executivo a abrir l Justiça Federal de I • lnatincia cr6dito espe
ctai de CrS 2.080.000,00 (doia m!lhiloa c oitenta mil cruzeiros). 

Nos termos da allnca B do inciso 11 do ·art. 141 do Regimento 
Interno, a mattria rec:cbérA emendas, perante a 'primeira Comisalo a 
que foi distribulda, pelo prazo de dnco scsaões ordinAriu, . 

O SR. PRESIDENTE (MipWII Pt.to)- A Presidenda rec:c
béu as seguintes Men..,ena; pelaa quais Ó Senhor Prcaidenle · da 
Rcp6blica, noatermos do disposto no art. 42, item VI, da Constitui' 
ção, submete ao Senado propo1tu do Sr. Miniltro do JlJtado da Fa· 
zcnda para que seja levantada a ,proibição contida na Resolução 
58/68, do Senado Federal: · 

N• 157{75 (n• 253/75, na oriscm, de 26 de asosto), a fim de 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Andradina (SP) a ele
var cm CrS 2.60C_l.OO(),OO (dois 11Jifhacs c seiiCCntos mil cruzeiros) o 
mont~ntc de sua divida consolidada; c possa contratar emprbtimo 
junto à Caixa. EcoruSmica· do E.!tado dé Slci Paulo s A., destinado a 
financiar a consti'uçio'do.noyo Paço Municipal; 

N• 158/75 (n• 2Yt/75, na oriaem, ele 26 de aa01to),. a fim de 
que. seja autorizada· a Prefeitura Municipal ele Tupi Paulista (SP) a 
elevar em Cri 2.000.000,00 (dois milhacs de cruzeiroa) o montante 
de sua divida consolidada, e possa contratar cmprbtimo junto à Cai·· 
·xa Econômica do E.!tado de Silo Paulo S.A., destinado a financiar a 
cx:cuçio de s•rviços d• paviincnt~çilo asfAitica, 'suilis c sarjetas cm 
vias daquela cidade; · · 

N• 159/75 (n• 255/75, na origem, de 26 de agosto), a fim de 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Álvares Florencc (SP) 
a elevar cm Cr$ 1.000.000,00 (hum milhlio de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolid,da, c po.ssa contratar .emprbtimo junto ii Cai· 
xa Econômica do Estado de Silo Paulo S.A., destinado a financiar a 
·realização de serviços de pavimcntaçilo asfâltic:a de vias pablicas da· 
quela cidade; 

N• lfiJ/75 (n• 256/75, na origem, de 26 de agosto), a fim de 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de lacanga (SP) a elevar 
cm CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua di· 
vida consolidada, c possa contratar empr6stim.o junto l Caixa Econô
mica do Estado de São Paulo S.A., destinado a financiar a realiza· 
çào' de serviços de pavjmentaçilo ufAitica de ruas c logradouros 
p6blicos daquela cidade. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c 
de Constituição c Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhics Pinto) - Através da Mcn· 
sagcm n• 153/75, de 21 de agosto, o Senhor Presidente da Rcpablica 
submete ao Senado n escolha do Sr. Espedito de Freitas Rcsend•, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Repablica do Chile, 

Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, neste 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhileo Pinto) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I '·Secretário. 

São lidos os st?,uintcs 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 138, DE 1975 
D' no•a redaçio ao art. 14 da Co11101ldaçio daJ Leia do. 

Trabalho, apro•ada pelo Decreto-lei n• 5.452, til! I• de maio de 
1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• O art. 14 da Consolidação das Leis do Trabalho. apro
·vada pelo Decreto-lei n• 5.45~. de ,. de maio ce 1943, possa a VIgorar 
<:om a seguinte redução:· 

·"Arl. 14.. A Carteira de Trabalho c Previd~ncia Social 
será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho, Sin· 

,. ,. 

1: ,. 
I 
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:dicatos ou, mediante convênios, pelos órgilos federais, es
'taduais c.municipais, da administração direta ou indircta". 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de suo publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Jusllflcaçio 

A medida ora proposta decorre de sugestão da Fcd••ação dos 
Tràbalhadorcs nas Indústrias Qu!micas e Farmacêuticas do Estado 
de São Paulo, e objctiva admitir os sindicatos como entidades cmis
~oras de Carteiras Profissionais. 

Obrigatória para todos aqueles que exerçam qualquer emprego, 
ou mesmo, .Por conta própria, qualquer atividadc profissional 
remunerada, exceçilo feita aos domésticos, a Carteira de Trabalho é 
instrumento de protcçilo ao trabalhador c espelho de sua vida profis. 
sional. · 

Rc.ssal~ando a sua importância, a Exposição de Motivos da 
Consohdaçao das Leis do Trabalho enfatiza o seguinte:· 

. "No concernente à identificação profissional, h,á. q~cm 
mcorra cm absoluto equivoco, ignorando o sentido exato des
sa. i~stituição jurf~ica, Houve quem lhe apontasse,. apenas, a 
ubhdade de mero rnstrumcnto do contrato de trabalh'o, quan· 
do, na verdade, é este, embora de grande alcance, apenas um 
aspecto da carteira profissional, cujo caráter fundamental 0 0 · 

de documento de qualificação profissional, constituindo mes· 
mo a primeira manifestação da tutela do Estado ao tra
b~lhador, a~tcs formalmente desqualificado sob o ponto de 
VISta profisstonal c a seguir, com a emissão daquele titulo 
habilitado à ocupação de um emprego ou ao cxcrclcio d~ 
uma profissão'', 

Na legislação cm vigor, somente quando incxistcm, cm dctcr
·minada localidade; convênios das Delegacias Regionais do Trabalho 
com órgãos federais, estaduais c municipais, da administração dircta 

·OU indircta, ou quando não existem os próprios organismos, é que se 
admite sejam tais carteiras cmitídas por intermédio de sindicatos. 

Em verdade, não vemos, como a Federação das lndÓstrias Far
macêuticas do Estado de São Paulo, 

"nenhum inconveniente no crcdcnciamcnto da entidade 
ac classe para fornecer carteira de trabalho, pois esse s~r
viço pude ser submetido a rigoroso controle. Antes, c pelo 
contrário, as entidades sindicais estariam prestando relevante 
c inestimável colaboração a Delegacias como a de São Paulo, 
c a postos emissores do interior, incapazes de atenderem à 
demanda de carteiras, pelo número reduzido de funcionários 
com que contam. n 

Tanto o Governo reconhece que pode existir rigoroso controle 
sobre tais serviços de identificação profissional, que o Presidente da 
Rcpablic~ vem de sancionar a Lei n• 6.206, de 7 de maio de .1975, que 
"dá valor de documento de identidade às carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de cxerc!cio prohssional". 

Sala das Sessões, cm 28 de agosto de 1975.- Nelson Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto-lei n' 5.452, de 1• de maio del943 

• O O lo 010 I o I 000 00 OOOol 000 li o o I li I OitO o o I o 00 O lo O o 000 O O o O o lO O O 

Seçilo II 

Da Emlssio de Carteira de Trabalho e Pmldõncla Social 

Art. 14. A Carteira de Trabalho c Previdência Social será cm i· 
tida pelas Dclcgucius Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, 
pelos órgãos federais, cstuduais c municipais, da administraçilo dirc· 
tu ou indirctn. 

~arfigraf? ú~ic? .. lncxistindo convênio ~om os órgão~ indi· 
c~d~s ou na tncxtslcncta deste, poderá ser admitido convênio com 
smdtcato.~ para o mesmo fim. 

• • '.".o .••• ' .. o.'.' ........ ' •.•••• ' •.••••• '.' ••••••••••••• 

(Às Comissões de Constillliçào e .fu.rtiçu e de Legislação 
Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1975 

D' nova redaçio ao§ 3• do ortigo 67 da Lei n• 5.6112, de 21 
de julho de 1971. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O§ 3• do artigo 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 
1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.67 ..... 00.00 00 00 oo• 00 ..................... . 

§ 3• Desligado de um Partido c filiado a outro, o eleitor 
só poderá candidatar-se a cargo cletivo, decorrido o prazo de 
1 (um) ano da nova filiação. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicac;ão, 
revogadas as disposições cm contrário. 

J uslllicaçiio 

A Lei Orgânica dos Partidos Pol!ticos (Lei n• 5.682, de 21·7·71), 
no seu artigo 67 estabelece normas c condições para o cancelamento 
da filia~ão partidária, quer se trate de desligamento a pedido do 
filiado, seja a extinção do vínculo partidário decretada de oficio pela 
Justiça Eleitoral, prescrevendo, porém, o§ 3• que o eleitor que sedes· 
ligar de um Partido só poderti candidatar-se a cargo cletivo pelo Par· 
tido a que se r.Jiar novamente, depois de 2 (dois) anos da nova 
filiação. 

Ora, é evidente, c a prática o tem demonstrado, que o prazo esta· 
bclccido na lei é longo demais para que um eleitor possa, depois de 
filiado a um novo Partido, disputar uma eleição por essa agremiação. 

O prcs~nte projctó visa a atender aos justos reclamos que nos 
chegam de toda a parte contra o rigorismo da legislação vigente, no 
trato de matéria de tanto interesse para a vida dos Partidos c. para o 
desenvolvimento da atividade politica dos brosileiros. 

Sala das Sessões, cm 28 de agosto de 1975.- Vasconcelos Tor· 
res. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 5.682, de 21 .de julho de 1971 (Lei 01'Jlinlca dos Parti• 
dos Politlcos~ 

o ....... ' ••••• ' ' o " • ' ••• " • ' ••••• " ••••••••••• ' •••••• ' •• ' o • 

Art. 67, O filiado que quiser desligar-se do Partido fará co· 
municnção escrita 1\ Comissão Executiva c ao Juiz Eleitoral da Zona 

§ 19 Após decorridos 2 (dois) dias da data da entrega du com~
nicaçào, o vínculo partidário tornar-sc·á extinto, para todos os c(ci· 
tos. 

§ 2• A .tustiça Eleitoral poderá determinar de oficio o cancela· 
mcnto·da filiaçilo partidâriu quando verificar a sua coexistência cm 
outro Partido . 

~ 3• Desligado de um Partido c filiado a outro, o eleitor só po· 
dcrlt cnndidatar-sc a cargo clctivo após o decurso do prazo de 2 
(dois) unos da duta da nova filiação. 

... ········· ......... '' ..... ··················· ... . 

r .:1 Comi.tl'tlo d1• Col/.l'tiluiçJo r> .111.\'llça) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 140, DE 1975 

AlMa a dcnomln•çilo do Tribunal de Contas da União. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• 1:: alterada para Tribunal de Contas da República Fe· 
derativn do Brasil, com n sigla de TCRFB, a denominaçilo do Tri· 
bunal de Contas da Uniilo, 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na datn de sua publicaçilo, rc· 
vogadas as disposições em contrúrio. 

Justificação 

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a que se rcrere o Decre
to-lei n• 199, de 25 de revcreiro de 1967, rala em Tribunal de Contas 
da União. 

A palavrn União, aí presente, diz respeito à União Federal. Era 
cabível usá-la, observamos, porque o Brasil tinha, então, por dcsigna
çiío oficial, a expressiío de todos conhecida, nunca usnda e já ultra
passada de Estados Unidos do Brasil. 

Nosso Pais passou a chamar-se hoje, como não í: novidade parn 
ninguém, República Federativa do Brasil, conrorme expressão usada 
c consagrada na própria Constituição Federal vigente. 

O nome de qualquer órgiio públ;co deve estar cm harmonia c 
coerência com a nomenclatura vinculada à estrutura mais alta e 
abrungentc, ou seja, o Estado. 

Uma parte, ali na!, niío pode e não deve contrapor-se ao todo, ao 
maior, no principal. E a obrigação talvez mais importante do legisla
dor, mesmo na área de assuntos que possam parecer irrelevantes 
como este, admito, í: estar vigilante cm torno de tudo quanto se reld
ciona com a coisa pública, em qualquer plano ou grau. Como se justi
fica no presente caso, pelas razões expostas, concluo. 

res. 
Sala das Sessões, em 28 de agosto de 1975.- 'vasconcelos Tor-

(Às Comissões de Con•riru/çrlo e Jusrlça e de Serviço Pú
blico CMI.) 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido P,elo Sr. !•·Secretário. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 368, DE 1975 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regi
mento, para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n• 116, de 1975, qu• dá nova redução aos itens III dos artigos 55 c 
58 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos). ' 

Sala das Sessões, cm 28 de agosto de 1975.- Petrõnlo Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - O requerimento 
lido será votado npós n Ordem do Dia, nos termos do art. 375, 
inciso 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 369, DE 1975 

Senhor Presidente, 
KcqU!mo, nos t~rmos regimentais, sejam consideradas como rlc 

licençu para tratamento de solide, as ausências ocorridas nos meses 
de abril e junho do corrente ano, conrorme atestado médico em 
anexo. 

Saiu das Sessões, cm 28 de agosto de 1975. - Benedito 
Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhucs Pinto) - O requerimento 
lido cstú devidamente instruído com o atestado mí:dico previsto no 
urt. 47, inciso I, do Regimento Interno. 

Em • • · 

Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa,) 

Está aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Josí: Guiomard - Cattcte Pinheiro - Fausto 
Castelo-Branco- Jcssí: Freire- Domfcio Gondim - Marcos Frei· 
re- Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Franco Montoro- Osires Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Está linda a Hora 
do Expediente. 

Passá-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 335, de 
1975, do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo "São Bento do 
Sul ~a sede do VIII Acampamento Regional de Escoteiros", 
pubhcado no jornal A Noticia, de Joinvilc-SC, no dia 22 de 
julho de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado, 
Será reíta a transcrição solicitada. 

ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL A NOTICIA, 
Df.' JOINVIU-SC, EDIÇÃO DE 22-7-75, INTITULADO 
SilO BENTO DO SUL tA SEDE DO VIII ACAMPAMEN
TO REGIONAL DE ESCOTEIROS, QUE SE PUBLICA 
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 335/75, DE 
AUTORIA DO SENADOR OTAIR BECKER 

SÃO BENTO DO SUL tA SEDE 
DO VIII ACAMPAMENTO REGIONAL 

DE ESCOTEIROS 

Com a presença de destacadas autoridades, roi aberto 
solenemente às lO horas de domingo o VIII Acampamento 
Regional da União de Escoteiros do Brasil - Região de 
Santa Catarina -, que teve por local as dependências do 
Posto Agropecuário de São Bento do Sul, localizado às mar
gens da SC-21. 

lnauauraçio 

Sob intenso rrio, por volta das lO horas, apro~imadamcnte 800 
escoteiros aproximarum-se do palanque oficial para a inauguração 
do V III Acampamento Regional. 

Logo cm seguida, autoridades civis, militares c escotistas rorám 
convidadas a ocupar o palanque oficial, dentre elas destacando-se o 
Ministro do Tribunal de Contas Guida Mondin, que í:, também, o 
atuul Presidente da Uniilo de Escoteiros do Brasil; Senador Otair 
Becker; Oswaldo Zipperer, Prcreito MÚnicipal de Silo Bento do Sul; 
Proressor Moacir Thomazzi, Presidente da Uniilo de Escoteiros do 
Brasil, Regiilo de Santa Catarina; Arno Fendrich, Presidente dn 
Comissilo Organizadora do VIII Acampamento; Eduardo de Castro 
Portela, Comandante do V Regimento de Caçadores de Combate; 
Prefeitos dns cidades circunvizinhas e comissários da Uniilo de 
Escoteiros c membros dn Comissilo Executiva Distrital. 

De outro Indo, presença simpdtica no palanque oficial roi a do 
I I k..f., foi 
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principal por ocasião da inauguração do 
Escoteiros de Santa Catarina. 

VIII Acampamento dos acontecimento com salvas de canhilo, instalado no alto de um tanque 

Pouco depois o Sr. Arno Fcndrich, fazendo uso da palavra, tra· 
çou um perfil do que i: o escotismo, seus objetivos e contribuição na 
formação de uma juventude sadia. 

Ao término das palavras do Sr. Arno Fcndrich foram hasteadas 
as Bandeiras do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul c Paraná, 
além da bandeira do escotismo de Santa Catarina, scguindo·sc o 
Hino Nacional, entoado pelos escoteiros, autoridades c público cm 
gerul. 

Terminado o Hino Nacional rcalizou·sc culto ecuménico, a car· 
godo Pastor Hans Buergcr c Padre José Bittcncourt. Em seguida, Pa· 
drc Bittcncourt celebrou missa e distribuiu comunhão a inúmeras 
pessoas. 

Após a efctivaçiio da celebração religiosa, o Prefeito de São Ben· 
to do Sul, Sr. Oswaldo Zippercr; fez uso da palavra assinalando que 
"a realização do VIII Acampamento· Regional da llniilo de Escotei· 
ros em São Bento do Sul é uma grande oportunidade para ·a comu· 
nidade local participar na preparação da juventude, visto que o movi· 
mcnto incute disciplina, além de reverenciar a Deus e à Pãtria." 

Posteriormente, agradeceu a presença do cx·Governador 
Colombo Salles, lembrando que durante seu mandato o escotismo 
evoluiu muito em Santa Catarina graças a diversos convênios firma· 
dos com o Estado, com o intuito de dinamizar o movimento, 

Após as palavras do Prefeito de Silo Bento do Sul, o Sr. Moacir 
Thomazzi, Presidente da União de Escoteiros, Região de Santa 
Catarina, também, proferiu discurso, ressaltando o significado do 
ucontecimento. 

Na oportunidade, o Sr. Moacir Thomuzzi destacou que "o 
escotismo tem provado ser um movimento nobre, que entende por 
educação a conquista paulatina de pequenas coisas do dia·a·dia, cnri· 
queccndo o homem, tornando·o dinâmico c saudável". 

O Senador Otair Bcckcr, que estava também representando o 
Govornador António Carlos Kondcr Reis, dirigindo·sc aos 
escoteiros, primeiramente pediu escusas cm nome do Chefe do 
Executivo do Estado por não poder se fazer presente a tão importan· 
te acontecimento. Em seguida teceu elogios ao movimento cscotista, 
garantindo que é um movimento sadio, responsável pela formação 
tisica c moral da juventude brasileira. 

Por último discursou o Ministro Guido Mondin, Presidente da 
União dos Escoteiros do Brasil,.oportunidadc cm que externou a sua 
satisfação cm poder estar presente na abertura do VIII Acampa· 
mcnto Regional de Santa Catarina. 

Em certa altura do discurso, Guido Mondin declarou que, 
proporcionalmente, o Brasil é o País que possui menos escoteiros. 
Apenas uns 40 mil. "Masjâ foi o suficiente para injctar a semente da 
idéia no povo. Prova disso é a expansão que o movimento 
experimenta nos últimos anos". 

Finalizou dizendo que os escoteiros estão em todas as partes do 
mundo, sempre alertas para servir, arrematando que, "agora mesmo, 
dois de nossos companheiros estão no espaço cósmico. São dois dos 
tripulantes da nave espacial norte·nmericnna que executa tarefa 
conjunta com outra tripulada por dois russos". 

Homen11em a Colombo 

Terminado o discurso do Presidente da Unii\o de Escoteiros do 
Brasil, o ex-Governador Colombo Sallcs foi homenageado com a 
Medalha "Cruz de Si\ o Jorge", que a recebeu das mãos do Presidente 
da União dos Escoteiros de Santa Catarina, Professor Moacir 
Thomazzi. 

Divcrsus outras pessoas, todas ligadas ao movimento escotista, 
também foram homenageadas com entrega de medalhas cm rcconhe· 
cimento uos bons serviços prestados a entidade. 

Em scguidu, o Professor Moacir Thomazzi deu como oficial· 
mente inuugurudo o VIII Acumpumcnto Regional dos Escoteiros de 
Santu Cnturinu. Muis de uma centena de balões subiram rapida· 
mente aos céus de Si\o Bento do Sul, enquanto que o 5• Regimento 
de Caçadores de Combate, da cidade de Rio Negro, saudava o 

de guerra. 

VIsita ao acampamento 

Autoridades c público cm geral, logo cm seguida, foram 
convidados a visitar o acampamento dos escoteiros. Mais de uma 
centena de barracas multicoloridas, umas espaçosas outras acanha· 
das, estavam distribuídas num campo aberto, sob as copas frondosas 
de alguns pinheiros, num belo cspctúculo, que recebeu elogios por 
parte de todos os presentes. 

A visita terminou por volta das 12 horas 30 minutos, quando as 
autoridades foram convidadas a participar de uma feijoada de 
confraternização. Enquanto isso, os escoteiros transformaram o 
·acampamento num local de intensas atividadcs, uns preparando as 
próprias refeições e outros dandos retoques tinais nas barracas. 

Desftle 

No período da tarde, ainda como parte dos festejos da inaugu· 
ração do acampamento, os escoteiros deslocaram·se do Posto 
Agro pecuário até a cidade de Silo Bento, por volta das I 5 horas, 
realizaram desfile pelas ruas centrais, passando pela Barão do Rio 
Branco, Viscontc de Tau'nay, Jorge Lacerda e Fclipe Schmidt. 

Bom público saiu às runs pura ver o desfile, que, pelo grande 
número de t:scoteiros, chegou a congestionar um pouco o trânsito, 
voltando a se normalizar alguns minutos depois de seu término. 

Participantes 

O VIII Acampamento Regional dos Escoteiros de Santa 
Catarina conta também com a presença de representantes do Paraná 
c Rio Grande do Sul. 

Fonte oficial explicou que em todos os acampamentos regionais 
de qualquer um dos três Estados do Sul sen1prc são convidados 
representantes dos outros dois. Dessa forma cxplica·se a presença 
dos escoteiros do Rio Grande do Sul e do Paranâ no acampamento 
cm São Bento do Sul. 

Allvldades 

O encerramento do encontro dos escoteiros estO. marcado para 
amanhã. Durante os três dias haverá intensa atividadc no local. 

Instruções básicas serão ministradas nos escoteiros. ou seja, 
armação de barracas, preparação das próprias refeições, exercícios 
físicos, jogos, etc, visando formação fisica c moral sadia aos jovens 
ali acampados. 

Domingo~ as autoridades escotistas mostravam-se muito satisfei
tas com o acampamento cm São Bento do Sul, destacando que a 
Prefeitura Municipal de São Bento do Sul vem dando todo o apoio 
necessário para que tudo transcorra dentro do previsto. 

Além do apoio moral, o Prefeito Municipal Osvaldo Zippcrcr 
sancionou lei na última quartu·fcira, abrindo crédito especial de 20 
mil cruzeiros, destinados a atender às despesas dccorrenCes do VIII 
Acampamento Regional dos Escoteiros de Santa Catarina." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) -Item l: 

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 295, de 1975), 
do Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1974, de autoria.do 
Senhor Senudor Vasconcelos Torres, que dá o nome de 
"l':dison Carneiro" ao Museu do Folclore. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti·la, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está cnccrradn. 
Encerrudu a discussão, a redaçilo final é considerada definitiva· 

mente aprovndu, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vni i\ Câmara dos Deputudos. 
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~ n seguinte a rcdnção final aprovudn 

Rednçõo final do Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1974. 
Dó o nome de "€dlson Carneiro" no Museu do Foi core. 

O Congresso Nucionul decretu: · 
f\l'l. 1• O Museu do Folclore da Campanha de Defesa do 

Folclore do Ministério da Educação e Culturn, instalado em depen· 
dências do Palácio do Cateto, nu cidade do Rio de Janeiro, passa a 
denominar-se Museu do Folclore "l'idison Carneiro". 

Art. 2• E5tn lei entra em vigor na data de suu publicaçiio, 
revogadas us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 3: 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
o• 171, de 1974 (n' 1.679·13/73, nu Casa de origem), que de· 
clara Antônio Carlos Gomes patrono da música no Brasil, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 44, de 1975, da 
Comissão: 

- de Educaçiio e Cultura. 

A discussão do presente projeto foi adiada cm virtude do 
requerimento aprovado pelo Plenário, quando de sua 
inclusão na Ordem do dia de 27 de julho. 

Sobre u mesa. emenda que será lida pelo Sr. I•· 
Sccretúrio. 

h lida a seguiollc 

EMENDA N• I (DE PLENÁRIO} 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 171, de 1974. 

Noart. I•, onde se diz 
"Antônio Carlos Gomes .. 

diga·so: 
"Carlos Gomes" 

Justificação 

Carlos Gomes i: o nome consagrado do grande músico brasi
leiro. 

Suln das Sessões, em 28 de agosto de 1975.- FrancoMontoro. 

O SR. PRESIDENTE (Mag&lhiios Pinto) - Em discussão o 
projeto c a emenda. 

O Sr. Franco Montoro (São Paulo-MDB} - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com a palavra o 
Sr. Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Siio Paulo-MDB) - (Sem 
revisão do orador)- Sr. Prcsidr.nte, Srs. Senadores: 

Como acaba de ser lido pelo Sr. !•-Secretário, a emenda visa u 
d:tr ao grande músico brasileiro que, pelo projeto, é considerado 
J>atrono da nossa música, o nome pelo qual ele é conhecido. 
Ninguém usa u expressão Antônio Carlos Gomes. Curlos Gomes é o 
nome pelo qual i: conhecido c consagrado o grande músico brasileiro. 

Neste sentido u cmendi:l visa, simplesmente, à modilicuçilo no 
nrt. J•, para que se diga apenas Carlos Gomes c não Antônio Carlos 
Gomes. F.ssc, o sentido da emenda que encaminhamos à Mesa. 
(Muito hem!) 

o SR. PRESIDENTE (Mngaihiles Pinto) - Continuam em 
discussào o projeto c a emenda. (Pausa,) 

Nào havendo mais quem solicite a palavra, encerro a discussi\o, 
A matériu voltn Us Comissões competentes. 

O SR. !'RESIDENTE (Mugulhües Pinto)- Item 4: 

Diséussi\o, cm turno único, do Projeto de Lei dn Cf1mnra 
n• 59, de 1975 (n' 819-R/75, nu Cusn de origem}, que regula 

as a~ões de despejo de hospitnis, unidades sanitárias oficiais, 
estabelecimentos de sn(lde e ensino, tendo 

PARECER, sob n• 356, de 197S, da Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionulidade e 

juridicidade c, no mérito, pela uprovaçào. 
(Incluído em ,Ordem do Diu em virtude de dispensa de 

interstlcio concedida nu Sessão anterior.) 

Em discussiio o projeto. (Pnusa,) 
Não havendo quem' queira discuti·lo, encerrou discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Sen:~dores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) ' 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

I'; o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 59, DE 1975 
(N• 819·8/75, na Casa de origem) 

R0J1ula •• nções de despejo de hospitais, unidades sanltá· 
rias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino. 

b Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Nus locações de prédios utilizados por hospitais, 
unidades sanitárias oficiais, e~t~tbelecimentos de saúde e ensino, so
mente caberá açiío de desp~jo: 

1 -se o locatário não pagar o aluguel no prazo convencionado 
ou, nu falta de contrato escrito, até o décimo dia útil subseqUente uo 
mês vencido: 

11- se o locutlorio infringir obrigação legal ou <'Ontratual; 
111 - se o proprietário, promitente-comprador ou promitente· 

cessionúrio, cm caráter irrevogável c imitid.o na posse, com título 
registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o 
tendo feito, seja autori•ado pelo proprietário, pedir o prédio para 
demolição e edificaçào licenciada, ou reforma, de que venha a resul· 
tar aumento mínimo de 50% (cinqUenta porcento) da ârea útil; 

rv - se o proprietilrio, promitente·comprador ou promitente.' 
cessionário, nas condições do inciso anterior, pedir o prédio para re· 
parações urgentes determinadas pela autoridade pública competente, 
que não possam ser normalmente executadas com a permanência do 
locatário no imóvel ou, podendo, o locatário se recusar a nelas 
consentir. 

Parágrafo único. A ação de despejo será precedida de 
notificução, com o pru7.0 de 30 (trinta) dias para os casos do inciso I 
do art. 1•, e 90 (noventa) dias para as demais hipóteses. 

Art. 2• Nas nções de despejo de hospitais, unidades sanitárias 
oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino, dur-se-á ciência do pedi· 
do inicinl aos eventuais sublocatários. 

Art. 3• Ou sentença que decretar o despejo caberá apelação 
com efeito suspensivo, salvo no caso do inciso I, em que o efeito i:. 
devolutivo. 

Art. 4• Nu execução da sentença o juiz fixará prazo não infe· 
rior u 90 (noventa) dias para desocupação do prédio, salvo se, entre a 
dntu da sentença de primeira instância c a execução da mesma 
houverem decorridos mais de 6 (seis meses, hipótese em que o prazo 
de desocupação serl1 de 30 (trinta) dias. 

Art. S• Aplicam-se às uções de despejo de hospitais, unidudes 
snnitt'lrius oficiais, estnbclccimentos de saúde e ensino as demais 
disposições legais pertinentes, desde que não conOitem com esta lei. 

Art. 6• Esta lei entrará em vigor nu data de sua publicaçuo, 
revogadas us disposiçõos cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mngalhiies Pinto)- Item 5: 

Discussi\o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 156, de 197~. de autoria do Senhm Senador Ncl· 
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son Carneiro, que dâ novu redução ao § 2• do art. 73 da 
Consolidnçilo das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s. 53 e 54, de 1975, das Comissões: 
- de Constituição e Ju•llça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc: e 
-de Leglolaçio Social, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. !•-Secretário. 

1:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 370, DE 19i"J 

Nos termos do art. 310,. alinca a, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Pr~jeto de Lei do Senado 
n• 156, de 1974, de autoria do Senàdor Nelson Carneir •. que "dá 
nova redução ao § 2•. do art. 73 da Consolidação das· Leis do 
Trabalho", a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de 
Finanças. 

Sala das Sessões, em 28 de agosto de I 975.- VlrgDio Tbora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria sairá da Ordem do Dia para a 
audiência solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296, 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 4, de 
1971, de autoria do Senhor Senador Benjamim Farah, que 
autoriza o Poder Executivo a determinar o pagamento de 
gratificação especial ao funcionalismo civil c militar da 
União, c dlt outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 298, de 1975, da Comissão: 
-de Constltuiçio e Ju•tlça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade do projeto. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade c juridici· 
dade. · 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 
encerrar a discussão. (P1usa.) 

Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (PIIISII,) 
Rejeitado. 
O Projeto será arquivado. 

1:: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1971 

Autoriza o Poder Executivo a determinar o pas•mento de 
gratlflcaçio especial ao funcionalismo civil e militar da Uniio, 
e dá outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • ~ o Poder Executivo autorizado a determinar o paga· 
menta ao funcionalismo civil c militar da União, de gratificação espe· 
cial instituidu na forma desta Lei. 

Parágrafo único. A gratificação especial referida neste urtigo, 
I 3• mês, será paga no funcionário no mês de dezembro de cada uno, 
sob a forma de vantagem pecuniária, correspondente n um do•• avos 
por mês de cfetivo exercfcio no mesmo ano, calculada sobre o vulor 
do vencimcnl o-base do cnrgo entilo ocupado. 

Art. 2• Na hipótese de titular de cargo cfctivo no exercfcio de 
cargo em comissão, o cálculo da gratificaçil_o especial será feito 
tomando-se por buse o vencimento por que tenha optado. 

A ri. 3• Pura os efeitos desta Lei, a fraçilo igual ou superior a 
15 (quinze) dias de efctivo exercfcio será considerada como més inte
gral. 

Ar!. 4• Esta Lei entra cm vigor na da• a de sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as as disposições em contn\rio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia. 

Vai-se passar à votação do Requerimento n• 368, lido no 
Expediente, de urgência para o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçilo da matéria. 

Discussão, cm turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n• I 16, de 1975, que dá nova 
redução aos itens liJ dos artigos 55 e 58 da Lei n• 5.682, de 
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), 
dependendo de parecer da Comissão de Constituiçuo e 
Justiça. 

Solicito ao nobre Senador José: Lindoso o parecer da Comissão 
de Constituição c Justiça. 

O SR. JOS~ LINDOSO (Amazonas-ARENA) (?ara emitir 
parecer.)- Sr. Presidente: 

A Comissão de Constituição e Justiça é chamada a emitir pare
cer, cm Plenário, sobre o Projeto de Lei n• 938-B, de I 975, da 
Câmara dos Deputados, cm regime de urgência, solicitado pela 
Liderança do nosso Partido. 

O Projeto n• 9:18-B, de 1975, i: um projeto-Substitutivo ao apro
vado pelo Senado sob o n• I 16 e que altera dispo~itivos da Lei 
Orgânica dos Partidos Polfticos referentementc ao número de intc· 
grantes do Diretório Nacional. 

A Câmara dos Deputados, cm seu substitutivo, altera a redução 
do inciso III do art. 55. O projeto de lei do Senado dispunhu: 

"Art. 55 • ....................................... 
III -O Dirctório Nacional, de 31 (trinta e um) a 71 

(setenta e um) membros." 

O Substitutivo alterou, dando a redaçiio seguinte:· 

"Art. 55 ...................................... . 

lll -O Dirctório Nacional, de 71 (setenta c um) mcm· 
bros." 

Somos favorãvcl à emenda. 
O projeto de lei do Senado emendou o inciso III do art. 58, que 

aumentava a Comissão Executiva Nacional, passando de 15 para 23 
membro!\, 

O substitutivo da Câmara suprimiu esse inciso, restabelecendo
se, nssim, a normn dn Lei o9 5.682. 

Acolhemos a supressão. 
O substitutivo da Câmara, ora em apreciação, acrescentou ao 

projetQ do Senado o§ 3• do urt. 55 du Lei n• 5.682, 
Opinnmos fuvornvehnentc ao acréscimo proposto. 
O substitutivo da Cí1mara (Projeto pe Lei n• 938·8) ao Projeto 

de Lei do Senado n' I 16 é constitucional e politicamente conv:ni~n· 
te, de\'cndo ser aprovado nos termos cm que se acha redigido. 

r;: o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça 1: fuvorâvel. 

Completada u instrução du mutéria. 
Em discussão o substitutivo. (Pousa,) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejur fuzcr uso da palavra, cn

ccrnlrc:i u discussiio. 
Estó cnccrruda. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nos termos do art. 
321 do Regimento Interno o Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado í: considerado série de emendas que devem ser votada! 
separadamente, a menos que seja votado requerimento para votnçilo 
em globo. 

Com este objetivo. foi enviado à mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro·Secretário. 

(; lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 371, DE 1975 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro votação 
em globo do Substitutivo da Câmara dos Deputados no Projeto de 
Lei do Senado n• 11.6. de 1975. que dá nova redaçilo aos itens lll dos 
artigos 55 e 58 da Lei n• 5.682, de 2.1 de julho de 1971, (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.) 

Sala das Sessões, em 28 de agosto de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Mag~lhies Pinto)- De acordo com n 
deliberação do Plenário, passa-se à votação, cm globo, do 
substitutivo, 

Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, r•· 
dação finai que será lida pelo Sr. 1•-Secretflrio. 

(; lidu a seguinte 

PARECER N• 364, DE 1975 
Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975 
(n• 938-B/75, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador VirgOio Távora 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Lei do 
Senado n• 116, de 1975 (n• 938-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redaçilo ao item lli e ao§ 3• do art. 55 da Lei n• 5,682, 
de 2 i de julho de i 97 i - Lei Orgânica dos Partidos Poi!tieos. 

Saia das Comissões, em de agosto de i 975. - Franco 
Montoro, Presidente- VirgRio Távora, Relator- José Lindoso, 

ANEXO AO PARECER N• 364, DE 1975 

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1975 
(n• 938-B/75, na Câmara dos Deputados), Dá nova redaçio ao 
item lll e ao § 3• do art. 55 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polillcos), 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, i • O item III c o § 3• do art, 55 da Lei n• 5,682, de 2 i de 
julho de i 97 i - Lei Orgânica dos Partidos Poi!ticos- passam a vi· 
gorar com u.scguinte redução: 

"Art. 55, . , .. , , . , .... , ...... , .. , , ....... , , .. , ... 
' ... '' '' ... ' ............... '.' ...... '' ······ ......... . 

iii- O Dirctório Nacional, de 71 (setenta c um) 
membros, 

. ''. ,, . ' ................... '.' ......... ' ........... . 
§ 3•. Os Dirctórios Regionais fixarão, uté 45 (quarenta c 

cinco) dias untes dus respectivas Convenções, o número de 
seus futuros membros, observado o disposto no item li deste 
urtigo,'' 

Art. 2• Estu lei entra cm vigor nu data de sua publicação, re· 
vogudus us disposiçõcs,cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhics Pinto)- Achando-se n maté· 
riu em regime de urgência, a redução finai deve ser imediatamente 
submetida à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redução finai. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-ln, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados, 

(Pausa.) 
Aprovada, 
A matéria vai à sanção .. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, como Lfder. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia- ARENA)- (Como Lider, pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Numa das sessões da semana passada, o eminente Senador Ores· 
tcs Quéreia fez um discurso estranhando a conduta do Brasil quanto 
à Convenção que condena o apartheld. 

O Brasil, condena o apartheid por motivos éticos, por considerá
i o contrário à nossa cultura c por motivo de nossa politica de apro-
ximação com a África negra. · 

A condenação brasileira, consta das seguintes declarações desde 
março de i 974: 

Declaração da Delegação brasileira cm i 974 na Assem· 
bií:ia-Gcrni da ONU; entrevista de imprensa do Sr. Ministro 
de Estado em Daenr, cm novembro de 1974; comunicado 
conjunto assinado por motivo da visita do Sr. Ministro de 
Estado ao Senegal, em novembro de 1974; discurso do Sr. 
Ministro de Estado por motivo da ratificação do Acordo 
Comerciai Brasil-Gana, em outubro de i 974; mensagem do 
Senhor Presidente da República ao Congresso - trecho, 
aliás, dessa mensagem aqui referido pelo nobre Senador 
paulista, declarações do Senhor Presidente da República, do 
Sr. Ministro de Estado e do Presidente da Câmara dos 
Deputados por motivo do Dia Internacional para a Elimina· 
ção da Discriminação Racial, cm 21 de março de 1975; Co· 
municado Conjunto Brasii·Quênia, assinado por ocasiiio da 
visita uo Brasil do Ministro Waiyaki cm abril dcl975. 

Nessas declarações o Brasil condena enfaticamente o principio 
do apartheld. 

Após abril de i 975, a África alcançou uma posição comum 
condenando em termos enérgicos o apartheld, mas mostrando-se fa· 
vorávei a negociações entre Pretória c os movimentos de libertação, 
O Brasil sempre favoreceu uma solução pacifica e reconhece a repre· 
sentatividude dos movimento• de libertação reconhecidos pela ONU, 

Poslçilo brasileira 

A atitude brasileira com relação ao racismo c à questão da 
sobrevivência dos regimes minoritários da África do Sul c Rodésia 
está condicionada pelas tradições anti·racistas do nosso povo c pela 
orientação geral do Governo de buscar uma aproximação politica 
com os pafscs da África negra vizinhos d'aiém-mar. A posição anti· 
racista do Governo brasileiro està consubstanciada na mensagem 
que o Senhor Presidente da República deu a público por motivo das 
comemorações do Diu Internacional para a Eliminação da Discri· 
minnçilo Racial. Nosso repúdio ao racismo é extremamente claro c 
não pode deixar de ter impacto na atitude que mantemos quanto às 
questões da África Austral. 

Temos consciência de que os Pulses da África negra, cm que pc· 
se sua aversão comum aos regimes de Pretória c Salisbury, nilo se
guem uma politica na matéria, Com efeito, se há umu corrente ra· 
dica!, que acredita em soluções de força, há também um grupo mais 
modcrudo quanto aos.métodos, cujos principais protagonistas são os 
Presidentes da Costa do Marfim c da Libéria. 

1: componente indispensável da atitude brusilcirn o nosso 
comportamento puriumentur, nas Nações Unidas, no tr~tamento 
dos itens relativos li Áfricu Austral, Nossa linha básica 1: de coopera· 
cüo com os pulses africanos c com a ONU. Pura que nossa posição 
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possa ter validade diplomâtica, é indispcnsãvcl que continuemos a 
fazer cumprir no Brasil as resoluções do Conselho de Segurança 
sobre a matéria c observar as recomendações da Assembléia-Geral. 
Nesse conte<to, tem especial importância a questão das importações 
de ferro-cromo da Rodésia c as seguintes tentativas sul-africanas de 
dar densidade ao relacionamento bilateral com o Brasil. !> pacifico 
que quaisquer inconsistências de nossa parte afetariam dcsfavoravel· 
mente a credibilidade de nossa politica junto aos africanos. 

A posição brasileira nas questões da Ãrricn Austral jâ está, no 
essencial, balizada. Durante a XXIX Sessão da Asscmbléia·G~ral, a 
Delegação do Brasil reiterou sua posição firmemente contrâria a 
qualquer csp~cic de discriminação racial c condenou expressamente 
o odioso regime do apartheld. 

Evidenciando essa atitude anti-apartcísta o Brasil votou a favor 
da Resolução n• 2.054 B (XX), ·que criou um fundo destinado a fi. 
nanciar, entre outros, o Programa Educional c de Treinamento para 
a África Meridional. Entre 1966 c 1973, o Governo Brasileiro contri
buiu com USS 14.00,00, tendo dado mais USS 5.000 cm 1974 c se 
comprometido a conceder USS 5.000 cm 1975. 

Também a Resolução n• 3.151 C (XXVIIl), que estabeleceu o 
Fundo Fiduciârio para expandir as atividadcs de informação das Na
ções Unidas sobre os males do apartbeld, contou com o voto favorá
vel do Brasil. De acordo com recente determinação do Senhor Pre
sidente da República, foi anunciada contribuição no valor de 
USS IO.OOOpara 1975. 

O ·Sr. Nel1011 Carneiro (Rio de Janeiro-MDB) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA)- Pois não. 

O Sr. Nelson Comelro (Rio de Janciro-MDB) - Apenas 
lembraria que me coube fazer, da tribuna do Senado, um protesto 
contra a antiga Dircção do jlanco do Brasil, que pretendia criar uma 
agência daquele estabelecimento bancãrio cxatamcntc na África do 
Sul. Lavrei o protesto cm nome dos nossos sentimentos anti-racistas, 
cm nome da formação brasileira. Felizmente, o Banco do Brasil 
recuou c a agência não foi instalada. Era recordação que cu queria 
trazer, para mostrar a fidelidade com que temos combatido sempre o 
apartheld, c que demonstra também, através da Lei Afonso Arinos, a 
decisão .!lo Brasil cm não transigir com aqueles que querem dividir o 
mundo através das raças. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA)- Recordo-me muito 
bem do pronunciamento de V. Ex• quanto à criação de uma agência 
do Banco do Brasil na África do Sul. 

Sr. Presidente, o encorajamento da ação ,do público cm apoio às 
atividadcs das Nações Unidas contra o apartbeld foi evidenciado 
pela participação dos três Poderes da República nas comemorações 
do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. 

Efctivamcntc, cm 21 de março de 1975, o Presidente da Repú
blica, cm mensagem dirigida ao Sccrctârio-Gcral das Nações 
Unidas, c o Ministro das Relações Exteriores c o Presidente da Câ
mara dos Deputados cm cerimônia que contou com a presença do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, reiteraram a intransigente 
condenação do Brasil ao principio da discriminação racial. 

Nilo existem no Brasil organizações criadas com o objctivo de 
prestar apoio às atividadcs das Naç~cs ~nidas. contra o apartheld. 
Efctivamcntc a condenação ao apartheld c a todas as formas de discri
minação racial constitui um ponto tão ·evidente para a sociedade 
brasileira que a criação de tais organizações se tornou dispensável. 
Os próprios Poderes da República, conformcjâ foi adiantado, são os 
intérpretes do povo brasileiro, cm todas as oportunidades, para rei
terar o nosso repúdio à organização fundamental anti·ética da socie
dade sul-africana. 

Aliãs, o próprio interesse com que foram recebidos no Brasil 
pela imprensa c pelos Poderes da República os membros do Comitê 
contra o apartheld revela os sentimentos brasileiros sobre o assunto 
sempre seguido com particular cuidado por uma sociedade multina
cional como u nossa, 

A Convenção lnternacionul sobre Supressão e Punição do Cri
me do Apartheld foi conclulda em Nova Iorque a 30 de novembro de 

I Y"/J. Até o momento foi assinada por: Argentina, Argélia, Bielo
Rússia, Bulgária, Catar, Chadc, Daomé, Equador, Filipinas, Guiné, 
Hungria, República Democrática Popular do lêmen, Iugoslávia, Jor
dânia, Mongólia, Nigéria, Oman, Polónia, Quénia, República Demo
crática Alemã, Ruanda, Romênia, Slria, Somália, Sudão, Trinidad c 
Tobago, Ucrânia, Uganda c União Soviética. Somente Bulgâria, 
Catar, Chadc, Duomé, Equador, República Democrática Alemã c 
Somãlia ratificaram a Convenção, que niio cstã cm vigor por neces
sitar de vinte ratificações, de acordo com seu art. XV. Todos os 
signatãrios silo palses que não mantêm relações diplomãticns com a 
África do Sul, cxccto a A.lscntina, que assinou recentemente a Con
venção c não a ratificou. 

· De acordo com o artigo IV da Convenção os Estados-Partes 
comprometem-se a, entre outras medidas, adotar procedimentos 
legislativos, judiciários c administrativos para julgar c condenar, de 
acordo com sua jurisdição, as pessoas rcsponsãvcis por ou acusadas 
de atos definidos no artigo 11 da Convenção, residam ou não tais 
pessoas no território do Estado cm que tais atos foram cometidos, 
quer sejam nacionais daquele Estado, de algum outro Estado, c 
mesmo se não tiverem nacionalidade. 

O artigo 11 descreve minuciosamente a figura do "crime do 
ap'artbeld" de forma a caracterizar como tal as medidas racistas do 
Governo de Pretória. 

De acordo com o artigo III, a responsabilidade criminal interna
cional aplicar-sc-â a individuas, membros de organizações c institui
ções c representantes de Estado, quer residam no território do 
Estudo cm que o crime é perpetrado, quer residam noutro Estado. 

O número reduzido de países que assinaram c ratificaram a Con
venção se deve entre outras razões, à dúvida quanto à aplicabilidade 
c fundamentação jurldica da Convenção, à existência de outro> ins
trumentos jurídicos internacionais sobre o assunto que ainda não 
foram universalmente aprovados c integralmente implcmcntadús, à 
incorporação ao texto de conceitos jurídicos ainda não suficiente
mente aceitos pela comunidade internacional c ao conflito jurldico 
entre certos dispositivos da Convenção c outras convenções 
internacionais. 

A conclusão que se impõe é que não se coaduna a assinatura da 
Convenção com a manutenção de relações diplomâticas com o 
Governo da África do Sul. 

Estes, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os esclarecimentos que 
dou ao Senado em resposta ao discurso aqui pronunciado pelo nobre 
Senador Orestes Quércia. (Multo bem I Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalbiea Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, como Lfdcr. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo - MDB) (Como 
Lfder, pronundo o squlnte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Movimento Democrático Brasileiro vem acompanhando com 
vivo interesse, o debate nacional cm torno da minuta distribulda pelo 
Ministério da Fazenda sobre a reforma das sociedades anónimas, 
objctivando colher sugestões para a elaboração do futuro projeto 
governamental a ser enviado ao Congresso. 

Estão presentes cm nosso espirita os fundamentos contidos na 
Exposição de Motivos COE, n• 14, dos Ministros do Plancjamcnto c 
da Fazenda, de 25 de junho de 1974, onde se ressalta a importância 
politica do assunto, através das seguintes expressões: 

"A disciplina das sociedades por açõcs c 'sua modifi
cação constitui, sobretudo, um elemento de politica económi
ca c mais genericamente um fato politico," 

A assertiva é de tal forma verdadeira que, hoje, quase todos os 
setorcs da vida pública c os interessados na politica económica do 
Pais, se mobilizam pura estudar aquele documento, procurando veri
ficar até que ponto o mesmo se coaduna com os interesses nacionais, 
com o fortalecimento da empresa privada brasileira, com as prer
rogativas c o papel fundamental das empresas estatais c mistas c com 
os legltimos direitos c interesses dos ucionistas. 
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Diante dus manife1tuções das entidudcs interessadas que, de 

uma forma ou de outra, vêm demonstrando perplexidade ou dúvidas 
sobre as reais conseqUências do texto Cm exume, o Instituto de: Pcs-: 
quis.;:t.~, Estudos c Assessoria do Congresso, por nossa iniciativa, soli .. 
citou ao Professor Modesto Curvalhosa, da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, um amplo estudo sobre a minuta distri
buída pelo Ministério du Fazenda. Esse documento b:\sico do 
JPEAC, cotejado com as demais manifestações jú conhecidas das 
entidudes de clnssc, além de outros que receberemos, dcvcrú servir 
pura dissipar, desde Jogo, algumas dúvidas que também assaltam os 
parlamentures sobre a efetiva politica proposta no documento pu
blicado. 

ii oportuno lembrar que esse documento é apenas um texto para 
estudo c discussão, não devendo ser entendido por ninguém, e. espe· 
ciahnentc pelas entidades cconômicas e culturais interessadas, como 
um unteprojeto governamental, porque de fato não o é. 

Deverá o Governo, assim c~;pc:ramos, no momento oportuno c 
upós coletadas todas as opiniões válidas das instituições que estuda
ram o texto, remeter para estudo, emendas e nprovação do Congres
so Nocional, um anteprojeto que. poderá ser parcial ou totalmente 
divmo da minuta ora debatida. 

()Sr. Virgfllo Távora (Ceará- ARENA)- V. Ex• permite um 
aparte? 

()SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB)- Ouço o 
aparte de V. Ex•, Sr. Senador Virgílio Távora. 

()Sr. Virgílio Távora (Ceará- ARENA)- Eminente Senador, 
outro não é o pensamento governamental, que não tem, como dito, 
sido iusensívol às reclamações, às remições feitas desde o inicio deste 
uno, quando foi tomando corpo o anteprojeto a que V. Ex• se refere. 
O Ministro M:írio Henrique Simonsen sempre defendeu o mais 
um pio debate da matéria afirmando, textualmente, que, ao seu ver
que tambí:m é o nosso - após o Código Civil, era essa a lei mais 
importante a ser votada pelo Congresso Nacional. Mais, ainda, so· 
mos daqueles que propugnam para dentro e fora do Congresso Na
cio na I haver a mais amplu discussão da matéria. Neste ponto V, Ex• 
pode ficar tranqUilo de que o Governo deseja realmente dotar nosso 
País de uma lei que atenda rigorosamente àquilo que é: o interesse 
maior de nossa economia. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo - MDB) - Agra· 
deço o aparte do nobre Senador' Virgllio Távora que, integrando a 
Lideranc;u da Maioria, reafirma aquilo que no nosso entender é 
realmente o grande papel que o Governo deve exercer nesta matéria: 
reunir os dados, não se vincular a uma sugestão apenas e, depois de 
sua convicção formada, constituído, então sim, o antcprojcto do 
Governo, remeti:-lo ao Congresso Nacional pura seu exame e apro
vução finnl. 

O Sr. VlrgDio Tã;ma (Ceará - ARENA) - Permita-nos a 
interrupc;uo, Senador ,", Jnco Montare. Deseja o Executivo sem que 
interferência tenha nu parte da tramitação legislativa, mas ê desejo 
seu que cú, no Congresso Nacional, seja u mnti:riu exaustivamente es· 
tudada, debatida e aperfeiçoada, se for o caso. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- Agrade· 
ço, mais ur.1a vez, esta reafirmação de que matéria desta importdn· 
cia, no entender da Muioria, deverâ ser amplament~ debatida por· 
que as implicações das normas que vierem a ser estabelecidas no Es· 
tntuto dns Sociedades Anônimas, representará um instrumento da 
maior importünciu para o desenvolvimento Nacional. 

O Sr. Vlrgillo Távora (Cearú-ARENA)- Pelos 40 anos que se 
seguirem, no mfnimo. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB)- Seguro-
mente por um pruzo muito dilatado, · 

Por se tratar de um instituto jurldico de interesse público inques
tionável, cnberll uo Congresso, contribuir cfctivumente puru o nper~ 
fciçoumcuto dn futura lei. 

Neste sentido silo nltamentc significativas as palavras que acaba 
de proferir o nobre Senador Virgllio Távora, reconhecendo a Maio
riu, assim como n Minoria, não apenas o direito, mas o dever que cn
be ao Congresso de participar ativamcntc na elaboração desse esta tu· 
to legal. . , 

Notadamente no que respeita à proteçiio da empresa privada 
brasileira e às prerrogativas dus companhias estatais, no confronto 
econômico com us multinacionais, deverá o Poder legislativo contri
buir decisivamente pura que a Lei reOita os legitimes interesses do 
País. 

Cumpre, a respeito, estudar até que ponto corresponde, a minu
ta publicada, ao real interesse nacionnl, na medida em que se declara 
voltada- são termos da exposição que acompanha este estudo -
em primeiro lugar, pura a estrutura das grandes empresas privadas,· 
dentre· as quais, evidentemente, niio se encontram as empresas 
particulares deste Pais. 

Desse modo, se o ohjetivo é defender a grande empresa privada, 
nós precisamos ter os olhos atentos para a realidade brasileira por· 
que as grandes empresas, na su<~ maioria, não são brasil~irns. 

. 
o Sr. VirgRio Távora (Ceará-ARENA)- Eminente Senador, 

jfl vamos começando a discordar neste ponto. ~ justamente na 
tentativa de organizar as empresas nacionais de porte que se situa um 
dos objetivos do a:ual anteprojeto de lei. Gostaríamos mais de adian· 
tu r a v:Ex• que a tendência de todo o estudo foi justamente dotar o 
Pais de grandes organizações nacionais; dar-lhes condições para se 
constituírem; chamar para ser acionistas dessas companhias aqueles 
detentores da poupança privada nacional que, minoritária cm socic· 
dades anônimus hoje em dia, precisa opinar c ser enumerada; é cha
mar essa poupança para as companhias nacionais para torná-las 
grandes - um dos objetivos hásicos que esta lei encerra. V. Ex•, 
com a sua experii:ncia, poderá trazer seu contributo para que isso 
que, uer.laramos aqui é dado como objetivo, como tentativa de rea· 
lizaçilo, se torne cm futuro próximo urna das conquistas da atual ge
ração de políticos brasileiros. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Mais 
uma vez me congratulo com o nobre Líder Senador Virgílio Távora. 
S. Ex• declara que o objetivo primeiro é criar as condições para a 
grande em presa privada nacional .. , 

O Sr. VirgRio Távora (Ceará-ARENA) - Nacional, porque 
pura a estrangeira já niio é mais preciso, já as possui. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB) - Magnifi
ca a palavra de S. Ex•. Mas estou me referindo à minutn; c a minuta 
não diz a mesma coisa. O acréscimo- brasileira, nacional- não es
tá no projeto ou na minuta que preparou o anteprojcto. Tenho-a cm 
mãos. Diz o estudo que se autodeclara anteprojeto, mas que na reali
dade nào o é, porque anteprojeto será o documento encaminhado pc· 
lo Executivo a este Congresso. 

O Sr. VlrgHfo Távora (Ceará-ARENA)- Aí será projeto, 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- Passará a 
ser projeto a partir dn sua entrada no Congresso Jliacional. Para 
ficarmos na terminologia usada no documento, ele declara: 

"2. O anteprojcto, como oricntàçilo geral, teve presentes 
os seguintes objetivos e diretrizes. 

a) criur modelo de companhia adequado à orgnniza
çào e ao funcionamento da grande empresa privada, requeri· 
da pelo estágio utual da economia brasileira." 

Ele se refere à grande empresa privada requerida pelo estágio da 
economia brasileira. 

O texto se refere, evidentemente, à grande empresa privada 
nacional ou estrangeira, Eu folgo cm ver que a Liderança do Gover
no l'uz questilo de acentuur: "o objetivo é a grande empresa brnsilci
ru," I! dela que devemos cuidar em primeiro lugar. O primeiro objcti· 
vo deve ser, nilo u grande empresa, mus u empresa brasileira, peque
nu ou grnnde porque, de ccrtn forma, precisamos lutnr contra um cçr· 
to triunfnlismo de imitnçilo de outrus nações, onde se afirmam as 
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grandes empresas como dcsignitivas, como indicadoras do de· 
scnvolvimcnto de um país. O desenvolvimento do País está muito 
mais nus pequenas e médias empresas que se distribuem cm todo o 
Território Nacional. 

Se quisermos ter um desenvolvimento equilibrado, o normal ó 
estimularmos a criação de empresas pequenas c médias cm todos os 
pontos do Território Nacional. Este exemplo nos vem das grandes 
nações que comandam o desenvolvimento. Permito-me mencionar 
os Estados Unidos, onde o princípio da autonomia dos estados e dos 
municípios exige, até: no ponto de vista cconõmico, que a instalação 
de certas empresas, como por exemplo bancos, só seja permitida 
numa cidade ou num Estado, para evitar aquilo que, a nosso ver, ó 
um dos riscos que ameaçam a economia brasileira- a centralização 
de recursos de. poderes incompatíveis com as dimensões continentais 
do Brasil. · 

O tema será discutido, evidentemente. Mas, do nosso ponto de 
vista e por ai se vê a importância do objeto das sociedades anõnimas 
- ao Brasil interessa muito mais a descentralização. Multiplicar 
empresas, pequenas ou médias, para que nelas a mão-de-obra bra· 
silcira, a iniciativa brasileira, os vários estudos e municípios se incor· 
porem, se integrem no nusso desenvolvimento económico. 

A ameaça grande que, julgamos nós, pesa sobre nossa eco· 
nomia c sobre o nosso desenvolvimento é termos um gigante com pés 
de barro. Os grandes centros c metrópoles com um desenvolvimento 
extraordinário, com· grandes empresas, com a pequena c métiia 
empresa desaparecendo, sucumbindo diante da concorrência 
poderosa c desigual das grundes empresas, na sua maioria, estran· 
gciras. 

O Sr. Virgnio Távora (Ceará-ARENA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (São Pauio-MDB) - Ouço 
V.Ex• com prazer .. 

O Sr. Vlr&Oio Hvora (Ceará-ARENA) - Vamos dividir a 
questão cm partes c V, Ex• verá que o Governo está coberto de 
razões, a nosso ver. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Queria 
apenas mostrar a diferença, Estamos de pleno acordo com o pensa· 
mento do Governo c o de V. Ex•; mas contrârio ao que estâ cm 
algumas passagens dessa minuta, porque ela se refere às grandes 
empresas, nacionais c estrangeiras, visivelmente. Mas, V. Ex•, como 
nós, acha que o objctivo deve ser a defesa da empresa nacional. ti ela· 
ro que aceitaremos também a empresa estrangeira. Não pode ser o 
primeiro objetivo o fortalecimento apenas da grande empresa que, 
na sua imensa maioria, é ~onstituida de capital estrangeiro. 

O Sr. VirKOIO Hvora (Ceará-ARENA)- Se V. Ex• concedeu 
o aparte, permita que possamos continuar. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB).- Com.o 
maior prazer. · ·· 

O Sr. Virsnio Távora (Ceará-ARENA) - Vamos dividir a 
questão cm partes. Número um. Por mais apaixonados que sejamos, 
não pode passar pela cabeça de V. Ex• tal julgamento. Nãa tcmo's 
testemunho melhor do que o Presidente da Casa, participe de 
reuniões conosco, com o Sr. Ministro da Fazenda, quando foram 
trocadas impressões sobre a absoluta necessidade de fortir.car a 
grande empresa nacional, Dirlamos mais: como enfrcntar~mor as 
grandes empresas estrangeiras sem termos também grandes empresas 
nacionais'/ Ainda mais: hú Governo que tenha procurado dar 
ampnro maior à pequena e à média empresa do que o atual Governo 
Geiscl? Também seria negar a evidência dos fatos! 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MOO)- Ni\o é 
isto que estamos discutindo. Estamos discutindo a minuta. 

O Sr. VirgRio Távora (Cearll-ARENA) - Então nilo há 
dúvida sobre o fato de precisarmos criar a grande empresa nacional, 
por uma questi\o uté de economia de mercado, para poder se contra· 
por i\quelu que nccessuriumente é umu complementação de nossa 

economia, a grande empresa estrangeira que atua na nossa eco .. 
nomia, Não é possível passar pela cabeça de V. Ex• - nilo faça essa 
injustiça- fóssemos fazer uma lei para fortificar a grande empresa 
estrungcira. Essajú é forte por si mesma, jâ tem todos os auxilias de 
sua matriz. A idéia mestra, a idéia absolutamente clara do Governo 
V. Ex• vai ver em todos esses artigo~ do antcprojeto ou do ante· 
projeto de anteprojeto, de minuta, ou conforme V. Ex• queira dizer. 
Há uma idéia centrai bitsica do começo até o fim. Essa idéia é trazer 
a poupança nacional para fortificar a nossa empresa. Não é passivei 
passar no pensamento de alguém fôssemos fazer uma lei - nós já 
tiio carentes de poupança para auxiliar a empresa estrangeira. Per· 
mita·nos, eminente Senador: nesse ponto não podemos concordar. 

O SR. FRANCO MONTORO (Sãa Paulo-MDB)'- Agra
deço sua contribuição, nobre Senador Virgílio Tãvora. Pessoalmente 
estamos de acordo com V. Ex• Nilo estamos discordando do Govcr· 
no, estamos analisando uma minuta. V. Ex• diz: "0 objetivo é farta· 
lccer a grande empresa nacional''· Respeito a opinião de V. Ex•, que 
é a minha. 

O Sr. Vir&RioTávora (Cearâ-ARENA)- V, Ex• não leu todo 
o trabalho, 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MOO) - Mas o 
texto 'está aqui. 

O Sr. VlrgRio Távora (Ccarâ-ARENA)- V. Ex• estll se pe
gando em filigranas. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- Passo às 
mãos de V. Ex• Aqui se diz:" .. , adequado à organização c ao fun-
cionamento da grande empresa privada". · 

O Sr. Virgnio Táfora (Cearll-ARENA)- O Governo vai orga· 
nizar uma grande empresa de subsidiária, de multinacional? Onde 
V. Ex• viu uma coisa dessas, nobre colega? 

O SR •. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDBl - Vou 
mostrar e V. Ex• niio perderá por esperar, que há vários dispositivo~. 
aqui, beneficiando grandemente a empresa estrangeira. ti exala· 
mente isso que precisamos olhar. A minuta é perfeita quanto ao cri· 
tório, mas não queira V, Ex• dar a essa minuta, que ainda não foi 
apresentada oficialmente, o carllter. de pensamento do Governo. 

Coloquemos aqui o critério de V, Ex•, que í: o meu, que é o do 
Brasil, no exame dessa minuta, Fiz exatamentc o confronto das pala· 
vras de V. Ex• com as da minuta, quando, falando com a cspo~tanci· 
dadc de quem nilo leu o documento, mas dando o seu pensamento, 
disse: "O objetivo é criar condições para a grande empresa 
nacional". Era isso que devia ser lido no documento. O documento 
omite a palavra "nacional"; fala "grandes empresas rcqucri.das pelo 
estágio aluai da economia brasileira", 

Muitos acham- sabe V. Ex• -é preciso que as grandes empre· 
sas estrangeiras venham trazer o seu capital, a sua tecnologia, porque 
sem issa nada teriam os. 

Em matéria de petróleo, sabe V, Ex• que essa foi a tese defendi· 
da durante muitos unos, até que a PETROBRÁS estabeleceu o mo
nopólio estatal. Portanto, não estou criando fantasmas, Lembro, 
npcnns, u história, a luta do passado, que devemos ter muito prc· 
sente, neste momento em que estamos nos antecipando- c ê preciso 
que assim seja - a esse combate sério que vai ser a discussão do Es· 
Uttuto das Sociedades Anõnimas do Brasil. 

Sr. Presidente, citando um último item: a emissão de títulos no 
estrangeiro, Veja V, Ex• que s~ referia à poupança brasileira. Pois 
bem. Um dos pontos que í: cabeçalho da minuta: "A emissão de 
·títulos no estrangeiro por companhia brasileira ou.estrangcira, auto· 
rizudu u funcionar no País", dcvcrll ser profundamente analisado 
pelo Parlamento, 

Com efeito, da minuta ora em estudo verifica-se (art. 74) que 
niio há, sequer, a obrigatoriedade de aplicação no Brasil, do cm· 
préstimo obtido no Exterior, muito embora lastreado em garanti~ 
real ou flutuante de bens da empresa, situados neste País. 
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O urtigo que permite u aplicação fora do Brasil do prÕduto das 

debêntures está, pelo menos, obliquamente redigido da seguinte 
forma: 

"Art. 74. As debêntures emitidas no estrangeiro, por 
compnnhiu brasileira ou companhia estrangeira autorizada a 
funcionar no. Pnis, com garantiu real ou flutuante de bens 
situados no Brasil, deverão satisfazer aos seguintes rc· 
qulsitos:, . ,\, · 
•••••••••••••••••••••••••• ' •••••• o ••••••••••••••••• ' 

§ I• Os créditos por debêntures emitidas no estrnn· 
gciro, cujo produto não tenha sido comprovadamcnte apli· 
cada cm estabelecimento no Brasil, serão subordinados aos 
dos credores por obrigações contra idas no Pnís," 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Faz soar a 
campainha.) 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Eu 
atendo, Sr. Presidente, c concluo: 

Esse e outros institutos, contidos na minuta, devem merecer 
atenção especial das duas Casas do Congresso Nacional, pois os objc· 
ti vos governamentais no setor cconômico - que nos -parecem sin
ceros - no sentido da defesa da economia nacional c no fortaleci· 
mente da empresa privada brasileira, ou da empresa pública, dcveu1 
ser assegurados, claramente, na futura Lei das Sociedades Anónimas. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará-ARENA) -Antes de concluir, 
daria V. Ex• licença para um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Se 
V. Ex• permitir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- V. Ex• não pode 
mais conceder apartes. 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará-ARENA)- Sr. Presidente, para 
um pequeno esclarecimento. Não somos Professor de Direito c 
muito menos de Economia, mas teríamos que fazer uma pequena rcs· 
triçilo àquilo que talvez a eloqUência tenha levado o ilustre rcprcscn· 
tantc de São Paulo a afirmar. Não é preciso se ler uma lei para saber· 
lhe do espírito, se discutimos com seus autores c o fizemos durante 
uma tarde inteira, S. Ex•, o Sr. Presidente desta Casa, nós e vários 
outros parlamentares. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- A que au
tores V, Ex• se refere? 

O Sr. VlrgOio Távora (Ceará-ARENA) -Aos autores da lei, 
deste projeto, como V. Ex• deseje cognominar. Mas, dirlamos o 
seguinte: não há ligeireza nenhuma no que afirmamos. Haveria, se 
disséssemos que o antcprojeto era perfeito c, vindo para esta Casa, 
ir!amos fechar a questão em torno da sua aprovação integral. Ao 
contrário, desde o primeiro momento dito, permita-nos o termo mili· 
•ar. à idéia geral de manobra que nele se continha, procurar-sc·â 
adaptar todos os dispositivos, inclusive, aqueles que V, Ex•. ou por· 
ventura o Plenário, seja da Câmara, seja do Senado, achar que niio 
estão suficientemente claros a essa dirctriz geral que é o fortaleci· 
mente da empresa nacional, o chamamento para a poupança 
nacional e a complcmcntaçilo apenas - vamos frisar - estrangeira, 
para a constituição de capital. Isso é que é a idéia básica do Governo. 
Pode, art, A, art. B, art. C, nilo'cstur suficientemente explícito ao cri· 
tório de V. Ex•s. Mas, para isso é que o Governo deseja o mais um· 
pio debute, não se afastando dessa linha geral de açilo. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Puulo-MDB) - Agra· 
dcço, mais uma vez, a reafirmação dos propósitos do Governo, que 
nós elogiumos. Estamos, apenas, salientando alguns aspectos da 
minuta que não correspondem 11 essas intenções. 

Concluo, Sr, Presidente, declarando que o MDB dará ao 
assunto a atenção que ele merece e acolherá, pura estudo, as suges· 
tões que forem rcitas por todos os sctorcs da vida n11cionul, inic· 
ressudos em· d11r às sociedades 11nônimas um estatuto que lhes asse· 
gure o pupcl de poderoso instrumento de promoção do nosso efetivo 
desenvolvimento. (Multo bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osircs Teixeira. (Pausa.) 

S, Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Bcckcr. 

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina- ARENA) (Pronun· 
ela o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Jornal O Estado de S. Paulo publicou, cm sua edição de 8 do 

corrente mês, matéria visando demonstrar que o Conselho Federal 
de Educação quer apoiar o ensino privado. Informa-nos a reporta· 
gem daquele prestigioso órgão da Imprensa Nacional ter o Conselho 
Federal de Educação aprovado, por unanimidade, parecer de autoria 
da Conselheira Edil a Coelho Garcia, no qual se afirma a necessidade 
do Governo estimular, ao máximo, o ensino privado no Pais. Dcfcn· 
de u ilustre Conselheira uma política de incentivos, a ser fixada pelo 
Governo, visando empregar tanto medidas de apoio.dircto- atra· 
vés do tributo c do crédito -. como de apoio indircto, dirigida aos 
alunos, sob a forma de bolsas de estudo em estabelecimentos priva· 
dos, ou bolsas de manutenção. 

Respondeu, com esse parecer que aprovou unanimemente, o 
Conselho Federal de Educação à consulta "sobre a conveniência c a 
oportunidade de se criarem incentivos à expansão da iniciativa priva· 
da no campo da Educação, por meio de isenção de impostos", se· 
gundo nos informa O Estado. A consulta possibilitou àquele Consc· 
lho, através do trabalho da Conselheira Edila Coelho Garcia, 
manifestar-se de forma que nos parece a mais positiva c merecedora 
de aceitação. Realça o parecer que a preocupação com a "escassez de 
recursos c o número crescente de pessoas a serem educadas estão de· 
safiando o Poder Público a adotar soluções que tornem a Educação 
um investimento nacional c não apenas uma forma de consumo", E 
salienta- sempre conforme estampado no matutino paulista- que 
"O Poder Público nunca foi capaz de, sozinho, arcar com o ônus de 
orcrcccr todas as oportunidades de educação indispensáveis ao dcscn· 
volvimcnto do País". 

Extrai, cm seguida, a Conselheira, a conclusão lógica de que "A 
cc~tcza de que o Pais precisa de mais escolas para erguer sua Econo· 
mta e de uma melhor economia para custear suas crescentes ncccs· 
sidadcs de novas escolas. conduz a que niio se deva perder o esforço 
da iniciativa particular." 

Mostra que a iniciativa privada, "especialmente na área de I• c 
2• graus, não tem nenhum incentivo especifico", A despeito da cria· 
ção c ampliação dos incentivos para o florescimento da Indústria, 
Comércio, etc.. a. Educação não foi, até hoje, contemplada. 
Aprofundando o exame do assunto, o parecer mostra que mesmo os 
estabelecimentos "de elevadas anuidades" têm rentabilidade 
"inferior à que se poderia obter com o patrimônio imobiliário" dos 
estabelecimentos. 

E conclui favoravelmente ao estabelecimento de uma polftica de 
incentivos ao ensino privado: isenção de tributos: crédito especial; 
concessão e financiamento de bolsas de estudo, etc. Observa que das 
várias possibilidades abertas para o levantamento de contas no 
fundo de Garantia de Tempo de Serviço nenhuma alude à Educa· 
çào, o que ê bem sintomático. 

Nilo se esquece a Conselheira de focalizar o direito que tem o 
pai de escolher o tipo de educação que quer para seu filho, bem como 
upontur a "salutar emulação entre as cscoll\s, que só seriam es· 
colhidas quando apresentassem bom p!ldrão de ensino, além de esta· 
belccer uma forma de obtenção de recursos que livrariam os sistemas 
das despesas com'bolsus de estudo, que são retiradas das pequenas 
disponibilidades orçamentárias, permitindo-lhes, com isso, rcvita· 
liz11r o ensino oficial, também carente de qualificação c desenvolvi· 
mcnto". 

Sr. Presidente, o que nos impressiona nesse parecer é a neccs· 
sidudc, que tilo bem conhecemos, de reafirmar verdades que, de ti\o 
untigus, se revestem de um sabor acaciano, ou nos trazem à mente as 
discussões bizuntinus! Mais curioso 1: que u manifestação do Conse
lho Federul de Educuçi\o veio em decorrência de consulta 11 ele dirigi· 
d11 pelo Ministério du Educação, o que nos ruz crer estur este empc· 
nhndo cm reencontrar rumos hll muito perdidos, Sua consulta pos· 
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sibilituria, mesmo, um trabalho de redescoberta de velhos c rudimen· 
tares princípios de cducaçilo, especialmente quando esta se preocupa 
com o aprimoramento e a preservação de Direitos da Pessoa H uma· 
na que constituem a própria razão de ser da Democracia. 

Não faz muito tempo, tivemos um sistema de ensino pre· 
dominantemente particular. A despeito de eventuais falhas, que mais 
seriam duquelcs tempos, sua eficiência é comprovada pela abundiin· 
cia de grandes nomes que tantos serviços prestaram c prestam ao 
Pais em todos os setorcs, No entanto, hoje o quadro ê diverso, Bem 
sei que ocorreram mudanças no tempo e a necessidade de melhor 
atendimento social forçou a fundaçilo de colégios públicos c outros 
inovações maiores, Mas, o dcclfnio do ensino privado tornou-se 
como que algo irreversível, tanto quanto o é a perda de qualidade 
que hoje a tantos preocupa seriamente, como ainda não ~uz muito 
udvcrtia o Professor Hilton Rocha em discurso que proferiu na 
capital mineira, conforme noticiário que nos veio às mãos. 

Nunca se falou tanto em Educação e Ensino como nos dias 
atuais c talvez por isso nunca os problemas do ensino c da educação 
foram tantos c tão grandes. r:. evidcote a responsabilidade do Estado 
por essa situação de dcsestfmulo no ensino privado c . de baixa 
quulidade nu escola pública. 

As sucessivas reformas do ensino não impediram a escassez de 
escolas, a deterioração da situação dos mestres c, da qualidade, E 
hoje se ergue clamor contra essa perda de qualidade do ensino, 
lastimável sob todos os aspectos. 

Chegamos, afinal, a uma situação em que nada mais nos pode 
ser motivo de espanto. O Governo do Estado de São Paulo realizou, 
recentemente, concurso público para o preenchimento. de alguns 
milhares de vagas de professor. Nele se inscreveram outros milhares, 
inclusive, aqueles que já vinham, há anos, exercendo o magistério, 
como substitutos. Apresentaram copioso currlculum e, conforme 
informou o O Estado de S. Paulo; o concurso foi bem fácil. Mas em 
vão, pois o índice de reprovação alcançou apenas a 94,8%! 

Isso no Estado de São Paulo, o mais rico e desenvolvido do 
Pais! Nesse fato se pode constatar seguramente a gravidade da situa
ção a que chegamos, colocando sobre os Governos a responsabili· 
dadc imensa e que por eles não pode ser descurada. 

O Ministro Ney Braga elaborou um programa de ação, a que se 
deu o nome de Política Nacional Integrada de Educação. Informa a 
Imprensa tratar-se de um esforço meritório, fruto das preocupações 
do ilustre Ministro, empenhado em encontrar soluções para os 
problemas que se acumulam em seu setor. Infelizmente, não me foi 
possível inteirar-me do seu teor: até hoje não consegui ter esse 
documento à mão. 

Sr. Presidente, não sou especialista em assunto tão complexo 
como o do Ensino e da Educação. Mas por ele me interesso, como to· 
dos nesta Casa. r:., portanto, com satisfação que recebi o parecer da 
Conselheira Edilu Coelho Garcia, aprovado por unanimidade pelo 
Conselho Federal de Educação e elaborado por solicitação do 
próprio Ministério da Educação. 

Não é preciso que sejamos especialistas para compreender que o 
ensino privado 1: da maior relevância para o futuro deste País. Por 
razões bem mais numerosas do que aquelas sucintamente expostas 
no referido paucer. Ninguém ignora a significação da Educação 
pura o desenvolvimento nacional c para que este se di: de forma inte· 
grada c harmoniosa como tanto se deseja. Da mesma forma, parece
nos por demais clnru a convenii:ncia de se estabelecer, sem demora, 
umn política' de incentivos ao ensino privado, a fim de que este 
noresçn segundo ns nossas prementes necessidades, E as sugestões 
levantadas pela Conselheira nos parecem, todas, vAlidas e mcrecedo· 
ras do apoio governamental. 

Assistimos a uma fase que parece ter chegado ao término, de 
fechamento de velhos e tradicionais estabelecimentos de enaino, 
Alimentemos a esperança de que breve se dará o oposto, cem o 
fortalecimento do ensino privado. 

Sr. Presidente, nuo poderia encerrar estas divagações sem aludir 
u um magnífico exemplo do que é capaz u iniciativa privada, u elu se 
somando compreensão e ajuda do Estado. Entre numerosos outros 
que cxistirüo no Brasil, aquele u que me reterircl1ocuTiza-se no 

Estudo de San tu Catarina, na bela c progressista Joinvile, Naquela ci· 
dade foi criada, instalada e funciona a Escola Técnica Tupy, fruto do 
esforço e do idcnlismo do empresariado catarinense, destinada à 
formação de técnicos de 2• grau, Seus fundadores, contaram com 
valiosa ajuda da República Federal da Alemanha e do Banco de 
Desenvolvimento Econômico (BN DE), o que lhe permitiu tornar-se 
rapidamente cm modelar estabelecimento. Tem como um de seus 
objetivos formar, especializar, aperfeiçoar c treinar pessoal )â 
vinculado a empresas da cidade e do Estado, em atividades de real 
demanda no mercado de trabalho. Visa prestar serviços especializa· 
dos à pequena c média empresas, fazendo análises químicas, 
metalográficas c de areias, tratamentos térmicos, projetas, usinagens 
e fundidos especiais. Presta assistência e consultaria técnica a empre· 
sas industriais c a órgãos governamentais. Faz pesquisas tecnológi· 
cas de desenvolvimento, objetivando aprimorar a formação docente, 
melhorar processos produtivos e qualidade de produtos reduzir 
custos de fabricação, aproveitar matéria-prima abundante. r:. uma es
cola comunitária, participando efetivamcnte do processo de dcsen· 
volvimento industrial do Pais. Pioneiramenie criada em 1959, foi 
totalmente mantida até 1968 pela empresa que a fundou- a Fundi· 
ção Tupy SfA., mas sempre foi uma escola aberta à comunidade. A 
partir de 1963, tornou-se uma fundição, para cuja manutenção 
contribuem diversas empresas do Estado. Exilo, reputação e serviços 
prestados fizeram com que, a partir de 1971, a Escola Técnica Tupy 
~ a esta altura jã pertencente à Sociedade Educacional Tupy -
passasse a cooperar com maior i:nfase também na manutenção do 
ensino, através de convénio congregando compromissos do Ministé· 
rio da Educação e Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina e 
da Prefeitura deJoinvile. Tem como um de seus lemas o de que a edu
cação é o fundamento; tudo mais é apenas conseqUi:ncia. r:., até hoje, 
a única escola a formar técnicos metalurgistas, especializados em 
fundição, existente no Brasil! 

Não me alongarei, Sr. Presidente, pqis o tempo se esvai e longo 
seria prosseguir no meu testemunho do que é a Escola Técnica Tupy, 
dos serviços prestados à comunidade, ao Estado c ao Brasil, aos 
incontáveis técnicos e especialistas nela formados, e que contribuem 
para o progresso Nacional, cm todo o território brasileiro. O que 
acima sintetizei sobre essa escola é bastante para mostrar, enfatica· 
mente, o quanto ela pode ser apontada como exemplo esplêndido de 
objetivos nacionais, tão reiteradamente proclamados c adotados por 
nossos Governos: ensino técnico qualificado; integração comunitá· 
ria; integração com mercado de trabalho; cursos orientados para 
reais necessidades da resião e do País e, finalmente, fruto de ação pri· 
vada a que hoje se coordenam Município, Estado e Governo Fe
deral, na soma de recursos e esforços para uma incessante ampliação 
de atividades, simultânea à viva preocupação de qualidade. 

Necessário se torna, Sr. Presidente, prociamar, aqui, ter a Esco
la Técnica Tupy contado, para o que é hoje, com a ajuda do Governo 
Federal, através do Ministério da Educação e Cultura. Contribuição 
da máxima importância e que, hoje, se tornou indispensável para que 
aquela escola prossiga em seu ritmo atual. E aqui uma ameaça, objc
to de muitas preocupações: sem e~sa ajuda a escola não teria como 
prosseguir no seu rumo atual, no seu ritmo. Cessada ou diminuída 
esta, quer pela redução da verba orçamentária ou pelos efeitos da 
inflação, nada mais restaria a seus responsáveis do que a drástica 
reformulação da escola, visando a sua reduçilo, pois não mais 
poderiam assumir, sós, os pesados encargos financeiros, frutos da 
expansão e do aprimoramento da escola. 

Fe!izmente, isto foi compreendido poh! IC!inistério, até esta 
data. Não será, jamais, apenas com planos, programas, id~as,lcmas 
ou sJog11111, que alcançaremos fortalecer, aprimorar c universalizar o 
ensino em nosso Pais, 

O Ministro Ney Braga está empenhado em impor grandes 
transformações no cnfoque c na solução dos problemas que estilo afe· 
tos 1l sua pasta, Para isso, não está poupando esforços e recursos, no 
que é rtrmemcntc apoiado pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. 
Ainda ngoru, a lmprcns~ noticia que o Governo aplicará 10 bilhões e 
800 milhões de cruzeiros no Programn de Crédito Educativo para 
bolsus de estudo reembolsáveis, que terá a participação du Caixa 
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Económica, Banco do Brasil c Bancos Comerciais. Foi notrcia 
auspiciosa, transmitida, pessoalmente, pelo Ministro da Educação 
após audiência com o Presidente da República. 

Mas, muito também fará o Ministro Ncy Braga, amparnndo c 
apoiando escolas c instituições privadas, comprovadamente merece· 
doras do estímulo governamental, como i: o caso da Escola Ti:cnica 
Tupy. Estará Sua Excelência preservando o que temos de melhor no 
sctor da Educação c do Ensino. E instituindo o Governo uma politi· 
cu de incentivo ao ensino privado, proporcionará ao Brasil condições 
pura um enorme avanço em terreno tão decisivo para o nosso futuro, 
o qual -como tão uccrtadumente proclamou o Conselho Federal de 
Educação - reclama a conjugação de esforços do Estado c da 
iniciutiva privada, Aquele amparando este, tendo como objetivo su· 
premo u grandeza deste Pais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vru ao nobre Senador Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (PauSI,) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

!Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo u palavra ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (Amazonas-ARENA) (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Já nos ocupamos, aqui, no Senado Federal, do problema dare
forma do Poder Judiciário. Voltamos ao tema para insistir na signifi· 
caçilo dessa decisão do Governo Ernesto Geisel, e destacar, através 
deste: discurso, a importância de uma contribuição para o debute da 
reforma do Poder Judiciário, que é oferecida pela Revista Brasileira 
de Estudos Políticos, em número especial sobre o assunto. 

A revista oferece elementos de alto valor para o debate, com 
rnagnílicos estudos firmados por Seabra Fagundes, pelos ilustres 
Ministros Dí:cio Miranda e Aliomar Baleeiro e pelo eminente advo
gado Josaphat Marinho, 

Queremos, louvando a iniciativa da Universidade Federal de 
Minas Gerais, c exaltando a pertinácia e a dedicação, ao lado da inte· 
ligência c do saber dos diretores dessa publicação do Instituto de 
Estudos Políticos de Minas Gerais, os Professores Orlando de Car· 
valho e Raul Machado Horta, requerer a atenção do Senado Federal 
para a magna questão da reforma do Poder Judiciário. 

Acredito que esse propósito do Governo, jâ agora contando 
com o diagnóstico oferecido pelo Supremo Tribunal Federal, e que 
tem a csteá-lo contribuição das Justiças especializadas e dos órgãos 
da Justiça de todos os Estados da Federação, queremos assinalar que 
a Revolução estú ganhando uma dimensão significativa ao assumir a 
responsabilidade de proceder à reforma do Poder Judiciário, 

No primeiro discurso em que nos ocupamos do tema, frisamos 
esse :ingulo. E, agora, rc~0zija-nos encontrar essa mesma linha de 
raciocfnio no trabalho de Seabra Fagundes. Ele diz que: 

"Em nenhuma oportunidade de reformulação 
constitucional surgiu, como preocupação séria, a situação do 
Poder Judiciúrio, no correr desses 85 anos, Precisamos 
pensar em reestrut~rar esse Poder, nós todos que estamos 
ansiando, que estamos desejando, que estamos propugnundo 
por umu democracia efetiva pnrn este Puís." 

A Revolução de 19JO não devotaria à matéria maiores cuidn<los, 
c a Constituição de 1934, que representou, dentro do pensamento de 
Sc:ubru Fagundes, tantos uspectos nu utuulizuçilo do principio do 
l>ireito Público, embora nilo tendo sido indiferente uo upcrfei· 
çoumento da cstrut"ra judicial do Puls, deu uma contribuição que 
roderiu ter sido muito muis significativa. 

Leio aqui, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o depoimento do 
jurista sobre esse projeto de reforma judiciária, 

Diz ele: 

Deve, portanto, ser saudada com aplausos, pela sua 
oportunidade, u idéia de uma reforma estrutural e ampla do 
Poder Judiciârio, que surge agora, prestigiada pelo Egrégio 
Supremo Tribunal Federal e pelo Chefe do Poder Executivo 
da República, f! tal o seu relevo, como fato r de aprimoramen
to das instituições constitucionais brasileiras na sua mecânica 
e, conseqUentemente, de atendimento a um aspecto vital,para 
a vida da comunidade, que o Governo, sob cuja iniciativa elu 
se venha a re~lizar terâ marcado, só por isso, uma presença 
definitiva na história institucional do Pafs. 

Sr. Presidente e Srs Senadores, não somente o trabalho de Sea· 
bru Fagundes é colocado à consideração da opinião pública no deba· 
te sobre u reforma judiciária. Através da "Revista da Universidade 
Federal de Minas Gerais" outro trabalho, também sólido e oportu· 
no c assinado por Décio de Miranda que, em exercício da inteligên
cia e do saber, faz um exame sobre o objetivo fundamental da refor
ma judiciária. Assinala Décio de Miranda que uma das aspirações da 
opinião pública brasileira, relativamente a esse Poder, é a sua rapidi· 
lícuçãu. Examina no seu estudo soluções constitucionais pura a tri· 
plicação dos Tribunais de Segunda Instância; a criação dos Tribu
nais Regionais, segundo o modelo da Justiça Eleitoral e do Traba· 
lho: a criação de Tribunais Regionais c a transformação do Tribunal 
Federal de Recursos em Tribunal Superior de Justiça; além da ins· 
tituição de Tribunais de Alçada na Justiça Federal e a solução uni tá· 
ria de Tribunais e Câmaras especializadas. 

· O estudo do Ministro Décio de Miranda vale, portanto, como 
contribuição importantíssima para essa preocupação brasileira, no 
momento atual, de elaboração de uma estrutura moderna que gere 
uma agilização da Justiça, possibilitando, assim, ao povo, ter no Po
der Judiciário aquilo que é aspiração constante du consciência de 
cidadania de cada um de nós. 

O Ministro Aliomar Baleeiro comparece com um trabalho sobre 
a nova estrutura judiciária e o Supremo Tribunal Federal, estudando 
as preliminares do diagnóstico, detendo-se no exemplo da Justiça 
Criminal, examinando os aspectos óbvios para a reforma e os meios 
materiais para alcançá-la e enfocando o ângulo de significação espe
cial, que é o da Justiça, como Poder Nacional. Para exaltar a impor
tância desse problema c dessa aspiração enfoca as características da 
Justiça Inglesa, aborda o modelo americano, perquire sobre o re
crutamento dos magistrados e se detém na dura experiência, por ele 
vivida, sobre o problema do congestionamento do Supremo Tribu
nal fo'ederul, para oferecer duas soluções, ali, delineadas. Conclui o 
seu trabalho, crendo nu melhoria da Justiça: 

"Acredito possível melhorar a nossa- não dum lance, 
como milagre da varinha mágica, duma fada benévola, Mas 
creio. realmente exeqUível o aperfeiçoamento gradual, num la
bor Interminável duma Penélope, que, fiel uo ideal dum Po
der Judiciário capaz, expedito, probo, independente e votado 
à liberdade, refaça, cada noite, a teia de seus erros de cada 
dia." 

Igualmente séria é a contribuição de Josaphat Marinho sobre a 
competência das Justiças Especiais, Com a sua cultura e a sua ex
periência de jurista c de politico dá um enfoque objetivo e rico do 
problema das Justiças Especiais, que tantos c tüo relevantes serviços 
vêm prestando ao Pais. 

Sr. Presidente, o nosso empenho ao trutar da reforma do Poder 
Judiciário reside também num sentido de homenagem aos juizes, nos 
magistrados. Vivem esses homens, du lei, a serviço dn justiça, peudos 
por uma estruturn obsoleta, sem u possibilidade de realizar :aquilo 
l!UC ulimcntu u convicção dt: cadu um; que norteia u consciência de 
cud1.1111agistrudo: ujustiçu. 

1 

Desse modo, chamar u atenção da opiniioo públicn, assinalar c 
insistir perante o Senado sobre a importo1nciu du reforma do Poder 
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Judiciário é: dar uma contribuição, nu hora presente, àquilo que é: Essa Justiço rápida c barato, não foi conseguido com a Revolução de 
mais instante, que é: mais importante para que trocemos os roteiros, 1930; foi frustrada com o Estudo Novo; não foi uting1da com a 
cm bu.sca du estruturação definitivo de um novo quadro institucional Constituição de 1946 e, resta agora ll Revolução de marco cmpreen· 
brasileiro. der, a efctivaçào do lema da Aliança Liberal, de 50 anos atrás, 

Tcm·sc falado, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que o Chefe do porque poderemos dizer que o Pais está aspirando por uma justiça, 
Poder Executivo Nacional, o Sr. Prosidcnte du República, por vezes, como condição ~a realização de uma sociedade, onde o homem se 
tem usudo o Ato lnstitucionul n• 5, pura punir crimes que não se cir· sinta nus dimensões de cidadania com plena dignidade. 
cunscrcvem, tipicamente, à área da Segurança Nacional. Efetivnmen· Façamos, portanto, a reforma do Poder Judiciário, como um 
te, temos testemunhado, como no caso da punição de um juiz do imperativo da consciência nacional para garantir um progresso nos 
Acre, e na recente punição de diplomatas, que o Presidente da nossos caminhos du democracia, para garantir a implantação da 
República tem-se valido do Ato Institucional, para punir casos de Justiça e da paz na nossa sociedade, (Multo bem! Palmas.) 
corrupção eliminando situações extremamente incõmodas do ccná· 
rio da vida pública nacional. E, por que isso acontece? Há neccssida· 
de de se usar do poder singulur encerrado no Ato Institucional n9 5, 
para sanear esses casos, como demonstraremos, 

Refere-se a crônica qúc o càso que levou à cussação do Juiz do 
Acre, rolando através de anos c anos na Justiça se configurava cm di
versos volumes de autos sem a solução adequada, envolvendo interes-
ses urgentes da Nação. · . 

fi preciso, portanto, que se creia na Justiça, mas que se lhe 
proporcione, como quer o Presidente Ernesto Gciscl, um sistema 
agilizado, um processo de rapidificação, para que ela possa atuar 
com eficiência. 

Quando abordo com insistênica este problema, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, tenho voltada para a minha mente toda uma grande 
faixa da população brasileira que não tem condições de bater às por· 
tas das Justiças, de transpor as portas dos tribunais. São os extrema· 
mente carentes de dinheiro, de recursos c conseqUentemente incapa· 
zcs, de pedir Justiça dos tribunais deste País. Os seus problemas silo 
cfetivamcntc bem menores do que os macroproblcmas das grandes. 
empresas, do Estado ou das grandes organizações sociais, mas são 
tão importantes como aqueles, para essa faixa da população brasilci· 
ru. Por isso, cm alguns Estados há preocupação em organizar ajusti· 
ça gratuita, mas que não funciona satisfatoriamente. Se a dcmocra· 
cia é o regime que confere ao homem a dignidade plena, se a 
democracia, realmente, se cstadcia não só na liberdade com responsa· 
bilidude, u expressão dessa liberdade com segurança esta na palavra 
decisi"a da Justiça. Havemos de considerar pois, que todo um signifi· 
cativo segmento d:l população que ganha cm volume inferior a cinco 
salários mínimos, que não tem possibilidade de prclíar para decidir 
os seus problemas, toda essa população brasileira, repito, está 
carente de justiça, c espera que essa reforma do Poder Judiciário, a 
ser empreendida dentro dos ideais da Revolução de Março de 1964, 
derrame sobre essa gente o pálio efctivo da Justiça. Ê referido entre 
os cslUdiosos aqui neste número da Revista Br .. Uelra de Estudo• Polí
ticos, o aspecto ora abordado e se não me falha a memória, Seabra 
Fugundes quando ao tratar desse ângulo da questão refere-se as 
questões de terra. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos examinado inclusive, a 
necessidade de se criar uma justiça especial da terra para atender ao 
meio rural, ao homem pobre que, no campo tem a sua pequena glc· 
ba, e freqUentemente é pressionado pelos mais poderosos c não ten· 
do meios de resistir nem recursos para recorrer à Justiça, 

Todos aqueles que militam nos tribunais sabem das dificuldades 
das perlcius, sabem os dcsvãos que se escondem àqueles que têm 
mais poder relativamente à questão das terras. E, se o Governo 
desenvolve, como tem desenvolvido, uma justa política agrária, não 
pode esquecer que um dos aspectos importantes serú, este: de possi
bilitar, através de mecanismos apropriados, justiça pura o meio 
rural, u fim de evitar o estrangulamento da pequena propriedade 
pelos mais fortes, pelos grandes proprietários. 

fi do cquilfbrio de interesses entre os pequenos c os grandes, é 
do reconhecimento da vulidade dos direitos de todos, dos ricos c dos 
pobres, que se tece uma sociedude aberta que é: a aspiração maior dos 
ideuis da Revoluçiio de Março, Por isso, assinalando u importância 
desse propósito do Presidente Gcisel, de empreender a reforma du 
justiça, relembro, aqui no Senado Federal, que já a Aliança Libernl, 
em 1929, lunçavn como um dos slogans como um dos seus tcmns 
pn•·n rcivindicnr o seu apoio popular: o dn Justiça rápida c barata, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
pu lavra ao nobre Senador Virgflio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (CearA-ARENA) (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem re•lsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Sdladorcs: 

Vezes as mais diversas temos ocupado o plenário desta Casa 
para situar, cm seus devidos termos, posições, diretrizcs e decisões 
go":'ernamc:ntais. 

Dias atrás apresentamos, cm uma reafirmação já cediçu, mais 
uma vez, o pensamento do Poder Executivo acerca do modelo do 
mercado das funções do Governo na divisão dos campos de açiio 
enttc o seta r privado c o sctor público c, naquele, o papel a ser desem
penhado pelo capital estrangeiro. 

Hoje, procederemos- c o tempo nos obriga a que não adiemos 
o pronunciamento - à análise, o mais sinteticamente possível, da 
palestra do Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, na homenagem 
a ele prestada pelas classes empresariais do Brasil c que, por suas 
idéias mestrlls, necessário se torna figure nos Anais desta Casa como 
uma co-prestação dr. contas de açào e de intenção governamental. 

Poucos documentos, não só pela autoridade de quem, o 
produziu, como pela precisão dos conceitos emitidos, são tão 
elucidativos sobre a atividadc cconômica brasileira como essa oração 
do responsável maior pelas finanças de nosso País. (; um quadro per
feito da conjuntura atual, uma definição de rumo c uma tomada de 
posição. Pinçar-lhe-cmos os pontos mais importantes, marcos a 
considerar em futuros debates que sobre o assunto se ferirem. 

Diz S. Ex• já ser lugar-comum afirmar que a conjuntura de 
1975 é completamente diferente daquela de dois anos atrás, cm 1973, 
que marcava o ápice do boom da economia mundial. E, para fi~ar 
conceitos seus, avança, em uma síntese admirável, à apreciaçiio do 
que esses países mais ndiantados e mais desenvolvidos fizeram para 
enfrentar a conjuntura que a crise do petróleo tornou altamente 
comprometedora pura o futuro de todos nós. 

Que poderiam fazer os países atingidos por essa inesperada subi
da do preço do combustlvcl? Todos eles, cm maior ou menor escala, 
assim procederam: 

Violentas medidas de contenção. de energia, de expansão 
monetária c em alguns casos, de seus deDclts fiscais, O preço pago; 
uma recessão sem símilc, desde aquela grande depressão dos anos 
1929el930. 

Pura que possamos fazer um exame da atitude brasileira ante tal 
problema - talvez um pouco monotonamente - desejamos mais 
uma vez citar alguns conceitos, aqui já conhecidos, c rememorar 
fatos, também de sobejo repetidos. 

A partir de 1964, nossa política de desenvolvimento pussou a ser 
condicionada por duas equações adicionais àquelas a que já cstà
vamos acostumados, quais sejam: de um ludo, o controle da innuçiio, 
que s.:riu umu condicionante interna; de outro. n e~tcrnn, resultante 
da imposição de se reequilibrar o balanço de pagamentos. · 

A partir de 1964, tambi:m, procuramos conviver pacificamente 
com a innaçiio, por meio da adoção do instrumento da correçüo 
monctúriu e, posteriormente, dus minidcsvulorizaçõcs cambiuis, 

O atual Governo teve que recorrer a aperfeiçoamentos outros; o 
Decreto-lei n• 1.338, que dava maior eqUidade c preCisão de trata· 
menta fiscal du correçuo monctúriu c du conceituuçào dn manuten· 
ção do cupilal de giro; cu Lei n• 6.147, que dava umu nova fórmula 
de poUticu sulnrinl, usscgurumJo o efetivo rrcscimento da médin 
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anual dos suh\rios reais, de acordo com os coeficientes de produtivi· importações de equipamentos, c de outras matérius-primus que não 
dade. Mas, assim mesmo - e somos os primeiros a reconhecer - o petróleo - metais nilo-ferrosos, fertilizantes, etc. - poderiam ter 
niio se pode impedir que o poder aq,uisitivo oscile entre picos c vales, sido dimensionadas, o que nos levaria a divisar o quadro, de grandes 
cm cada intervalo de doze meses, mâximc em épocas como esta, de linhas, que hoje se configura claramente. E, uf, nesta época, das 
grandes desajustes da economia pãtria. vacas gordas, os investimentos deveriam ter sido iniciados, c, se dcfla· 

Dar, a primeira grande liçiio tomada pelo aluai Governo: não grudo o Programa Siderúrgico, c não cstarfamos importando I bi· 
basta neutralizar a maior parte das distorções causadas pela inllaç~o; lhilo de dólares cm aço, porque não há nenhum motivo para isso. 
é preciso também combatê-las, reduzindo-as graqualmcntc a um Igualmente, o Programa da Implantação da Indústria de Equipa· 
patamar tolcrâvel. E a própria sistcmâtica do cálculo da corrcção mcntos, porque a importação de equipamentos tende a ser o item 
monctãria precisa ser aprimorada - estudos neste sentido estão scn· mais pesado nas nossas importações. Fala-se muito no petróleo, mas 
db feitos - no intuito de dela retirar aqueles fatores resultantes de u reluçilo entre importaçilo de equipamentos-petróleo já é muito alta 
subidas bruscas de preços, que tenham como origem calamidades hoje em dia c sua tendência é aumentar cada vez mais. A falta de pre· 
públicas ou impactos imprevistos na conjuntura nacional: o caso das visão, de um plancjamcnto - paiavra que não soava bem aos 
geadas c o caso das inundações, por exemplo. ouvidos do então Ministro Delfim Nctto, que tinha certa aversão ao 

A segunda restrição, a do balanço de pagamentos, é ainda mais plancjamcnto, c andou fazendo, até, ditos chistosos a respeito do pia· 
imperativa, pela simples razão, Srs. Senadores, de que não podemos nejamcnto a longo prazo - a falta dessa capacidade de previsão, 
deixar de pagar as nossas contas. Longe estão os tempos cm qye, dessa capacidade de plancjamcnto, gerou a situação atual. A econo· 
com ufania, amcaçá1·amos o mundo de decretar uma moratória mia brasileira poderia estar, hoje, numa situação bem melhor, no 
unilateral. que diz respeito à sua base industrial, no que diz respeito à sua ba-

Pais em ·desenvolvimento, o deficit em conta corrente a ser lança de pagamento, se as medidas tivessem sido tomadas a tempo. 
coberto pelo ingresso de capitais externos c de risco 1: normal. Mas, Reconhecemos que a situação atual ê crftica. Não estamos aqui para 
não pode exceder a limites. O ano de 1974, ano atípico, mostra real- apontar a responsabilidade sobre o atual Governo, mas para 
mente o quanto pode a previsão de anos anteriores enfrentar situa- ressaltar os graves erros cometidos naqueles anos, c sugerir medidas 
ção que, para países outros, que não estivessem suficientemente capazes de contorná-la. Vamos, cm conjunto, buscar essas medidas 
preparados, teria sido, cm termos internacionais, calamitosa. que se situam numa aceleração do processo de substituição de .cqui· 

Mas, no momento, três grandes problemas afligem esta, a scgun- pamcntos, que se situam na busca de uma solução alternativa para o 
da parte da equação: a sustcnção do crescimento, o combate à infla· petróleo, c o âlcool·anidro, pelo menos, é algo que se afigura muito 
ção c o recquilfbrio do balanço de pagamentos, o que nos leva a solu- promissor. Observamos certa timidez, certa inércia do Governo ao 
çõcs de compromisso. O crescimento exagerado, no momento, da deflagrar um programa mais avançado no selar de !llcool·anidro. 
nossa economia nos conduzia sem sombra de dúvida, a dificuldades Vamos buscar, cm conjunto, repetimos, soluções que, realmente, nos 
quase insuperáveis na balança de pagamentos. Da mesma forma, levem a ultrapassar essa fase critica, que resulta cm sua maior parte 
uma liberalidade excessiva, seja salarial, seja na injcção no meio -estou assim convencido- da falta de capacidade, da falta de prc· 
circulante de volumes fora de controle, criaria, sem dúvida alguma, visão, da falta de medidas que já deveriam ter sido tomadas pelos 
espiral inflacionária que dificilmente poderia ser combatida. anos de 1971, 1972 c 1973. 

O Brasil teve sempre períodos marcados por desenvolvimento 0 SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)_ Vamos rc· 
de sua indústria, subseqUentes ou concomitantes a grandes 
desajustes da economia internacional. Poder-se-ia situar, sem medo colher a opinião de V. Ex•, eminente Líder Roberto Saturnino, c, é 

óbvio, dela discordar do começo atê o fim. Número um: Se há 
de engano de afirmação, 1930 como uma das fases cm que a substitui- país que está conseguindo sair, com o mínimo de arranhão possível, 
ção de importação criou o primeiro dos grandes arrancos, já que da crise internacional que se abate indistintamente sobre todos industrialização existia, desde o início do século, em maior ou menor 
extensão, para 0 nosso sistema industrial brasileiro. aqueles países desenvolvidos ou em dcscnvolv!mcnto c, não possuam 

Após a Segunda Grande Guerra, c nos últimos anos desta, pela sua independência cm matéria de petróleo, é o Brasil. 
conjuntura internacional, obrigados fomos a entrar cm um grande Percutiremos, daqui a pouco, o dilema do mercado interno c ex· 
período de substituição de importações, começando a procurar terno, se o tempo nos permitir, mas, ao contrãrio da não previsão 
atingir uma maioridade industrial. Com conjuntura internacional apregoada por V. Ex•, o Governo brasileiro, quando cxtrovcrtcu a 
adversa Chegamos a Uma tercel·ra ' s u d''crcnc,·a das 

0 1 sua economia, permitiu que, hoje, não estivéssemos na posição, por , · .a c, q c se '" u ras, 
já que a nossa indústria cresceu bastante c se alargou na ponta, exemplo, em que está a lndia, que niio pode pagar nem o petróclo 
estreitando-se na base: u de uma substituição altamente crc<!Pra de que adquire; permitiu que continuássemos com um ritmo de crcs· 

cimento - o deste ano não é segredo para ninguém, c nem pode ser capital e de tecnologia, que seria a instalação nossa, af, sim, da da mesma ordem de grandeza dos anos anteriores - muito superior indústria de bens de capital. 
àquele dos países desenvolvidos. 

O Sr. Roberto SaiUmlno (Rio de Janeiro-MOO) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Com gran· 
de satisfação. Embora o assunto seja árido c ainda não estejamos na 
parte da discussão, e sim nos prolegômcnos, gostaríamos de ouvir a 
opinião de V. Ex• 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio ,de Janciro-MDB) - Tocou 
V. Ex• no ponto cm que cabe uma observação por parte da 
Oposição, Oposição que compreende, perfeitamente, as dificuldades 
que o Governo está atravessando, no campo económico, d:corrcntcs 
sejam da crise internacional, sejam das calamidades que atingiram o 
Território Nacional. ~ preciso não percamos a oportunidade de 
apontar erros cometidos, no passado, c que estilo na origem da si· 
tuaçilo diiTcil que o aluai Governo cstâ encontrando. A partir de 
1970, quando a economin brasileira entrou, realmente, numa fase de 
expansilo, não era di ITcil prever que a situação da balança de paga. 
menta chegaria ao impasse a que chegou hoje. A articulação dos 
países produtores de petróleo iniciava-se c as projcçõcs das nossas 

Para um termo de comparação- veja V. Ex• que estamos tra
tando do selar externo c passaremos para o interno, também- atê 
1967, aproximadamente, Unhamos um patamar de importação c ex· 
portaçilo da ordem de grandeza de um bilhão c quatrocentos milhões 
de dólares, ou um bilhão c trezentos c noventa milhões de dólares, o 
que não daria para, hoje, se pagar nem a metade daquilo que impor· 
lamas cm petróleo. 

Mais ainda, foi, aqui, afirmado por V. Ex•, que a indústria de 
bens de capital deveria ter sido iniciada, cm 1970, com maior ênfase, 
mas, realmente, estamos começando a dar nova dimensão à ccono· 
mia brasileira, justamente, desde a época a que V, Ex•, anterior· 
mente, aludiu. 

Quem viu o Brasil de 10 anos atrás c vê o Brasil de hoje nos seus 
diferentes indicadores económicos - nilo nos sociais c anti·sociais 
como V. Ex• diria, mas económicos - verifica que houve uma 
mudança du ordem de grandeza desta economia. Mas, mudada que 
seja a ordem de gra~deza du economia, a toalha ainda é curta para 
uma mesa muito grunde. Vamos exemplificar: aqui tem sido acusado 
o Governo, as mais das vezes, de que deu uma ênfase extraordinária 



-497-
ao sctor rodoviário, quando justamente não havia petróleo, c deixou 
o sctor ferroviário relegado a um plano secundário. Muito que bem! 
Vamos examinar isto sem a paixão. O que representa para o Govcr· 
no hoje, por exemplo, a imposição maior para atender aquele plano 
siderúrgico que V, Ex• advoga c nós também? Pouca coisa. A Fcr· 
revia do Aço, primeira etapa, que vai de Belo Horizonte, ltutinga e 
Volta Redonda, numa extensão de 397 quilómetros, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no cálculo mais otimista exigirá apenas 30 bilhões de 
cruzeiros novos, ou 30 trilhões de cruzeiros antigos. Comparem esta 
cifra com o Orçamento da União c se verá que não havia capitaliza· 
ção no Pais que permitisse aquilo que, teoricamente, é uma alterna· 
tiva que salta aos olhos de todos: fazer a penetração, fazer a interli· 
gaçào das grandes regiões brasileiras via ferrovia, temos aquele 
círculo vicioso, não vamos falar em economês, mas do feed back tão . 
citado. Não vamos aplicar o feed back cm termos de consumo c 
produção. Vamos restringi-lo mais em termos de produção, neccs· 
sidade de transportes, recursos p~ra esses transportes que, não 
existindo,' não permitem a produção que, por sua vez, não gera 
recursos para termos os transportes. Oesculpe·nos ter feito essa 
transposição do feedback clássico dos senhores economistas. 

O que tínhamos, é preciso dizer, era falta de recurso. As nossas 
necessidades são colossais e as nossas possibilidades pequenas. Ago
ra mesmo estamos vendo o que haveria sucedido se não houvesse o 
atraso do Plano Siderúrgico Nacional: seria cngorgitamento de trans
portes, incalculável e sem exemplo neste Pais, já que o grosso desta 
tonelagem bruta, necessária para conduzir não só o produto acabado 
como a matéria-prima, teria que ser - ai, sim - cm grande parte 
transportada por rodovia: 

Realmente, ninguém diz que o planejamento do Governo Revo
lucionário foi um planejamento ideal em todos os sentidos, mesmo 
porque foi um planejamcnto feito por aproximações, de acordo com 
as possibilidades que eram restritas. Quando comparamos as nossas 
exportações, por acaso, com as exportações de Pais vizinho, a Argen
tina, por exemplo, pode-se ver que, até: 67, estavam ambas no mesmo 
patamar. No ano de 1974, um exporta 8 bilhões c o outro exporta 3 
bilhões, A 8 bilhões corresponde, no fim do ano passado, uma dívida 
bruta - c não vamos nos referir nem à divida externa Hquida - de 
17 bilhões c 23 milhões de dólares; ao outro, essa exportação de 3 bi· 
Jhões de dólares corresponde uma divida de quase 9 bilhões de 
dólares. 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro - MOB) - V. Ex• 
permite um aparte? 

O SR. VJRGILIO TÁVORA (Cearã- ARENA)- Com pra· 
zer! 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro - MOB) - Nobre 
Senador, o exemplo dado por V. Ex• vem confirmar aquela minha 
colocação de que foi exatamentc a falta de previsão c de plancju
mento que gerou situações desse tipo. O exemplo da "Ferrovia do 
Aço", realmente peça essencial para o Programa Siderúrgico como 
um todo: em 1970, não havia, neste Pais, autoridade ligada ao setor 
siderúrgico, e mesmo ao sete r dos transportes, que não estivesse ven· 
do que essa ferrovia teria que ser constru!da e iniciada imediata
mente, para cumprimento das metas siderúrgicas. Se naquela época 
tivesse havido uma bou programação, se tivesse havido um 
projeto de engenharia bem feito, dificilmente, nobre Senador Virg!lio 
Távora- e V. Ex• deu um orçamento de trinta bilhões de cruzeiros, 
e o orçamento anunciado há pouco cru da ordem de dez bilhões, 
V. Ex• já cstú prevendo triplicação, que vai resultar exatamente da 
falta de um projeto bem feito, da decisão de realizar essa ferrovia a 
qualquer preço, de um momento para outro ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Só um 
momento! V. Ex•, no que lê nove bilhões, é a construçuo da infra-es
trutura ferroviária. E justamente repetimos na ordem de grandeza de 
trinta bilhões de cruzeiros é o que custurá essa ferrovia funcionando 
- lnl'ru-cstruturu, superestruturu, controle clctrônico, mutcriul 
rodante necessário etc. 

O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Jànciro MOB)- Remontando 
à época, aos primeiros anos da década de 70, quase posso afirmar a 
V. Ex• que um quilômctro construido de infra-estrutura ferroviária 
bem projetada, mesmo no trecho cm questão, realmente um trecho 
pesado, não sairia mais do que dois ou três milhões de cruzeiros .. A 
400 quilómetros, ter!amos- vamos pôr 3 a 400- com um bilhão e 
duzentos, um bilhão c meio, ter!amos uma infra-estrutura. Isto, 
dilu!do em 3 ou 4 anos, era perfeitamente compatível com as dispo· 
nibilidades de recursos para o setor de transporte, se houvesse real
mente uma prioridade bem feita. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Vamos 
entrar num acordo, nobre Senador, pelo respeito que temos a V. Ex• 
e justamente pelo conhecimento que temos de que V. Ex• é um 
brilhante economista, mas talvez não esteja muito up to date no 
tocante a preços da construção ferroviária. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro- MOB)- Estou-me 
referindo aos preços em I 970. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Sim, em 
1970. Mas vamos entrar cm um acordo, que V. Ex• não enverede 
muito nesse caminho, pelo apreço que temos a V. Ex•, pois os preços 
cilados estão muito distanciado da realidade. Afirmamos a V. Ex• ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro- MOB)- Não, não 
estão. A prova é que V. Ex• disse que o orçamento atual, para a 
infra-estrutura, estã na ordem de nove milhões. Hã quatro anos ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ccarã- ARENA)- Não. O 
orçamento que V. Ex• afirmou leu nesses jornais, nessas revistas, 
diziam 9 milhões. 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro-MOO)- Certo. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Achamos 
um orçamento ... 

O Sr. Roberto Saturn!no (Rio de Janeiro-MOO)- Orçamento 
do Ministério dos Transportes. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Sim. Mas o 
que faz esse orçamento, Excelência? " um orçamento-tentativa à 
base de projetes que vão sendo detalhados. Não sabemos se V. Ex• é 
conhecedor de que iniciamos a vida construindo estrada. ~ a razão 
por que dizemos a V, Ex• que não estamos muito de acordo com 
esses números. Mas vamos passar às mãos de V. Ex•, pois seria uma 
covardia estarmos discutindo números como esses, para que V. Ex• 
se delicie, numa noite dessas, os cálculos c estudos sobre a Ferrovia 
do Aço sobre a qual, mais dia menos dia, a Oposição vai nos obrigar 
a discursar. 

Queremos dizer a V. Ex• que não seria muito ético de nossa 
parte estarmos discutindo. Realmente nós não tínhamos recursos 
para, ao mesmo tempo ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro-MOO) - Nobre 
Senador, afirmo a V. Ex• que tínhamos. E afirmo porque, naquela 
época, cu estava trabalhando no BNDE exatamente c com uma dedi· 
caçilo muito grande ao setor de transportes, ao qual me liguei mais 
no Banco. Tlnhamos entendimento c um ponto de vista firmado de 
que o BNOE estava com a maior disposiçuo para financiar uma obra 
como esta, da nova ferrovia, e posso garantir a V. Ex• que o BNOE 
teve um papel até muito importante na tomada das decisões, exala· 
mente pela sua posição muito favorável à construçuo dessa ferrovia. 
Nu época eu lidavu com orçamentos de construçuo de ferroviárias 
com muita freqUência. Quase posso afirmar a V. Ex• que a constru
çilo de um trecho pesado de ferrovia orçava pela casa dos três 
milhões de cruzeiros por quilômetro. Dai cu dizer que quatrocentos 
quilômetros seria um bilhão e duzentos, um bilhuo e meio. Posso 
garantir u V. Ex• que o orçamento na época nuo iria muito além 
disso. Isso bem planejado, bem projetado e dividido em três ou 
quatro anos com o apoio do BNDE e do Banco Mundial que tum· 
bi:m sempre teve uma receptividade muito grnnde a esse projeto, ele 
teria sido íntcirumcnte fuctlvel e hoje cstnrfnmos já, provavelmente, 
com estu ferrovia cm funcionumento ou, se niio cstivesSL' cm 
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funcionumcnto, estaria cm estágio bastante adiantado 'pura nilo 
servir de empecilho ao desenvolvimento do programa siderúrgico, 
Agoru, pode ser que V, Ex• esteja com toda ra~ão e eu, onganado, 
Mas tenho quase certeza de que os números andariam mais ou 
menos por essa ordem de grandeza. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Façamos o 
seguinte acordo, eminente Senador: brevemente vamos percutir este 
assunto. Aliás, está nesta pasta azul e teremos oportunidade de 
mostrar a V. Ex• que ou os dados que V, Ex• brande estilo afastados 
da reulidade, ou aqueles que olicialmente nos foram fornecidos c 
que, mais ou menos, concordam com nossa experiência no setor não 
estilo corretos. Mais isso i; en passant. 

O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janeiro-MDB) - Gostaria 
ati: de ucrescentar um dudo a V, Ex•. Ai por volta de 1971 ou 1972, 
foi elaborado no BNDE um programa, um anteprojeto do que 
seriam os corredores de transporte porque, naquela época, a da 
concepção original... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Não eram 
corredores de exportação e sim de transportes, 

O Sr. ·Roberto Saturnlnn (Rio de Janeiro-MDB) - Eram 
corredores. incluindo os corredort:s internos, entre os quais estavam 
a Ferrovia do Aço. E essa idóia, levada depois a escalões superiores, 
foi transformada pelo Ministro Dcllim Netto, em "Corredores de 
Exportaçilo"; S. Ex• achava que os "Corredores de Transporte ln ter· 
no" não tinham prioridade no momento e que toda prioridade deve· 
ria ser dada à exportação, e transformou a idéia original, que' foi uma 
idi:ia nascida no' BNDE- posso garantir u V, Ex•- e lançou o 
programa de "Corredores de Exportação", colocando em segundo 
plano essa ferrovia que estava lá e orçada, é claro, em termos de 
ordem de grandeza, mas perfeitamente compatível com a disponibifi· 
dade de recursos que se podia ter, partindo dos recursos próprios do 
Ministério dos Transportes, do BNDE e do Banco Mundial. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA) - Só 
concordamos num ponto: V, Ex• tem razão quando afirma que 
inicialmente o projeto era de Corredores de Transportes. Aliás sobre 
o assunto· temos ate um discurso a·respeito, referente ao transporte. 
Depois foi setoriado, digamos ussim, para "Corredores de 
Exportação", · 

Mris como temos que continuar a nossa oração, prometcm~s, 
então, a V. Ex•, dedicar proximamente um capitulo todo especial d 
Ferrovia do Aço, desde o inicio, para provar que foram opções toma· 
d;IS, opções, a nosso ver, que envolviam perigo, não temos a menor 
dóvidu, mas opçües todas elas baseadas naquilo que há pouco 
dilisemus: ''mcsu grunde, toalha curta''. 

Dirímnos, enti\o que u utual estratégia terá que ser diferente 
daquela que foi para enfrentar as crises de 30 c as de 45, isto é, além 
da substituição de importações temos, necessariamente, que 
aumentar e de muito, as exportações, 

O processo de substituição de importações, sabe V, Ex•, mó· 
ximo de bens de capital, que é um processo de maturação longa. No 
n1ltximo, de boa vontade, poderlamos esperar de quatro a cinco anos 
pura vc:r resultados concretos. Ainda mais, esse processo inicial· 
monte pressupõe um aumento de importações derivado du 
necessidade de aquisição de maquinaria nilo existente que permita, 
~:ntüo, montur .. se esse parque aqui. De acordo•? 

Por outro tempo, embora diverjamos, Governo e Oposição, 
muitas vezes, acreditamos que não no fundo mas nos métodos, o 
Brasil controludamente precisaró, como todo o pais em desenvolvi· 
a1ento, du poupunça interna suplementadu pela poupança externa, 
Ora, à proporçito que precisamos de importar n maquinaria pura 
esse processo de substituição, it proporção que necessitumos dessu 
poupunçu cxtcr~u. c:stumos obviamente: contruindo compromissos, 
compromissos que pugum juros e dividendos c que têm que ser amor· 
til.udos. Dividendos, no ..:aso dos investimentos diretos~ juros e 
umorlilaçõcs no c~1so dtls tinunciamcntos. J>ura tal impõe-se como 
medida fundumcmul um aumento de nossus exportuçõcs, AI cite· 

gamos num ponto em que Governo c Oposição nilo muito se 
acertam. i! que o merendo interno e o mercado externo devem ser 
entendidos como complementares e nilo alternativas, 

Gosturia então de citar frases do eminente homem público cujo 
discurso estamos comentando: 

"O merendo interno hã que se expandir gradativamcnte 
ao longo do tempo com o resultado do aumento do produto 
real e dn extensão dos beneficias desse crescimento a todas as 
camadaS dn populuçlio. 

Mas a expansão do mercado interno por si só não nos 
ajuda a resolver os problemas de Balanço de Pagamentos. Há 
quem imagine erroneamente cjue o Brasil a partir de 1968 
procurou extroverter a sua economia para compensar a dcbi· 
lidnde do poder interno de compra de sua população. Ocorre 
que pnfses que assim procedem passam a exibir um IUpera,it 
em sua conta corrente, no contrário da nossa que sempre se 
manteve deficitária. ' 

Na realidade n extroversão brasileira se deveu apenas a 
necessidade de pagar o adicional de importações c de· via· 
bilisar a tomada de empréstimos reclamados pelo dcsen· 
volvimento.'• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, consideramos nós que é um 
abuso de paciência, num lim de tarde, a percussão de um problema 
destes e de um assunto tão insípido, mas não poderíamos deixar de, 
aqui, fixar cxntamcnte este pensamento do Governo: a comple· 
mcntaridado da nossa poupança interna por poupança e~terna. O 
fato da e~trovcrsãa de nossa economia não ser decorrente de 
insur,ciência de mercado interno c sim da necessidade d• viabilizar
repetimos- as importações necessárias ao nosso desenvolvimento c 
tornar o Rrasil um devedor não relapso, isto é, cumpridor de suas 
obrigações. 

Nesta peça lapidar pronunciada pelo Sr. Ministro da Fazenda 
ao prestar contas, na homenagem que lhe foi tributada pela classe 
empresarial brasileira, no início deste mês, estâ, de maneira clara c 
inequívoca, lixada a decisão do Governo de continuar na politica 
cconômicu que traçou: imobilismo, não: continuidade, sim. Ao 
mesmo tempo, adaptando as circunstâncias momentâneas à idéia 
geral de manobra que tem do desenvolvimento deste Pais. 

O ano de 1975, afirmaS, Ex•, i: um ano difícil. Temos os gar· 
galos desse condicionante, que é o balanço de pagamento, re· 
presentado pela importação dos itens petróleo, aço nilo ferrosos, 
fertilizantes e nutrientes, papel e celulose, bens de capital, Para esse 
desalio, conclamava ele o empresariado nacional; para esse desalio, 
conclamnmos nós do Governo a Oposição, para que juntos chegue· 
mos, vencidos esses gargnlos, à posição desejada, de um Brasil rortc, 
próspero e independente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo n pu· 
lavra ao nobre Senador Lourivul Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA) (Pronun• 
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A boa organização da VARIG foi, mais uma VC7., constatada 
agora com a publicação, pela revista especialilada Alr Transpor! 
World, referente à aviaçilo mundial. Revelou essa revista a posição 
de cada uma das 116 empresas IIIi adas à lATA no ano passado. 

E novamente a VARIG conquista posição de realce, Classificou· 
se em 26•Jugar em passageiro• transportados, com 2.ol2.691, o que 
representa 13,3% a mais do que no ano anterior, No tocante a pus· 
sngciros•quilómetros, medida internacional de tráfego, cstà ela cm 
25•1ugar, com 5.166.275.000 PAX/KM, 15,4% a mais em rclu<;ilo ao 
uno de 1973. O maior crescimento foi registrado no transporte de car· 
gu: no ano pnssado u VARiG transportou 374.920.000 toneladas-qui· 
lômetro, colocundo·sc cm W lugar com 28,5% acima do nlvcl de 
1973. Pura alcançar tais resultados, elevou o número de seus 
funcionltrios que, cm dezembro de 74 chegou a 14,395, garantindo· 
lhe o J7v lugar, com um aumento de 12% sobre 1973. Nesse total de 
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funcion{arios estão 1.100 comnndantcs, co-pilotos, navcgadori!S c 
m~ctinicos de vôo, nlêm dos 1.230 comissários c comissárias que utc:n· 
dcm aos passuge~s. proporcionando-lhes o conhecido serviço de 
bordo, de padrão o mais elevado e de rcputaçilo mundial. 

Sr. Presidcnt.,, é sempre com satisfação que tomamos conhc· 
cimento de notícias tlío propícias ao nosso País e justo nos parece 
csté rápido registro de tão consideráveis êxitos da VARIG. 

Felicitamos o seu presidente, Dr. Erick Carvalho, que com tanta 
dedicação c competência vem comandando o triunfante crescimento 
da empresa sob suu presidência, numa importante contribuição para 
o desenvolvimento brasileiro e, ·especialmente, a projeção do nome 
de nosso País em todo o mundo. De igual modo felicitamos a todos 
que trabalham na VARIG, desde o mais graduado até o mais humil· 
de, que com seus esforços concorrem para o seu engrandecimento. 
Temos, aqui, a certeza de que a VARIG continuará sempre crescen· 
do, cudá vez mais empenhada cm bem scr~ir ao Brasil e a seus 
clientes de todo o mundo! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pu· 
lavra ao nobre Sr. Senador Roberto SalUrnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro-MDB) 
(Pronuncia o seguinte discurso. Nilo foi revisto pelo orador.)- Sr. Pre· 
sidcnte, Srs. Senadores, quero aproveitar este fim de tarde para fazer 
referência ao lúcido e oportuno editorial publicado hoje, no Jornal 
de Drasma, órgão de prestígio nesta Capital. 

Refere-se este editorial à coincidência das vozes que 
deflagraram a chamada "campanha / contra o fantasma da 
estatização'\ com as mesmas vozes que se erguera contra a acertada 
decisão do Governo, no caso da Cônsul-Philips, c com os mesmos 
reclamos que agora, ao atacar a política da COI (Comissão de 
Desenvolvimento Industrial) e do INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial), estão pretendendo combater a figura do Mi· 
nistro Severo Gomes, que efetivamente se tem distinguido na defesa 
dos reais c cfctivos interesses da indústria nacional. 

Já por várias vezes, tive oportunidade de ressaltar minha opi· 
niiio, segundo a qual aquela campanha contra a estatização tinha ori· 
gem exatamentc nos interesses que não viram com bons olhos a de· 
cisão do caso Cônsul-Philips c, agora, voltam suas baterias contra a 
ação realmente em defesa dos interesses nncionais, que vem sendo 
desenvolvida pelos órgãos vinculados ao Ministério da Indústria e 
do Comórcio. 

fi preciso alertar a Nação; 6 preciso dar ao povo brasileiro e aos 
seus representantes nesta Casa a nítida idóiu da vinculação de 
interesses que está por trás de todas essas campanhas, dessa arti· 
lharia pesada voltada, agora, contra o Ministério du Indústria c do 
Comércio. Na verdade, são os interesses ligados aos grandes grupos 
internacionais, das empresas multinacionais, que sempre tiveram co
mo objetivo obter a docilidade dos Ministros, das altas autoridades 
brasileiras c qunndo encontrttm resistências, com a categoria, com a 
autoridade moral e com a eficiência de um Ministro, como o Sr. Seve
ro Gomes, realmente voltum todu a sua ira, todo o seu poder de 
mobilização c de ataque pura a destruição dessas eminentes figuras 
nacionais, 

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Dlt licença V. Ex• pura 
um aparte'/ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janciro-MDB)
Com muito prazer e muita honru. 

O Sr. Heitor Dias (Buhia-ARENA) - O próprio Ministro 
Severo Gomes, cm nota oficiul publicudu a respeito, declarou que a 
medida era do Governo, que, e.xuminundo o assunto, achuru por 
b~m impedir que a trunsrerência sc fíz~sse, du Cónsul pura uma 
compunhin estrangeira. De modo que ni\o vejo por que se situar npe· 
nus u posiçt\o do M1n1stro Severo Gomes, quundo este, absolutumcn
tc, não tcrin utribuiçõcs pura umu decisão dl· tumunhu imporll.incia, 
isoladamente, nu Administração. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Junciro-MDB)
V, E,,, tem tm.h1 a ruzUo c cu nU o estou querendo utribuir essa ~c-

cisão "xclusivamente ao Ministro. Acho que foi urna dccisüo de Go· 
verno, acertada, que mereceu, desta tribuna, o nosso aplauso, EsLou 
apontando o fato de que os interesses que desencadeiam essas 
campanhas, às qunis me rt:reri, estfio visando, nitidamente. e já agora 
é impossível deixar de ver, a figura do Ministro da Indústria c do 
Comércio. Nilo podendo atacar o Governo, procuram isolar o 
Ministro Severo Gomcs·c: atribuir a S. Ex~ essas decisões com curá
ter de exclusividade. 

Nilo sustento esse ponto de vista. Penso que essas d~cisõcs, 
assim como a ução da CD!, do lN PI, siio de órgãos do Governo, in· 
tcgrados, de curátcr governamental. Não sou cu mas c::xatamentc 
essas rorçus e essas vozes que desenvolvem as campanhas na nossa 
imprensa - q~c estão querendo isolar a ação do Ministério da ln· 
dústriu e do Comércio. 

O Sr. Virgfllo Távora (Ceurú-ARENA) - Eminente Líder, 
permita-nos. (Assentimento do orador.)- Jú trocamos tantas idéias 
hoje à tarde que mais uma não faz mal. V, Ex•, naturalmente muito 
ocupado com o affalr Rio de Janeiro, não pôde estar presente cá, 
mas em nome do Governo tivemos o prazer e a honra de bem esclare· 
cer aos Srs. Senadores, que presentes estavam à sc:ssão, todo o affnir 
Cônsul, as razões determinantes, e o que considerava o Presidente co

. mo ponto dç honra seu, de chamar á si u responsabilidade da 
decisão. Pedia a V. Ex• apenas uns minutos da sua atenção, quando 
daqui saísse, pura ler, num .desses últimos números do Diário do 
Congresso Nacional, a palavra oficial, embora por voz desvalida 
como a nossa, do que foi o affalr Cônsul, e das ralões que detenni· 
na rum a decisão governamental. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janciro-MDB)
Agradeço o aparte de V, Ex•, procuraroi o Diário do Congresso e le· 
rei com ntençüo o discurso de V. Ex•, cujo conteúdo, mais ou me
nos, já posso antever, e com o qual muito provavelmente cstarc:i de 
pleno acordo. 

Sr. Presidente, não quero estcnder·me. Desejaria, apenas, ressal
tar a importância do conteúdo do editorial de hoje do Jornal de Bra· 
sília, e pedir a atenção dos nobres Srs. Senadores, dos Congressistas 
puru a sua leitura, e a meditação das advertências que estão, implici
tamente, contidas neste documento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) 
(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por tratar-se de assunto de grande interesse da Baixada Flumi· 
nense, torna-se oportuna a. divulgaÇão, através desta tribuna, da cn· 
!revista concedida pelo Monsenhor Adriano Hypulito, Bispo ele 
Nova Iguaçu, ao jornal Correio da Lavoura daquele Município, c que 
passo a ler: 

Correio da Lavoura: Quais as causas apontadas pela 
Diocese de Nova Iguaçu para explicar o sincretismo religioso 
existente na Baixada - que já foi definida como "u região 
muis descristianizada· do Brusil" -e nté que ponto esse sin· 
erotismo dificulta os passos da Igreja Católica no seu pro· 
ccs~o de cvungelizuçào? 

D. Adriano: Como todos os fenômenos sociais, o sincre· 
tismo religioso deve ter várias causas: psicológicas, his
tóricas, cconômicns, ideológicas, também políticas: Será, 
impossível descer a minúcias. Lirnito·mc por isso mesmo, c 
aguardando um estudo completo sobre o sincretismo, a citar 
uma c:~usa 4ue depende du própria Igreja, uma causu in· 
trínsccu: ns deficiências da pastoral. Pastoral é o esforço da 
lgrej;1 (clórigos c leigos) pilfn anuncinr Cristo como o único li· 
bcrtudor dos homens c o cvungelho como u mais perfeita 
mensagem de libertaçilo. Tudo isto é muito bonito. Mas u di· 
ficuldudc cstl1 em ununciurmos Cristo para o homem con· 
crcto, como vive cm determinada situaçiio histórica c: gcográ
licu. Certo, Cristo c o evnngclho sno imutúvcls . .'\ menSagem 
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de lib~rtação qu~ a lgr~ju, nu linha de Cristo c do evangelho, 
tem d~ anunciar possui um conteúdo, profundo c universal 
que ultrapassa os limites de tempo c de espaço. Mas como 
fazer isto compreendido? Como levar esta mensagem ao 
homem concreto? Como tdrnur compreendida, vivida a men
sagem da salvuçiio? Aqui tem havido falhas gritantes, no 
passado c hoje em dia. Graças ao impulso do Concílio V ati· 
cano II u Igreja por seus membros engajados, !tanto padres 
como leigos), tem procurado situar-se dentro da cxi!tênciu 
concreta do homem c, para se fazer entendida e para realizar 
sua missão, tem procurado também falar uma linguagem 
acessível c humana. Nesta perspectiva não posso dizer que o 
sincretismo diliculta a missão da Igreja. Também ni\o acho 
cxata a paluvru de que a Baixada Fluminense é a r~gião mais 
descristianizada do Brasil. Outra coisa importante: a mcn· 
sagem de Cristoflgrcja r~speitu, deve respeitar a liberdade de 
decisão de cada pessoa. Seria falsilicaçào do evangelho 
querer converter o outro de qualquer jeito, inclusive, a ferro e 
fogo, inclusive à custa de certas chantagens míticas. O es
forço pastoral da diocese de Nova lguaçu parte da situação 
concr~ta cm que nos encontramos. s~m pessimismos. Con· 
liante nos valores da pessoa humana c na graça que Jesus 
Cristo nos mereceu. 

Correio da Lavoura: Em face da nova r~alidadc social, 
política c económica estabelecida pcl~ Fusão dos Estados do 
Rio de Janeiro c Guanabara, cm que princípios se encontra 
assentado o programa de ação comunitária da Diocese de 
Nova lguaçu? 

D. Adriano: A inOuôncia da fu~ão sobre a pastoral, isto 
é, sobre a ação da diocese, é apenas indireta. A estrutura da 
Igreja não i: atingida. Sua mensagem continua a mesma. lndi· 
retamente no entanto m~ parece que a fusão trará melhora no 
rclaciunamcnto. entre Igreja c o Estado, por ex. no campo do 
ensino religioso nas escolas. Lembro que o ensino religioso
facultado ilS diversas religiões -. ô um dos elementos mais 
importantes para a formação c consolidação de uma com uni· 
dade. Apesar de tentativas feitas em anos passados a regula· 
mcntaçüo do ensino religioso no antigo Estado do Rio não 
chegou a resultados concretos. Entraves burocráticos de toda 
sorte, curteza dt!! vistas, indecisiio, etc., anularam até agora a 
execução da lei federal. Na Guanabara a situação era difc· 
rente: encontrou-se a lürmula para a execução da lei. Espe· 
ramos que o novo Estudo do Rio se benelicie das experiôn· 
ci;IS du Guanabara. O ensino religioso i: apenas um aspecto. 
c.mliumos tumbí:m que o mesmo valha para a educação cm 
geral. para as obras de promoção e de assistência. Seria do 
mnior irHert:ssc para a nossn comunidade se o nOvo Estado 
incentivasse e aceitasse •t colaboração subsidiária da Igreja 
C.•tólica c das outrns religiões, bem como dos particulares. A 
diliculdudc que o antigo Estado do Rio fazia por ex. às csco· 
las particulares, a pretexto de conseguir o máximo em perfci· 
.;ão, impôs o fechamento de quase todas as escolinhas 
paroqaiuis. E isto numa rcgiiío que não tem nem de longe 
escolas suficientes para acolher toda u população escolar. 
Retomando sua pergunta: espero que o novo Estado crie 
condições mais lhvori1veis para a coluboração subsidiária tan· 
to da Igreja Católica como das outras religiões, como ainda 
dos particulai'CS, 1\ssim a comuniJade ganha. 

Correio da Lavoura: Quais as dificuldades (caso existam) 
que no momento impedem uma cooperação mnior entre a 
Igreja e 11 classe política local, no sentido de se promover o 
upcrfciçonmento de nossa comunidade e, conseqUentemente, 
a sun fixação e integrnçilo nos limites do nosso vasto Municl· 
pio-- fatores primncinis do desenvolvimento harmónico não 
só de Nova lguaçu, mas nindu de toda u Baixada Fluminense, 
sobretudo se considerarmos o nosso expressivo contingente 
populacional? 

D. Adriano: A pergunta supõe umn confrontação dinléti· 
cu entre Igreja c classe politica. De um Indo umn Igreja que 

atua por conta própria, do outro lado uma classe politica que 
tem as suas atividades. De um lado uma Igreja que luta por 
seus interesses, do outro, uma classe politica que defende 
suas prerrogutivns. De um Indo uma lgrcjÚ que segue princl· 
pios religiosos, do outro, uma classe politica que se orienta 
por princípios prngmúticos c oportunistas. De um ludo uma 
Igreja que se ocupa do reino dos Céus, do outro, uma classe 
politica que promove o bem da comunidade terrena. 
Confesso que esta maneira de olhar Igreja e politica não me 
agrada, nem seduz, embora seja muito generalizada. Vou 
tentar resumir o que penso u esse respeito. Em primeiro 
lugar, admito que a promoção do bem comum cm dimensões 
comunitárias é tarefa da Política e, entre nós, da Politica 
partidária. Como cidadão e como Bispo católico eu dou c 
devo dar minha contribuição para o bem comum, mas isto 
será sempre limitado a iniciativas menores. Em dimensões 
maiores, que atingem toda a comunidade, isto só se realiza 
através do jogo politico c de preferência num sistema o mais 
democrático possível. Para tanto é que os cidadãos capaci· 
tados ossum~m. através do mandato popular, através de 
nomeação di reta ou indireta, algum cargo público cm nível 
municipal, estadual ou federal. Além do papel subsidiãrio na 
ordem da ação, começa, agora, uma tarefa muito importante 
p:1ra a Igreja na comunidade: o exercício de sua miisão 
profética. Quer admitam, quer não, cabe à Igreja ser em 
qualquer situação politica um principio de renovação profun
da c um sinul de esperança. Dai porque a Igreja nunca se 
pode identificar com um sistema político, com um regime, 
com uma ideologia, com um grupo de poder. Terá de se 
conservar independente c livre (neste contexto é verdadeiro o 
postulado de Cnvour: "Igreja livre num Estado livre"), pura 
poder ser a voz dos que não tém voz, a voz de explorados c 
perseguidos, a voz de marginalizados c injustiçados. Olhando 
a história, confesso que isto nem sempre sucedeu com a 
necessária nitidez. Confesso que houve situações em que os 
homens de Igreja (clérigos c leigos) se comprometeram tiio 
intensamente com os poderes dominantes- político, militar, 
económico, ideológico - que esqueceram ou mesmo falsili· 
curam a mensagem do Evangelho, sua missão profí:ticu. A 
Igreja como Igreja, tem um ministério de fermentação 
evangélica que indcpcndc do sistema de governo c do regime 
politico. Com isto não quero dizer que todos os membros da 
Igreja tenham a mesma' função na sociedade. Hll diversos 
tipos de vocação na comunidade humana. Agora se na Politi· 
cu, 'Iuc - repito - é promoção do bem comum em 
dimensões de comunidade, atua um político cristão, levando 
pura a Política a dimensão do Evangelho, procurando 
através da Politica anunciar a mensagem libertadora de Jesus 
Cristo, nele i: a Igreja de Jesus Cristo que a tua, para o bem do 
povo, especialmente das classes mais desamparadas e 
marginalizadas. Dentro desta ordem de idéias não vejo 
dificuldades especiais no relacionamento da Igreja com a 
classe política local. Na classe politica local existem cristãos 
engajados? Neles a Igreja estú presente,, não como instituiçuo 
que procura os s~us inLcresscs c os .!tCUS privilégios, mas como 
serviço du comunidade, n5o cc1mo representante do Bispo ou 
do clero, mas como representantes do povo. Quando o Bispo 
toma posição cm face dos problemas <ia comunidade, sua 
utitude nilo é politica, é atitude profética; denuncia as 
deformuções de nossa sociedade, c denu•·:i• porque tem 11 

ccrtclll de que podem ser modilicadas; denuncia porque 
conlia no espirita de serviço dos politicas, sobretudo, dos 
politicas cristãos; denuncia, enlim, porque tem esperança de 
dills melhores, e por isso mesmo que uconsclho a todos que 
exercem funções públicas na Igreja, no Estado e na cmpresu 
particular: aluem com espirita de serviço: procun:m acertar; 
tenhum uutocrltiçu. Ncstu colocação podemos iodos 
entender-nos. Mais: podemos todos cooperar paru a COII>tru· 
ção de umu Buixudu Fluminense mais humana c mais respirll· 
vcl. 
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Correio du Luvouru: Quul o saldo mais positivo, entre to· 

<los, cm termos de nçào sociul dos recursos advindos das Fci· 
ras ela Primavera que: ht1 seis anos se vêm realizando em Novn 
lguaçu sem interrupção? 

D. AdrÍuno: As duas primeiras Feiras da Primavera 
(1970 e 1971) contribuírum para o Centro de Formação de 
Li dores c para duas obras sociuis menores. As tr~s outras fo· 
rum uplicudas ao Centro Pror.ssional de Cabuçu c ainda pura 
outras obras menores de nosso Município. Desde o início 
colocamos a promoção de espírito comunitário como finali· 
dadc principal da Feira. Numa comunidudc que cresceu 
Ci.IOticamentt- mais inchuçiio do que crescimento orgânico 
-. os valores, us tradições, os interesses comunitf1rios correm ' 
perigo de se diluírem até a ruína total. Silo abafados pelos de 
fora. Os de fora, por sua vez, desenraizados e confusos, mal 
podem transmitir as suas tradições de origem. Estou certo de 
que cm alguns decênios resuliuril alguma coisa grandiosa cm 
nossa região, fruto uc uma integração dos mais diversos ele· 
mentes. Em alguns dccónios? Depende de nós. O espírito 
comunitário pode ser cultivado. E pode ser brecado. E pode 
ser anulado. Da observação dos falos parece-me que a Igreja 
sempre tem exercido um indiscutível c eficiente papel 
socializante ou formador de comunidade, Não ó casual que 
cm quase todas as nossas cidades brasileiras a festa popular 
mais importante coincide com a festa do Santo padroeiro do 
lugar. Aqui mesmo acontece isto (embora um tanto 
demasiada) com a festa de Santo Antônio. Aproveitando essa 
innuência da lgn:ía, nusceu a idéia da Feira da Primavera 
como promoção do espírito comunitário. Mas ressalto que a 
Feira da Primavera não pertence à Igreja, não é festa 
religiosa. 1!: festa social, é festa comunitária. Nunca, desde o 
início, colocamos o dinheiro em primeiro plano. Os eventuais 
saldos seriam aplicados a uma ou outra obra social de inte· 
resse comunitário, sem pufvcrizacão de recursos. Evitou-se 
também o emprego da Feira para promoção pessoal de quem 
quer que seja. De fato aqueles que aceiwram a coordenaçno 
dos trabalhos r.caram sempre no quase total anonimato. As 
experiências das cinco Feiras anteriores cristuliznram-se num 
r~girncnto interno que está à dispqsiçuo de todos os interessa· 
<los. Podemos dizer que a Feira tem uma lilosofiu. Achamos 
que esta lilosolia é boa, ainda que seja passivei outra lilosofla 
c outra organização. 

Correio da Lavoura: Este ano, em que base de coopera· 
çào comunitúriu se prctt!nde orsaniznr n Feira e cm que seto .. 
rcs, basicamente, sorá aplicado o seu produto financeiro'! 

D. Adriano: A aplicação do eventuul saldo financeiro 
rcsulta de uma discussão e de uma reflexão daqueles que 
tomum pnrtc, nu conrchmaçtto, em conjunto com n Cnrit:a.s 
Dioc~:sunu. A Caritas Diocesana é: <t responsúvcl jurídica pela 
Feira da Primuvern. A Caritns utuuJmcnte mantém o Centro 
l'mlissional de Cabuçu, um Dcpurtamento Jurldico (no Cen· 
tro de Formacno do Líucrcs), um Posto de Assist~ncia Social 
(t:unbi:m 110 Centro), cursos proõssionalizanti:s cm diversas 
paróquias, clubes de mlies (s"o 63), alem de ~oordenur a 
m:tiori'' dns obras socini~ ~xisfentes n~ diocese de Nova 
igmu;u. Alguns· projetas estãc cm undamcnto: um Centro 
Comunititrio Prc-Escolar, em Murupicu: umn Escola Tôcni· 
ca, na Prata;· um Lar dos Velhinhos, tla estrada Luis de 
Lemos. Estu111os certos de, qu.: tudo isttl é umn gott d':iguu. 
Tí\lnbém nUo pretendemos con~orrcr uu polemizar com 
qu,,.'m quer que sej:t. Senti'mos >tlcgria com o bem que 
qualquer COillUilidude religiosa ou qualquer pessoa particular 
clltprccnua. Tampouco prctclldcmos invalidar u pupel do 
Est:tdu, elo Municlpio na soluçõo de muitos gritante> problc· 
mas llc nossns comunidudcs. Qucren1os dar nossa contribui
ç;jo, E, n<! mcdidu do possfvcl, qul!'rcmos st:r sinal de 
c:~pcnuJçu paru muitos que jf1 111in .~<I bem crer nem esperar. 
Nc~ta f'Crspccliva ~que L1ço um Hf'lc:lo uo CorreJo dn L&tvourn 

c uos dcmuis órgrtos de imprc:nsu de nossa terra, ao rádio, à 
tclcvisílo, fls empresa~. aus particulares: cooperem com u Fei
ru c.Ju Primuvcra, que é uma inicialiva séria, aberta às 
neccssidad es com uni tf1 rins. 

Era o que tinha n dizer. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilii<>n Gonçah·es)- Tem a palavra o 
nobre Senador Nelson Carneiro. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro-MDB) (Pronun· 
ela 0 seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde 1964, muito se tem falado em propiciar, tanto quanto 
possível, igualdade de tratamento tanto aos empregados privados, re· 
sidos pela CL T, como aos serviuores públicos. Infelizmente, a argu· 
mcntaçüu mais tem servido para prejudicar ora a uns ora a outros. 1!: 
o que se dil, por e~emplo, no tocante •\ aposentadoria: os trabalhado· 
rcs podem se aposentar aos 3S unos de serviço ou, facultativamente, 
após 30 unos. O critério de igualdade foi invocado para se elevar pu· 
ra 3S unos o tempo de serviço necessário para que o servidor público 
possa se aposentar. . 
· No enlanto. nno se permilc que esse mesmo servidor se aposente 

após 30 anos de serviço, conforme é assegurado aos trabalhadores 
subordinados ao INPS, 

Tanto ó procedente velha reivindicação do funcionalismo, que a 
Constituição. cm seu art. 103, permite ao Presidente da República 
indicar "quais as exccçõcs às regras estabelecidas quanto ao tempo c 
naturez\\ de serviço, para aposc:ntudoria. reforma, transferência para 
a inutividadc e disponibilidaue". O preceito constitucional possibili· 
ta, a>Sim, ao chefe do Executivo enviar lei complementar ao Congros· 
so Nacional que franqueasse u aposentadoria facultativa a seus 
servidores após trinta unos de trabalho. Seria isso, conforme tantas 
vezes demonstrudo, do interesse da administração, que poderia reno· 
var valores rnais rapidamente. No entanto, mantém-se firme o 
Governo em negar a aposentadoria proporcional ao tempo de servi· 
ço, mesmo aos 30 anos de trabalho, rechaçando todas as iniciativas 
nesse sentido surgidas no Legislativo. E se mantém surdo a uma 
reivindicação ardorosa, indiferente ao fato de que poucos os que, en· 
trc n6s, chegam a viver o suficiente para se beneficiarem com a 
aposentadoria, dada nossa baixa média de vida. . 

O utmll Governo, muito justa e acertadamente- talvez ouvtn· 
do o clamor oriundo de todos os pontos do no;so Território- envi· 
ou projeto de lei que o Congresso prazcrosamcnte aprovou, pondo 
fim às absurdas contribuições compulsórias de pensionistas e 
aposentados do INPS- um dos vários dispositiv'!s da Reforma da 
Previdi:nciu Sociul, de um dos últimos "projetas-impacto" do Govcr· 
no umerior. . 

No entanto, vetou o Presidente da República dispositivo que 
isentava os segurados do IPASE de idêntica contribuição, Os 
pensionistas c aposentndos do INPS ficaram livres da incrível 
contribuição, fruto da sequiosa decisão de multiplicar os recursos do 
INPS. Mas à mesrnu coisa continuam sujeitos os servidores públicos, 
os aposentados e pensionistas do lP ASE. Argumentou o Presidente 
da República que o custeio da aposcntud?ria ~os servidores pú~licos 
é encargo uo Tesouro, cm face da contnbutçao pura o IPASE Ocs· 
ti nttr-sc upenus ao custeio du pensão devida nos depend.:nh:s. 

Ora, Sr.l'rcsídcntt:, esse c:ncurgo só poderia ser do Tesouro, tro
tando-se de sorvidor público. Acresce nossa estranheza uma vez que 
é por demais notório que os uposentados <lo serviço público civil vi· 
Vt:lll SÍlUUÇàO 11 mnjs uflitivu: St:US prOVt:lltOS nào tê01 sido fCUjUStUdOS 
na conformidude de determinação expressa nu Constituição, nem 
têm sido ruvort:!,;idos pclus vuntugens du ReclusslfictlCàO. 

Sno fulOS que lt:NtCOlllllhUm rt!trOCCSSO cm 1\SSUntos SOciais, num 
puís onde os cnc01rgos públicos de natureza socinl são praticumcmte 
incxist1.!ntt, clt: tão rcdul.idos. 

E scrvl!rn t;unbém, esses rutos, puru que comprc~ndumos a 
proh:turit.w,:no Jo ::;crvidor público~ hoje mcnosprcl:udo c: sob us ntais 
durus condiçllcli ele sobrcvivt:ncin, Alit1s, uc~.:ntua-st• u cada diu :1 t~n· 
Ll6ndu p<lra se: liquidur com ll funcionúri~l C!'itnlutário, suhstiluindo-o 
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por pessoal regido pela CLT e que possa, assim, ser livremente dis
pensado. Esta uma .polftica sob todos os aspectos errada, contrAria 
ao interesse nacional, pois os direitos assegurados ao pessoal estatu
tário decorrem nada mais do que da necessidade de rigorosa selcçilo 
do servidor público; cuja confiança é: da maior significação para o 
País. 

Mas, os dias não silo propfcios a divagações como estas, razão 
pela qual me limito a apelar parn o chefe do Governo no sentido de 
ouvir o clamor de uma classe em desespero c que tantos desejam em 
cninçilo. (Muito bem!) : 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal .. s) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 55, de 1975, de autoria do Sr. Senador Adalberto Sena, 
que dú nova redução ao inciso VI do art. 78 do Regimento Interno. 
Ao projeto não foram apresentadas emendas. 

De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria serâ 
despachada às Comissões de Constituição c Justiça c Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha
vendo que tratar, vou encerrar a sessilo, designando para a próxima, 
a realizar-se às 18 horas c 30 minutos de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores sobre a Mensagem n• !53, de 1975, (n• 249/75, na 
origem, de 21 de agosto), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Espedito de Freitas Resende, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do Chile. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal .. s)- EstA encerrada a 
sessão. 

( Le,anra-sea sessão às /8 horas e 25 mi nulos.) 



119• Sessão da 1 • Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 28 de agosto de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDE~CIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Âs 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir ),.cal - José Guiomard - Evandro 

Carreira -José Esteves- José:. Lindoso - Cattete. Pinheiro -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc -
José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Helv(dio Nunes- Petrô
nio Portella - Mauro Benevides - Virgllio .Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire -
Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire- Arnon de · 
Mello - Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconce
los Torres- Danton Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Capa
nema- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Benedito Ferreira 
- Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Accioly Filho - Mattos 
Leão- Evclási~ Vieira- Lenoir Vargas- Otair Bcckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I •-Secretário vai proceder a leitura do Expediente. 
l: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES: 

PARECERES N•S 31i5 E 366, DE 1975 

PARECER N• 31i5, DE 1975 

Da Comlllio de Coaatltulsio e Justiça sobre o Projeto de 
Resoluçio n• 43, de 1975, que "Altera oallmltes da lotaçio de 
pe!IIOal nxados pelo artlso 337 da Reaolusio n• 58, de 1972-
Resulamento Admlnlatrad'o do Senado Federal, e di outras 
pro,ldênclas", 

Relator: Senador Hel,ldlo Nuaa 

De iniciativa da Comissão Dirctora, chega a esta Comissão o 
Projeto de Resolução n• 43, de 1975, que altera os limites du lotação 
de pessoal fixados pelo art. 337 da Resolução n• 58, de 1972 -
Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Evidente que u proposição aumenta o atual quadro de Pessoal, 
mediante a criação c acréscimo de funções, distribuidas pelos 
Gabinetes do Presidente, Vicc-Presidcntcs c 1•-Secrctário, 2•, 3• e 4• 
Secretários, Suplentes de Sccretârios, Vice-Lidcres e Presidentes das 
Comissões Permanentes c Senadores escoteiros. 

2. Depois de sustentar, em perlodos que pouco esclarecem. de 
sentido dúbio, u necessidade das alterações, a justificativa informa: 

"No moderno conceito de organização administrutivu, 
destaca-se a técnica de lotuçílo de pessoal corno uma força de 
trnbalho de substancial signincado e importância no regime 
produtivo do serviço pllb!ico. 

Desta sorte, se, de um lado, o exame de lotação produz o 
'condenável desvio de funçílo: de outro, a deficiência numéri
ca é responsável por efeito não menos danoso c prejudicial à 
administração - a perda de qualidade do trabalho e o 
decréscimo dos niveis de produtividade." 

E mais adiante, dando solução à pendenga doutrinâria, a justifi
cativa afirma: 

"No particular, duas opções se apresentam: a da criação 
de cargos - que exige u claboraç-lo de lei ordinária, com 
apreciação bicameral c manifostação do Senhor Presidente 
da República (art. 42, IX da Constituição): c a da instituição 
de funções gratificadas que, por simples vantagens 
acessórias, dispensam a tramitação legislativa complexa, 
puru depender apenas de lei interna (Resoluções) da Casa 
Legislativa. Por essas razões, prefere-se a via mais simples do 
estabelecimento de funções gratificadas, que, além de tudo, 
representariam despesa de limitadas proporções, ao alcance 
das dotações orçamentárias vigentes, ou, quando muito, 
dependente de modesta suplementaçào financeira," 

3. A Constituição de 1969, art. 42, VIII, inclui na competóncia 
privativa do Senado Federal a de expedir resoluções, consigna, no 
art. 46, VIl, que o processo legislativo compreende, também, a 
elaboração de resoluções e determina, no art. 54, que a delegação ao 
Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Na
cional. 

O Professor Pontes de Miranda, ln Comentários à Constituição 
de 1967, (Tomo III, página 91), ensina: 

"Em direito constitucional, resoluçio é a deliberação 
que uma das Casas do Poder Legislativo, ou o próprio 
Congresso N'tcional toma. fora do processo da elaboração 
das leis c sem ser lei. A resoluçào não é lei ... Em senso lato, 
res.1lução é a deliberação que o corpo legislativo toma sem 
que seja lei." 

E mais adiante: 

"As resoluções - ... são utos do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional que indcpendcm de sanção c têm as 
regras juridicas de elaboração conforme o Regimento Inter
no ou u Regimento Comum." (Op. cit. pág. 142.) 

4. Resta, por conseguinte, uma indagaçào, qual seja a de saber 
se as Resoluções constituem, ou nào, viu legislativa idônf!a puru a 
criuçuo de funções. Mu.< as minhas dúvidas já l'orum ospan)adus pela 
tradição, pelus precedentes udotudos, sem qualquer oposição, pelo 
Senado Federul. 

De minhu parte, aprendiz de cultor das trudiçues do povo 
hrnsilciro, nilo me poss1) insurgir contra ~as regras estratificadas nu 
«lnscii:nciajurldicu destu Casa do Congresso Nacional. 

5. Por último, e vez que não cube a esta Comissão, o que lhe 
facilitu o encargo, u exume do mérito du mutéria\ c., parecer i: p(.U que 
11 proposiçiln du Comissão Dirctorn tenha tramituçilo normul, 
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iiH.:Iusivc, ti emenda dl' nobre Senador Ruy S;.tntos, pelns jurídicas 
r:.tzôcs yuc: inf{1rmam a justificação. 

Saiu dus Comissiks, cm 27 de :1goS1o de 1975.- Accloly Filho, 
r•rcsidenle- Hevídlo Nunes, Relalor- Nel!iOn Carneiro- Gustavo 
Capnnema- Heitor Dias- Renato Franco- Mattos L<iio. 

PARECER N• 3M, DE 1975 

Da Comissão Dlretora sobre a Emenda n• I, de plenário, 
ao Projeto de Resolução n• 43, de 1975, que "altera o• limites 
da lotação de pessoal lixados relo art. 337 da Resoluçio n' SS, 
de 1972 - Regulamento Administrativo do Senado Fed<ral -
e dá outras provldêncl115". 

Relator: Senador Wil!lOn Gonçalves 

Retorna uo exume desta Comissão, pnru cumprimento do dis· 
poslo no urt. 97, VI, do Regimento lnlcrno, o •rojeto de Resolução 
n• 43, de 1975, que "altera os limites du lolaçilo de pessoal fixndos pc· 
lo url. 337 du Resoluç:io n• 58, de 1972- Regulamento Administra· 
tivo 'do Scnudo Federal- e d~ outras providências", em virtude de 
haver recebido cmcnda cm Plenário, apresentada pelo eminente 
Senador Ruy Santos. 

2. A emenda proposla por Sua Excelência. alterando a es· 
tru.turu da Sccretarüt·Gcral da Mesa. r;:om a inclusão de mais J fun· 
cões grutifroadas de Auxilinr de Gabinete, recebeu parecer favorável 
da doura Comissão de Constituição e Justiça, que se baseou cm 
exposição do Relator, Senador Helvídio Nunes. 

3. No locanlo oo mérito, objcto específico do exame que ora 
procedemos na Comissão Diretora, nada temos a upor à emenda do 
Senador Ruy Santos, única apresenlada no Plenário no decurso do 
período regimental; visa melhorar as condições operacionais do 
ôrgào·chave dos procedimentos legislativos do Senado, através do 
inccnlivo moral e pecuniário a seus funcionários de apoio. 

Somos, pois, favoráveis à Emenda n• I, que cobre lacuna 
'<Jbscrv:~du no Projelo de Resolução n• 43, de 1975, de autoria dcsla 
Comissão Diretora, tendo cm vista sua real validade . 

. sala das Sessões, cm 28 de agoslo de I 975. - Magalhies Pinto, 
Prcs1dente - Wilson Gonçalves, Rclalor - Dinarte Mariz - Ruy 
Carneiro- Marcos Freire- Lourlvnl Baptista -J.enolr Vargas, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- O Expediente lido 
vai ii public:u;i1o, (Pausa.) 

Sobre u mesa. requerimento que vai ser lido pclo Sr. I•·Sccre· 
tá riu. 

I! lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 372, DE 1975 

. Nos termos do artigo 313 do Rcgimenlo Interno, requeiro 
diSpensa de_interslicio c próvia Jislribuição de avulsos para o Projclo 
ue Re:<oluçao no 43, de I 975, que altera os limites da lotação de pes
soal lixados. pelo a.rl. 337 da Resolução no 58, de !972 - Regula· 
m:nro ,\dlllllllstratlvo do Senado Federal, c da ou Iras providências, 
"lnn do que figure nu Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Saiu dus Scs.;õos, em 28 de ugoSio de 1975. - Roberto Saturnlno. 

O SR. PRESIDENTE (Ma~alhile• Pinto)- Em votação ore· 
qu!!rimcntu. 

Os Srs. Semldart:s que o aprovam, qucirnm permanecer 
sentados (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. O projeto figu1·arA na Ordem do Diu 
l1~1 próxima scssiio, 

O SR. PRESIDENTE (Mngnlhiles Pinto)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Discusst1o, cm turno único, du Parecer du Comissão de 
Rel:~çõcs Exteriores sobre u Mensagem n• 153, de 1975 (n' 
249/75, nu origem, de 21 de agosto), pela quul o Senhor Prc
sidcnle d11· República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Espedilu de Freilus Resende, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreim de Diploma la, pura exercer a função de Embuixa· 
dor do llrasil.iunlo ii Repúbli~u do Chile, 

Trulanlo-sc de mutéria <~ s~r aprcciudu cm sessão secreta, de 
a~urdo com o urt, 402, alínea "h", do Regimento Interno, peço 11os 
Srs. Funcionf1rios que tomem us providências de direito, 

(A ses.\·ào truniforma-.w l'/11 ucrera às 18 horas e 35 minu~ 
J(J.Io ,. l'olta a st.•r pliblica à.'i J,~ horas e 50 minuJos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- lembro aos Srs. 
Scn<.~dorcs que o Congresso Nacional está convocado pura uma 
sess;io a reuli.:tN:c hoje, às 19 horos, no plenário da Cômnra dos 
Dcpui:~dos. · 

. Nada mais huvendo a trutar, vou encerrar a presente sessão, 
des1gnundo pura u das 14h30m de amanhã u seguinte 

ORDEM DO DIA 

Vowçiío, cm turno único, do Requerimento n• 337, de 1975, do 
Senhor Senador João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do Boletim "' 37 do MOBRAL que registra as 
conclusões do encontro de .lundiai, São Paulo, destacando o valor da 
1-!oluboruciio da comunidade na luta para erradicar o analfabetismo. 

l 

Vowção, cm lurno único, do Rcqucrimcnto n• 338, de 1975, do 
Senhor Senador fl.lauro Bcnevidcs, solicirando a transcrição, nos 
,\nms do Senudo rcdcral. do artigo do jornalbta Oluvo AroOjo, 
inlíllllado "Reivindicação Ncccssária", publicado no Jornal O Povo 
de H de ugoslo de 1975. · ' 

3 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 2, 
de 1975 (n' 574·B/72, na Casa de origem), que altera o parágrafo úni· 
co do art. 656 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decrelo·lei n• 
5.452, de I' de maio de 1943), tendo 

PAR UCER, sob no .111. de 1975, da Comissão: 

-de Lcgislaçiio Soclnl, favorável, com voto vencido em 
separado, do Scnhur Senador Jessé Freire. ' 

4 

Discu>São, em lurno único, do projelo de Resolução no 43, de 
1975, du Comissão Dirclora,. que altera os limiles da lotação de 
pessoullíxudos pelo urt. 337 da Rcsol uçào n• 58, de I 972 - Regula· 
menlo Administrulivo do Senado Federal, e di1 ol.ltrus providôncias, 
tendo 

PARECERES, sob n's 365 c366:dc 1975, das Comissões: 

- de Constltuiçilo e Justiça, pela conslitucionulidade c 
juridicid:1de do projeio c du emenda; c 

- Dlrctorn, favorável à emenda. 

(incluido cm Ordem do Diu em virtude de dispensa de inlers
licio concedida 1111 Sessão anterior.) 

5 

Discussão, em primeiro t11rno (apreciaçilo preliminar dujuridici· 
dude, nos termos do arl. 296 do Regimento lnlerno), do Projeto dc 
Lei do Senado n• 60, de I 973, de autoria do Senhor Senador Vascon· 
celas Torres, que allcra o Código Nucíonul de Trânsito, estabelece a 
obrigutoricdadc de seguros de danos pessouis e materiais de veiculas 
uutumoton:s de vius terrcslrcs, e di\ outras providências, tendo 

PARECER, sob n'' JS7, de 1975, da Comissuo: 

' -de Constltulçdo e Jastlç11, pclu injuridicidude, 

O SR. I'RESIJJEN'J'E (MIIRIIIhãcs Pinto) - Bstll cn~crradu 11 
scssih1. 

( /41'1'111/la·.H'a se.J·sc7o ri.1· I 8 hora.1· e 5J minutos,) 



120' Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 29 de agosto de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham•SC presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José 
Lindoso- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa 
- Hclvidio Nunes- Mauro Benevides- Virgílio Tâvora - Wil· 
son Gonçalves - Agcnor Maria - Oinartc Mariz- Ruy Carneiro 
- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Ruy 
Santos- Magalhães Pinto- Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza 
- Accioly Filho- Leite Chaves- Evclllsio Vieira- Otair ·Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1<-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
I'; lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO SENHOR PRF;SIDENTE DA REI,'ÚBLICA 

De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Le· 
gislativos: 

N• 161/75 (n• 257/75, na origem), referente aos Decretos Legis· 
lati vos n•s 62 a 66, de 1975. 

De encaminhamento ao Senado de projeto de lei: 

MENSAGEM N• 162, DE 197! • 
(N• 264/75, na orleem) 

Excclentissimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 57, inciso IV, combinado com o artigo 17, 

pnrâgrafo 1•, da Constituição, tenho a honra de submeter à apre· 
ci11çuo de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçiio de Moti· 
vos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de 
lei que "estimu a Receita c Fixu a Despesa do Distrito Federal para o 
cxercicio financeiro del976". 

Brusília, em is de agosto de 1975.- Ernesto Gelsel. 

PARECER N•367, DE 1975 

Da Comissão de Relações Exteriores sobre o oficio do Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores no qual, referindo· 
se a lapsos datllográflcos c de tradução no texto da Convenção 
·sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos 
no Mar, uprovada pelo Decreto Legislativo n• 77, de 1974, pu· 
bllcadu no DCN de 1•·11·74, solicita a republicação. do text•' 
do referido ato Internacional, conforme cópia anexa. 

Relator: Senador Fausto Castelo-Branco 
Esta Comissi\o é chamudu a opinar sobre o oficio do Senhor Mi· 

nistro de Estado dns Relações Exteriores, que solicito n republicaçuo 

(A e.l'posicda de morl••o.< e o projeto de lei acltam·.<e publicados em 
.wp/emt'llto ao DCN (Ser<io //)de 30·8·75.) 

do texto da "Convenção sobro o Regulamento Internacional para 
Evitar Abalroamentos no Mar", aprovada pelo Congresso Nacional, 
através do Decreto Legislativo n•17, de 1974 (publicado no DCN de 
'l•·lt-74, Seção 11), por ter-se verificado que o texto originariamente 
apenso à Mensagem Presidencial, 'que encaminhou a matéria, apre· 
senta alguns lapsos datilográficos c de tradução. 

Cotejando-se o texto que constou do Projeto originário com o 
que ora é submetido à nossa apreciação, verilica-sc que os motivos 
apresentados pelo Chanceler brasileiro, no jã mencionado oficio, são 
totalmente proscdentes. A nova redação do texto npenas o torna 
mais compréensível, sem acarretar qualquer mudança substancial 
quanto à matéria de forma ou de fundo. 

Consoante o disposto no artigo 59,§ 6• da Constituição Federal, 
compete ao Presidente do Senado Federal promulgar, npós a apro
vação final, todas as matéria de competência exclusiva do Congresso 
Nacional. 

No âmbito da competência regimental desta Comissão nada 
obsta a que a solicitação· constante de oficio ministerial seja atendida. 

Sala das Comissões, cm 27 de agosto de 1975. - Lui• Viana, 
Presidente cm exercício - Fausto Castelo-Branco, Relator ,- Hehí· 
dlo Nunes- João Calmon- Danton Joblm- Mauro Bene•ldes
Nolson Carneiro- Petrõnlo Portella- Augusto Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Maealhies Pinto)- No Expediente lido 
figura a Mensagem n• 162, de 1975 (n• 264, de 1975, na origem), pe· 
la qual o Senhor Presidente da Repúblico submete ao Senado, nos 
termos do nrt. 17, § 1•, combinado com os arts. 42, inciso V, e 57, inci· 
so IV, da Constituição, o Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1975· 
DF, que estima a Receito e fixa a Despesa do Distrito Federal pura o 
exercício financeiro de 1976. 

A matéria será despachada à Comissão do Distrito Federal, po· 
dendo os Srs. Senadores, perante ela, apresentar emendas nos vinte 
dias que se seguirem à sua publicaçilo no D"rlo do Congresso Nacio
nal. 

Para emitir parecer sobre o projeto e as emendas, a Comissão te· 
rl1 o pruzo de trinta dius. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - Sobre u mesa, 
co1nunicnção que vui ser lida pelo Sr. 1•-Sccretário. 

e lida" seguinte 

Excelentlssimo Senhor Senador Mugulhiies Pinto 
Dignlssimo presidente do •nndo Federal 

Braslliu,26deagostodel975 

Senhor Presidente, 

Tenho u honrn c.Jc comunicar n Vossa Excclêncln que: me nuscn
tnrci do Pn!s n purtir de 31 de ngostn de 1975, u lim de, no desempe· 
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nho de missuo com que me distinguiu o Senado, pnrticipnr da 62• 
Conli:rêncin lnterparlnmentar, a renliznr-se em Londres, de 3 u 12 de 
setembro prôxímo, 

Arcnciosns saudações, 
Senador Mouro Benevldes. 

O SR. PRESIDENTE (Mngulhões Pinto)- A Presidência ilcn 
ciente. tPnusa,) 

rio. 
Sobre a mcsn, requerimento que vai ser lido pelo Sr. f1'-Secretít· 

(;lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 373, DE 1975 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal: 

O scnndor inrra-assinado, com ar>oic no artigo 233 do Regimen
to Interno da Casa, requer a V. Ex•, após ouvido o Plenário, que Se· 
ja inserido nos Anais do Senado o editorial" A esta~nnção dn agricul
tura nordestina", publicada no jornal "0 Estado de Silo Paulo", cdi· 
ção de 27 de agosto de 1975; ~ocaliznndo as diilculdades cnrrentadas, 
na presente: conjuntura, pela economia do Nordeste brasileiro. 

Sala das Sessões, cm 29 de agosto de 1975.- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Magolhões Pinto)- O requerimento li· 
do scri1 publicudo c submetido no exame da Comissão Diretora. 
(Pausa.) 

Sobre, a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

IÕ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 142, DE 1975 

"Declara de utilidade pública a Sociedade Promocional de 
Blumenau do Menor Trabalhador- PRO MENOR." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• t: declarada de utilidade pública a "Sociedade Pro

mocional de Blumcnau do Menor Trabalhador"- PRO MENOR. 
Art. 2• Esta Lei cntmem vigor na data de sua publicação. 

JustlDcaçilo 

Consoante se verifica de seus estatutos, a "Sociedade Promo· 
cional de Blumenau do Menor Trabalhador" - PROMENOR, é 
uma entidade civil de ilns não lucrativos, vinculada à Municipa· 
lidndc de Blumcm111, destinada a proporcionar aos menores des
providos de recursos melhores condições de trabalho, atendimento 
mi:dico-dcnt{lrio. recreação, alimcntuçào sadia, escolarização obri
gatória c oricntucão profissional c espiritual. 

Essa instituição,. rundada cm agosto de 1974, possui persona· 
lidade jurídica, sendo que todos os cargos de dircçiio c demais 
ml!mbros ativos bão exercidos gmtuitamcntc, sem qualquer espécie 
de rcmunt.:ruçào, vedada, uinda, a distribuição, a qualquer título, de 
lucros ou dividendos aos associados, mnntenedores, dirctores c 
conselheiros. 

Dentre as várias atividudcs rclcvuntes e de interesse dn comu· 
nidudc desenvolvidas pclu associaçilo cm tela, destacam-se: 

a) ocupar as horus de lazer dos mr.norcs, através da educação 
prolissiorwl. atividudes de recrcução c desenvolvimento da cria .. 
tividade; 

b) desenvolver-lhes hnbitos c atitudes sociais, morais c 
cspirituilis, buscundo a sua integração na fumília e na meia comunitfl· 
rio; 

c) promover c estimular o menor economicamente nec~ssitudo, 
cm um trubalho preventivo dn murginuli:wção social dos mesmos; 

d) muntcr serviços de orientação assistcnciul, no sentido de 
evitar o ubandono do menor, a ociosidade, u delinqUência e o vfcio: 

c) satisrazer, dentro do possfvcl, às necessidades búsicas dos me· 
rwrcs. Htruvês do atendimento médica4 odontol6gico, hospitalar, 
social. psicológko c pedagógico, em uma açilo comunitária conjuntu. 

Silo. porlunto, dus rnuis cllitlcuntcs c relevantes, us ntividudcs 
desenvolvidas pela "Sociedade Promocional de Blumenau do Menor 
Trubulhudor", I'ROM ENOR, tcnd<l como !irea de atuaçilo espcCf· . 
lica a ;rssist~nciu.inlcp;rut c lotai no menor nbnndonado c dcsvulido .. 

Aliíui, como reconhecimento oficio! pelos rclevan!cs scrvtços 
yue vem prestundo uos menores desussistidos, u Municipalidade de 
~lumenuu declarou u entidade de utilidade pública através da Lei 
Municipal n' 2.048, de 4 de det.embro de 1974, havendo o Estudo de 
Santa Catnrinu udotado idêntica providência por intermédio da Lei 
Estadual n• 5.125, de 30 de junho de 1975. 

Com rererência à mntéria, cumpre rcssultar que u medida ora 
prc~onilada é de natureza eminentemente concorrente, podendo ser 
consubstanciada tanto através de decreto do Executivo corno por in
termédio de iniciativa legislativa, não havendo· qualquer impedi· 
monto de natureza constitucional ou legal que impeç:Í o Congresso 
Nacional de udotít-la. 

A declaração de utilidade pública rederal é disciplinada pela Lei 
n• 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo Decreto 
n• 50.517, de 2 de maio de 1961, com as alterações determinadas 
poJo Decreto n• 60.931, dc4 de julho de 1967, 

Esses diplomas contêm todas as regras segundo as quais as sacie· 
dadcs civis, as associações c as rundaçõcs constituídas no País podem 
ser declaradas de utilidade pública, ,quando sirvam, desinteressada· 
mente, à "oh:tividadc. 

Aliils, convém ussinalar que a "Sociedade Promocional de Blu· 
menuu do Menor Trabalhador" - PROMENOR, atende a todas as 
cxigêncius leguis, eis que serve desintercss«damcntc à comunidade, 
possui personalidade jurídica e os membros de sua diretoria niio per· 
cebem remuneração a qualquer título. 

Quando reivindicada através do Poder Executivo, o pedido de 
dcclaraçiio de utilidade pública é apresentado por intermédio do 
Ministério da Justiça e concedida a medida, se ror o caso, por de· 
creio presidencial. Rcssaltc·se, a respeito, que embora lhe tenham 
sido encaminhados dezenas de pedidos de declaração de utilidade 
pública, o Executivo, há longos meses, não se tem mnnifestado a 
respeito. 

1 

Assim, muitas entidades, que prestam relevantes e desinteressa· 
dos serviços à coletividadc, ainda nüo tiveram a sua utilidade pública 
reconhecida e declarada pelo Executivo, como é o caso da "Sacie· 
da de l'romocional.dc Blumenuu do Menor Trabalhador". 

Nesta conrormidadc, não havendo qualquer impedimento de or· 
dem constitucional ou mesmo na legislação específica que vede ao 
Congr.:sso Nacional a adoção de iniciativas a respeito, temos para 
nós ser dever do legislador a adoção de proposições da espécie, eis 
que, corno ressultamos, o Exc..:utivo, no atual contexto, vem se 
omitindo a respeito, cm prcjufzo de um sem-número de entidades 
filantrópicas. 

Aliás, há diversos precedentes. À guisa de exemplo, podemos 
mencionar a Lei n• 5.575, de 17 de dezembro de 1969, originâria do 
Projeto de Lei n• 1.537/68, que declarou de utilidade pública as 
unidades do "Lions Club" e do "Rotary Club". 

Nesta conrormidade, tendo cm vista que a entidade cm tela 
preenche os requisitos legais, c cm se tratando de medida de 
competência concorrente, submetemo-la U consideração de nossos 
nobres pares, esperando sua indispensável ncolhidn. 

Snln dus Sessões, em 29 de agosto de 1975- Evehlslo VIeirA, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 91- DE 28 DE AGOSTO DE 1935 

Determina regras pelas quaes oio a• sociedades declara· 
dus de utllidu~e pública 

O Presidente du Rcpúblicu dos Estados U~idos do Brnsil: 
Faço subcr que o Poder Legislativo decreta e cu sanciono a se

guinte ld: 
Art. 111 As sociedudcs civis, as nssocincõcs constituídas no puiz 

com o lim exclusivo de servir desinteressadamente u collc:ctividudc 
podem ser declaradas de utilidade pública, proyndos os seguintes 
requisitos: 

a) que ad<JIIiriram personulidadejurldicu; 
b) IJUc estilo cm ciTctivo'. runccionamento c servem desinte· 

rcssudarncntc t'1 CL>t!l:ctividudc; 
c) que os cargos d.c suu directoria nilo si\o remunerados. 
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Art. 2• A declaração de utilidade rojblicu será feita cm decreto 

do Poder Executivo, mediante requerimento processado no Minis· 
tério aa Justiça c Negócios Interiores ou, cm casos cxccpcionacs, ex· 
officlo. 

Paragrupho único. O nome c caractcristicos da sociedade, 
associação ou fundaçõo declarada de utilidade pública serão ins· 
criptas cm livro especial, a esse fim destinado. 

Art. 3• !Scnhum favor do Estado decorrer~\ do titulo da utilida· 
de pÚblica, Salvo a garantia do USO exclusivo, peJa SOciedade, OS• 
sociação ou fundação, de emblemas, nammulas, bandeiras ou 
distinctivos próprios, devidamente recistrados no Ministério da 
Justiça c a da menção do tftulo concedido. 

Art. 4• As sociedades, associações e fundações declaradas de 
utilidade pública ficam obrigadas a apresentar todos os annos, 
excepto por motivo de ordem superior reconhecido, a critério do 
Ministério de Estado da Justiça e Negocias Interiores, relação 
circumstanciada dos serviços que houverem prestado à collectivida~ 
de. 

Paragrapho único. Será cassada' a declaração de utilidade pú. 
blica, no caso de infracção deste· dispositivo, ou se, por qualquer 
motivo, a declaração exigida não for apresentada em tres annos 
conscctivos. 

Art. 5• Serú lambem cassada a declaração de utilidade 
pública, mediante representação documentada do Orgão do Ministé. 
rio Público, ou de qualquer interessado, da séde da 
sociedade, associação ou fundação, sempre que se provar que ella 
deixou de preencher qu~lquer dos requisitos do art. 1•. 

Art. 6• Revogam-se as disposições cm contrário. 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935, I 149 da Independência e 

47• da República. Getulio Vargas- VIcente Ráo. 

DECRETO N• 50.517, DE 2 DE MAIO DE 1961 
Regulamenta a Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que dl5-

põe sobre a declaração de utilidade pública. 
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 

confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta: 
Art. I• As sociedades civis, associações c fundações, constitui

das no Pais, que sirvam desinteressadamente à coletividade, poderão 
ser declaradas de utilidade pública, a pedido ou ex officio mediante 
decreto do Presidente da República. 

Art, 2• O pedido de declaração de utilidade pública será diri
gido ao Presidente da República, por intermédio do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, provados pelo requerente os seguintes 
requisitos: 

a) que se constituiu no Pais; 
b) que tem personalidade jurídica; 
c) que esteve em efetivo e continuo funcionamento, nos três 

unos imediatamente anteriores, com a exala observância dos 
t:stalutos: 

d) que nua são remunerados, por qualquer forma, os cargos de 
dirctoria c que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a diri
gentes, muntenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretextos; 

e) que comprovadamente, mediante a apresentação de relató
rios circunstanciados dos três anos de excrcicios anteriores à for
mulação do pedido, promove a educação ou exerce ativid~dcs de 
pesquisas cientlr.cas, de cultura, inclusive artfsticus, ou filantrópicas, 
estas de caráter geral ou indiscriminado, predominantemente; 

f) que 'seus diretorcs possuem folha corrida C· moralidade 
comprovada; 

g) que se obriga a publicur, semestralmente, a dcmonstraçuo da 
receita obtida e da despesa realizada no pcriodo anterior. 

Purúgrafo único. A falta de qualquer doi documentos enumera. 
dos neste urtigo importará no arquivamento do processo. 

Art . .1• Denegado o podido, nilo poderá ser renovado antes de 
decorridos dois unos, u contar da data da publicaçuo do despucho 
dcnegutório. 

Purí1grafu (lnicu. Po dcnegutório do pedido de. declaração de 
utilidnde pl'1hlicu cuború reconsidcruçilo, dentro do prazo de 120 
Uhts, !.:UI11Udus da publicuçào. 

Art. 4• O nome e curacterfsticas da sociedade, associação ou 
fundação declarada do utilidade pública serão in•critos em livro espc· 
ciul, que se destinará, também, à averbação da remessa dos relatórios 
a q uc se refere o urtigo 5•. · 

Art. 5• /Is entidades declaradas de utilidade pública, 'salvo 
motivo de força maior devidamente comprovado, a critério da 
autoridade competente, ficam obrigadr.s a apresentar, até o dia 30 de 
abril de cada uno, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
relutório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à cole· 
tívidade no uno anterior. • 

Art. 6Y Serú cassada a declaração de utilidade pública da en
tidade que: 

a) .deix.ar de apresentar, durante três unos consecutivos, o rela· 
tório u que se refere o artigo precedente; 

b) se negai a prestar serviço compreendido crn seus fins esta· 
tutários; 

c) retribuir por qualquer forma os membros de sua diretoria, 
ou conceder lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mnntcne· 
llorcs ou associados. 

Art. 7• A cassação da utilidade pública serâ feita cm processo, 
insttlurado ex offido pelo Ministério da Justiça c Negócios fnte
rioros, ou mediante representação documentada. 

Parilgrufo único. O pedido de reconsideração do decreto que 
cassar a dccla ração de utilidade pública não terá efeito suspensivo. 

Art. B• Este decreto entrará em vigor na ddta de sua publicação 
rt::vogudas us disposições cm con'trltrio. 

Brasil ia, em 2 de maio de 1961, 140• da independência e 73• da 
República.- Janio Quadros- Oscar Pedroso Horta. 

DECRETO N•60.931, DE4 DE JULHO DE 1967 

Modifica o Decreto n• 50.517, de 2 de maio de 1961, que 
regulamentou a Lei n• 91, de 23 de ago>to de 1935. 

LEI N• 5.515, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1969 

Reconhece de utilldude públka as unidades do "Lions 
Club" e. do "Rotary Club do Brasil", e dá outras 
providências. ................................................... 

Ãs Comi.rsões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhln Plato)- Hã oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA) (Pronun· 
ela o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Anos atrás, realizava-se em São Cristóvão, no Estado de Sergi· 
pc, o I Festival de Arte, promoçuo da Universidade Federal daquele 
Estado, de imediato apoiada c incentivada pelo Governo Estadual. 

A cada ano essa festa de arte e cultura se repetiu, sempre no mês 
de setembro, tornando-se uma iniciativa vitoriosa e cuja continuida
de está plenamente assegurada, graças aos'succssivos êxitos que ai· 
cunçou. Hoje, o Festival de Arte de São Cristóvão consta do calendA· 
rio turístico, não só do Estudo, como do 1Pafs, o que demonstra a 
importância por ele assumida. Para isso muito contribuiu a ação inte
ligente e entusiástica de seus promotores, mus decisivo foi o apoio da
do P!'lo povo sergipuno e pelas populações nordestinas, que consa
grou, definitivamente, o encontro anual que se realiza na velha e· 
monumental cidade de Suo Cristóvão. 

Em cada umu dessas oportunidades, desta tribuna, falei sobre cs· 
sa importante promoçuo da Universidade Federal de Sergipe, apoia· 
da pelo Governo Estadual, l'refciturus de Aracaju c de São Cristó· 
vão, Secretaria de Educação c Cultura, Empresa Sergipanu de Tu ris· 
mo e Departamento de Cultura c Património Histórico. Salientei o 
significado da promoção, o espfrito de organização c dcdicaçuo de 
seus organizadores, e o entusiasmo popular que despertou, puro real· 
çur umu bela e proveitoS!! iniciativa surgida no meu Estudo e contri
buir puru 11 suu promoção cm todo o Pais. 
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Este ano, de ~6 a 28 do mês vindouro, sert\ realizado o IV Fcsti· 

vai de Arte de Suo Cristóvão. Seu brilho c êxito estão assegurados, 
antccipndamcnlc, pc!J entusiasmo e carinho com que os seus or· 
gunizudorcs c o povo prepararam o que se tornou uma das mais be· 
Jus festas de arte c cultura de nosso Pafs. 

Seu programo foi cuidadosamente elaborado de modo a garan· 
tir·lhe o êxito alcançado pelos que o untcccdcrum, Danço, teatro, co· 
rui, grupos instrumentais, bandas, sessões culturuis, exposição, !itera• 
tura, cinema - de tudo haverá no IV Festival, que mais uma vez 
tornurít, nos dias 26 a 28 de setembro próximo, a antiga capital sergi· 
pana, centro radioso de arte e cultura, atraindo milhares de turistas 
dos Estudos nordestinos c do Sul do País, na repetição de um suces
so que jú i:trudiçilo de grande significação artística e cultural. Conta, 
ainda, com a colaboração de grandes e prestigiosos grupos de arte, 
música, dança, folclore, teatro, bandas e orquestras de vários Esta· 
dos do Nordeste. E, numa demonstração da importância c do prcstí· 
gio de que já desfruta, contar[• o Festival, este ano, ainda com a 
participação do Ballet de Eugêniu Federava, da Fundação Brasileira 
de Ballet, do Rio de Janeiro; do Teatro da Universidade Gama Fi· 
lho, do mesmo Estudo; do Coro Falado da Universidade Federal do 
Espírito Santo; do Coral Vila· Rica, de. Ouro Preto, Minas Gerais. 
Quinteto da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro; Quinteto 
Paulistuno de Metais, do Estado de São Paulo. Lá se uprescntart\ o 
Teatrinho de Marionetes de Rhodc Jsland e, também, o solista de 
música erudita Carl Bernstein, dos Estudos Unidos. 

Também a Empresa Brasileira de Correios e Tclé~rafos, cola· 
botando pura o êxito do Festival, lançará da ex-capital serg1pana um 
selo alusivo a Soo Cristóvão, reproduzindo a fachada da Igreja do 
Carmo. A tiragem será de lium milhão c quinhentos mil selos. A 
Associaçilo Brasileira de Jornalistas Filatélicos, com seus próprios re· 
cursos providenciou a execução de três desenhos para carimbos espe
ciais, os quais junto a este pronunciamento, e que jâ foram enviados 
ii Assessoria Filatélica da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, para sua aprovação, a fim de que sejam confeccionados 
os carimbos para sere1h usados na Agência Postal Telegráfica da ex· 
capital, nos dias 26, 27 c 28 de setembro. Solenidade especial, no dia 
27 de setembro, levará a São Cristóvão, para esse fim, dirigentes da 
Empresa Brasileira de Correios e Tclógrafos, à frente o Coronel 
Adwaldo Cardoso Botto de Barros, cuja grande obra na direção 
dessa empresa já destacamos desta tribunu, ilustre sergipano que tão 
bem vem servindo ao atual Governo, em sctor fundamental para o 
nosso de.c;envolvimento, 

Sr. Presidente, não me seria fácil dizer aqui quanto proveito jã 
resultou- para Sergipe, para o Nordeste e todo o Brasil- do êxito 
desses festivais, tantos c tão magníficos têm sido os seus frutos! O 
grandk>so cenário· de Silo Cristóviio tem propiciado, antes de mais 
nada, ocasião para umu esplêndida obra de integração du arte e da 
cultura nacionais, conforme tão bem se vê da própria programação e 
du vuriuda procedência e da indiscutível expressão artístico·culturul 
de seus particip:tntes. Mais importante, entretanto, se torna essa pro· 
moção da l;,;·,crsidade Federal de Sergipe se considerarmos que ela 
aproveita, mais uindu, à preservuçiio c ao incentivo a grupos de arte 
c, especialmente, folclóricos do Nordeste -já agora também de 
outros Estudos- que se apresentam anualmente cm São Cristóvão, 
Já ·encontrando condições excepcionais de Oorescimcnto c divul· 
guçào. 

Como das vezes anteriores, tumbi:m este ano Jt\ estarei, durante 
0 IV Festival de Arte c Cultura. Meu entusiasmo pclu promoção 
estú hoje de todo confirmado ejuslificudo: o Festival tornou-se vito· 
rioso e converteu-se em vigoroso apoio pura as atividudes artísticas c 
culturais de Sergipe, do Nordeste e do Pais. Possibilita o congraça· 
menta de pessoas c, sobretudo, de jovens vindos de todos os pontos 
do Brasil, puru um encontro belfssimo de urte e cultura. Deu novm 
dimensões à utividade urtrstica c cultural do meu Estudo c do Nor· 
deste; tornou·se sólido elemento de apoio à prescrvnção do rico e 
lnllSilílico folclore nordestino; t: constituiu~sd, ndcmuis, cm ntrativo 
item de incremento turístico duquclu regiào do Pais. 

Sr. Presidente, a oportunidade deste uuspicioso registro e a certe· 
"" de que o I V fcstivul suplante o sucesso ulcunçado pelos festivais 
unteriorcs me levam u dirigir-me às uutoridudcs do Governo Federal, 

sobretudo às que cuidam de nossa arte e de nossa cultura, no sentido 
de que emprestem toda a sua atenção c apoio a essa iniciativa de um 
grupo de idealistas, que se tornou vitoriosa tão rapidamente c que é 
tão benfuzeju à cultura brasileira. J;: preciso que seu profundo c vasto 
sentido artístico, cultural c turístico seja bem avaliado c reconhecido, 
a r.m de que possa contar, s~mpre, com maior apoio, estimulo c di· 
vulgução por parte do Governo Federal. Estou certo de que o Minis· 
tro Ney Brugu, que honrou Sergipe com a sua visita no ano passado, 
quando du abertura do III Festival de Arte de Silo Cristóvão, dará 
todo o seu apoio a esta festa popular que está sendo realizada anual
mente nu antiga cupitul de Sergipe. 

Finalizando, Sr. Presidente, mais uma vez me rejubilo c me con-. 
grutulo com a realização do próximo Festival, que tem~ ma eficiente 
comissão orgnnizadora presidida pelo Magnífico Reitor Professor 
Luiz Bispo, contundo com o apoio integral do Govcrnador)osé Ro
lemhcrg Leite, nessa festa de arte c cultura que constitui, també:m, 
oportunidad~·formiddvel de cong'raçnmento de nossa juventude cm 
torno dus coisas que tào alto c profundamente nos falam ao espírito! 
(Multo bem! Palmas.) 

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

MDVSES OARABOSKY 
JIIIUIDINfC 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senudor José Lindoso. (Pau ... ) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo ~ palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Tt\vora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA) (Pronuncia o 
,.gulnte discurso. Sem re•lsãodo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Nilo como Líder de Partido, mas como representante da região 
nordestina, vimos a esta tribuna pura, mais uma vez, discutir a 
necessidade de uma adição de incentivos à indústria c à agricultura 
daquela zona, pura que possa ela sair do grave impasse cm que se 
cncontru, 

Idéias que nilo são nossas, hauridas, inicialmente, daquele cstu· 
do que- sem modéstia - achamos ser um dos cartões de visita do 
Congresso Nucional, quul seju, a publicaçào da COCENE; em segui· 
du, dos debutes u que esse trubulho, tilo polêmico, deu lugur; c, final· 
mente, obscrl'uçõcs !IS mais várias dos estudiosos do Estado, nos Jc
VIIITI no momento, u, enumerando aquilo que pedido, as soliciluçõcs 
atendidas, truzcr tumbí:m mais algumas outras que, certos estamos, 
contribuirão de vez pura umu melhor distribuição de renda cm ter
mos regionuis. 

Referimo-nos, Sr. Presidente, uo impacto que teve a economia 
du rcgino quando, complctudu 11 malha rodovidriu brasileira cm suas 
linhas principuis, o ch11mundo sistema básico, confrontou-se umu 
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economia que uinda niio tinha seus fundamentos assentes cm bases 
sólidus com outra cm pleuo desenvolvimento. 

Rcpórtumo•nos uo embute comercial havido entre os produtos 
que produzidos eram nu zonu Centro-Sul c aqueles outros que, a 
duras custas, nossa região conseguiu confeccionar. Como tal, chc· 
gamos ao paradoxo de regiões produtoras de cebola terem o produto 
no local com preços incompetitivos em relação àqueles enviados, por 
exemplo, pela Cooperativu de Cotia. 

Com que surpresa verificávamos que, muitas vezes, até o nosso 
feijão cru produzido c colocado, em custo final no varejo, também 
cm condições desvantajosas perante aquele outro oriundo de outras 
regiões. 

O que dizer, Sr. Presidente, daqueles produtos da nossa incipien· 
te metalurgia que, uma vez extinto o preço CIF uniforme das chapas 
de uço puru todo o Brnsil, viu retrair progressivamente a sua frontci· 
m, desde os limites de Siio Paulo uté quase as bordas da Ibiapabu, ~m 
tcrmos.de competitividade. 

Assim, Sr. Presidente, aq~cla soma de providências tomadas 
pelo Governo Revolucionário, dos quais destacamos com uma 
cn fase maior a atual administração Geisel, pelo ·cuidado que 
dispensou a essas diferenças regionais, gostarfamos de aduzir outras 
que, embora ii primeira vista possam parecer privilégio mas que, a 
nos~o ver, u curto prazo trariam tranqUilidade a uma economia l)Ue, 

hoje cm dia, carece de suplementos de apoio. 
Referimo-nos ...,. c aí chamamos a atenção a todos os 

represcnfantes nordestinos desta Casa - à idéia hoje difundida em 
nosso Eswdo - mercê de um dos órgãos mais importantes da 
difusão do pensamento, que é o jornal O Po~o, pela pessoa de Ro· 
horto Lopes Machado, obviamente a ser burilada pelos técnicos -
de que se poderia dar incentivos às pessoas jurídicas, na dedução que . 
fizessem do Imposto de Renda a pagar, na proporção das compras 
que realizassem em produtos acabados das regiões Norte eNordestc. 

Assim, se uma empresa houvera que pagar, recolher aos cofres 
públicos 100 mil cruzeiros como sua contribuição ao imposto referi· 
do, c tivesse, no seu movimento total - empresa essa situada fora 
dos limites de nossas fronteiras, óbvio- uma percentagem digamos 
de 20% de produtos acabados adquiridos nas regiões consideradas, 
licito lhe seria um desconto de 20% também sobre este imposto a 
recolher ou seja uma diminuição de vinte mil cruzeiros; tendo como 
pagamento final a quantia, apenas, de oitenta mil cruzeiros. 

Dirium os Scnhorc:s que isso seriu, repetimos, um privilégio para 
uma rcgino. ,Mas, o que constitui 'o incentivo fiscal scnilo, como u 
própria semântica explica, um estímulo a uma região que precisa de 
apoio, de incentivo para se desenvolver? As contas feitas, as estimati· 
vas apreciadas diriam que esta medida, aliada àquela outra já 
considerada na publicaçUo referida, da COCENE- e que ainda não 
se conseguiu transformar em realidade- a diferenciaçlio dentro do 
Nordeste, do pugumento do IPI sobre os insumos necessários pura os 
produtos lú produzidos, desde a cota zero, para os Estados menos 
dcsen volvidos, até: a cota maior para aqueles em franco estágio de 
desenvolvimento, como Bnhia, Pernambuco. Isso daria, realmente, 
um alento a uma região que hoje se ressente, e b:tstante, de novos 
incentivos paru poder, dentro do Pais, sobreviver à competição cada 
vez maior, cadu vez mais irresistivel que o grande Pólo Centro-Sul de 
desenvolvimento faz contra iniciativas, por mais diversificadas que 
sejam, das regiões periféricas. 

Aqui lic:tm, Sr. Presidente, Srs. SeMdores, essas sugestões, que 
não têm cm si nenhum objetivo de demagogia, lançadas à considera· 
ção dos pares para que, justamente, discutidas sejam as idéias que as 
informam c, se consideradas justas, que levadas sejam no Poder 
Exc~.:utivo- ~o:unstitucionnlmentc com a prerrogu.tivn de iniciativa, 
de medidas linanceirus - e que, do alto descortino de quem de 
direito, pro munem us medidas neccss!trins que o Nordeste e o Norte 
l!stiiO ~~esperar, 

. O Sr. Helvídlo Nunes (Piauf-ARENA)- Permite V. Ex• uma 
breve interrupção'? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ccur~-ARENA)- Com prazer. 

O Sr. HeiYídlo Nune• (Pia ui- ARENA)- O meu aparte tem 
mais 11111 carlltcr de pcuidu de esclarecimento. V. Ex• defende a tese 

de que as pessoas juridicus, no adquirirem produtos acabados, pro·· 
duzidos nas regiões Norte e Nordeste, devem ter um desconto no 
pagamento do IPI'? Era esse o esclarecimento que cu gostaria de 
solicitar a V. Ex• · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Perdão, 
siio duas medidas diferentes: uma já consignada no Estudo n• 1 da 
COCEJ-JE c do conhecimento de V. Ex•- e, que se diga, uma da· 
q~elas q.ue o Governo Fcdernl ainda nào pôs cm prática- que é a 
dtferenctação da taxa do !PI pelos diferentes Estados do Nordeste, 
de.sdc .a cota zero, pura os Estados menos desenvolvidos, e nos per· 
mttu cttar o Estudo de V. Ex• como um deles ... 

O Sr. HeMdlo Nanes (Pia ui- ARENA)- Infelizmente. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- ... até o 
~ais desenvolvido, no momento, a Bahia. Esta a sugestão que existe, 
JU, ~c~d." o tempo da COCENE; a segunda, seria um incentivo para a 
aqutstçao dos produtos da Região Norte-Nordeste hoje, em 
nagruntc desvantagem face a confronto com a economia do grande 
Pólo Centro-Sul, mercê da trama rodoviária asfaltada, que liga essas 
duas economias. EntUo, se uma indústria, comprasse, dentro do seu 
movimento geral de material para seu consumo, 20% de insumos, de 
produtos acabados nordestinos, !feito lhe seria ter um abatimento no 
Imposto de Renda que iria pagar, desta mesma proporção. 

?bvio q uc 1: uma idéia lançada a debate, uma idéia que precisa, 
depoiS, ser estudada, quanto aos limites máximos e mfnimos que de· 
veria ler o abatimento, para não ist:ntar completamente uma indús· 
tria de pagar o Imposto de Renda. 

Assim como temos os incentivos fiscais do artigo 34.18, para 0 

caso nordestino, o limite superior que esse desconto pode atingir até 
SO% do que pagar, poder-se-ia, tambi:m, aplicar esse teto ou outro 
semclhallte na operação a que nos referimos. 

Certos estamos, cntno, de que poderia haver, Senador Helvídio 
Nunes, um pensamento já de competitividade, que, no momento 
manda a verdade que se diga, inexíste, a não ser em rarfssimos ramos 
da atividade de nossa região. 

O Sr. He!Yídlo Nunes (Piauí- ARENA)- Gostaria de pedir 
mais um esclarecimento a V. Ex• 

O SR. VJRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Com pra· 
ZCI', 

O Sr. Hel~ídlo Nunes (Piaui- ARENA)- Essa dedução será, 
obriguloriumr;:nte, reinvr;:stida pelo beneficiário? 

O SR, VJRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Não; é um 
incentivo pura que ele vá comprar parte de suas necessidades em nos· 
su região, e não compre fora dela. 

O Sr. Hehídlo Nunes (Piauí- ARENA)- Muito obrigado. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Sr. Pre· 
sidente e Srs. Senadores, vamos repetir: trata-se de idéia lançada 
para ser upreciadu e. estudadu, iniciahnentc, por nque1cs que, nas 
duus Casas, rcpresent;tndo as suus regiões, se dediquem às questões 
do desenvolvimento das mesmas. E em seguida, uma vez considerada 
j~tstu. e vúlida, en~~minhada sob forma de sugestão a quem por cons· 
tltuctonnl dtsposlttvo tem a prerrogativa de iniciativa das medidas 
linancciras pura transformá-la, efetivamente, em medidas concretas. 

Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as sugestÕes que 
nesta sexta-feira tínhamos a a.rresentar, niio como Líder do Partido, 
mus como reprcscntuntc do Nordeste e do Cearâ, à consíderaçllo des· 
ta uugusta Casa. (Multo bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhaes Pinto)- Concedo u palavra 
tiO nob\'e Senador Franco Montoro, que !'alará como L!der, 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo - MDB) (Como 
Lider, pronuncio o seguinte discurso, Sem mlsao do orndor.) - Sr. 
Pn:sidt:ntc, Srs. Scnudorcs: · 

lnformnm os jornnis que est~ em estudos nos órgãos govcr· 
nmncntais competentes um projeto dcstinudo a instalar no Pu!s uma 
indústriu de aviões leves, cupuz de fnbricur dois modelos Ccssna: o 
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Skylane 182 c o Centurion n• 210. Truta-se de um projeto que pleiteia 
o apoio govcrnmncntul. 

Mus, de outro ludo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, i: de todos 
conhecido o progruma que, respeito desse ramo da indústria, está 
sendo udotado no Brusil. No tocante ao desenvolvimento de uma 
indústria ucronduticu, tunto quanto possível nacional, do ponto de 
vistu económico c tecnológico, está o Brasiltr.abalhando no sentido 
de poupar grandes divisas despendidas nu importação de aeronaves, 
principalmente no campo da chamada "aviação geral." 

Assim, o parque industrial hoje existente, comandado pel~ 
EM BRAER e representado por várias empresas privadas associadas 
a ela, dá, como resultado positivo, uma linha de uçào que está 
merecendo elogios de todas os selares da vida pllblica brasileira. 
Além disso, é de justiça mencionar a decidida participação da 
poupança popular, sob a forma de incentivos fiscais concedidos à 
EMBRAER; Essa política deu resultados positivos, e a posição, no 
setor, é de franco desenvolvimento. 

Ao complexa· básico constituído pela EMBRAER, NEIVA, 
MOTORTEC e AEROTEC, juntam-se centenas de outras firmas de 
autopeças, ou de aeropeças, quase todas inteiramente nacionais. 
Conseguiu-se, assim, um alto nível de nacionalização nas aeronaves 
atuõ~lmentc fubric~1dus, e uma efetiva transposição de tecnologias dos 
centros mais avançados para o Pais, mediante acordos celebrados. 

Há inclusive, como i: interesse de todos, a produção de aviões de 
modelos brasileiros. A EMBRAER produzirá 230 aviões leves atê o 
nnal do ano, e em 1976, estabeleceu como objctivo 400 aeronaves, 
para atingir, cm 1978, o mínimo dc600 aviões leves. 

Atualmente, o mercado brasileiro i: um pouco maior do que a 
capacidade da empresa, que deverá equilibrá-lo por volta de 1978. 
Os aviões sào fabricados em cooperação com a ""pipcr'\ vencedora 
da concorréncia feita há pouco mais de um ano. A empresa brasilei
ra, além de adquirir considerável dose de know-how, aproveita os 
benefícios da extensa rede de comercialização da "piper" no mundo 
inteiro. Para atender a essa linha, c exportar, como está fazendo, u 
EM BRAER está construindo mais 20 mil metros quadrados de área, 
atingindo, assim, o total de 105 mil metros quadrados de área 
construída, devendo admitir, ati: o fim do ano, mais 400 funcionários. 

Desse programa participam, niio apenas a EMBRAER, mas 
também as nrmas associadas e as Jirmas de auto peças. Todo esse par· 
que industrial está voltado para o grande programa da "aviaçilo 
geral", em regime de trabalho intensivo. Trata-se de um complexo 
industriul montado com grandes sacrifi'cios e, como dissemos, com a 
participação du população, atravós dos incentivos fiscais. 

Ora, no momento em que esse complexo industrial está prestes a 
atender à demanda nacional, inteiramente, no campo da "aviação gc· 
ral''. e, uo mesmo tempo, está ex.portando os aviões Bandeirantes, 
xuvantes e outras àeronavcs, carreando preciosas divisas pura o 
Brusil, ser li justo, nesse momento, fazer-se uma conccssilo à empresa 
estrangdra·~ 

E. scgu11do noticia da imprensa, a Gazeta Mercantil do dia 13 de 
agosto úft,,:, informa: 

"Entretanto, segundo se comentava ontem cm Porto 
Alegre, o projeto contém cláusulas paru o recolhimento de 
USS SOO mil cm royaltles a Ccssna Aircral't, anualmente," 

O Sr. José Llndoso (Amazonas-ARENA) - Permite V. Ex• 
um upurte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (Suo Paulo-MDB)- Com pra
ler, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Llndoso (Amulonas-ARENA)- Ouço o discurso 
de V. Ex• fazendo considerações sobre o nosso projeto de descnvol· 
vimcnto da industria ueronáutica, que cstú representada pela 
EM BRAER. Quero dar um testemunho c fazer uma aflrmuçilo de 
crença: por duns vezes estive em Silo José dos Campos; uma, cm com· 
panhia do entilo Vice·l'residcnte du República, o Almirante Augusto 
l{udcmaker, c outru, acompanhando u Comissilo de Transportes du 
Cimwru dos Deputudos. Constatei, com emoção, o dcsenvolvimentà 
do trabalho cm Silo José dos Campos, sob a oricntuçilo do Coronel 

Osires du Silva, relativamente à EMBRAER. Todas as explicações, 
todo o laboratório de idealismo, de trabalho, de decisilo pura a afir
nwçtio do Brusil, rclativumentc: U indústria aeronáutica, consta .. 
t.amo:; nuquclus duas visitas, Sou um entusiasta da atividadc que se 
desc~volve na EM BRAER. Vi, nos salões, debruçadas nas pran
chetas, nos luborntórios, nas diversas seções, toda uma mocidade 
brasileira, cntusiusmadu, compenetrada, construindo aviões, São 
José dos Campos, que tem, cxatamente no complexo EMBRAER
IT A, uma afirmuçüo da nossa capacidade c da nossa determinação 
de nos transformar em potência, na missão de paz c de anrmuçilo de 
justiça perante o mundo, é um testemunho que pode dar dimensões 
de orgulho nacional. V. ~x• mostrou, na sua dissertação, que se de· 
scncudeou, em torno da EMBRAER- que hoje, como que lidera 
essas atividades aeronáuticas - toda uma série de atividudcs subsi· 
diárias, que tem uma signincaçiio enorme, sob o ponto de vista 
económico c de desenvolvimento de uma tecnologia. Quero crer que 
o Governo Brasileiro examinará, com maior cuidado, qualquer con· 
cessão de favores, que importe em concorrência com a EMBRAER. 
Não é que a EMBRAER, por si só, esteja a reclamar proteçilo maior 
do que aquela com que já conta por parte do Governo c da popu
lação brasileira. Digo população brasileira, nobre Senador, porque 
St! contum milharc:s c milhares de: acionistas que, usando da facul
dade dos incentivos nscais, ti:m oferecido a sua contribuição para 
tiSsegurar o êxito completo da nossa indústria aeronáutica. Santos 
Dumont conquistou, realmente, os ares, ensinando o mundo a dirigir 
o mais pesado que o ar. Pois bem, a EMBRAER tem uma destinação 
histórica que i: transformar aquele sonho numa realidade industrial 
puj:mte, para atender àquilo que ê um imperativo da nossa 
gcograliu: dominando as nossas grandezas incomensuráveis, engran
decer este Pais para afirmar a nossa soberania c, mais do que isso, 

· par:1 levar a nossa mensagem a toda a América do Sul, através das 
asns dos aviões brasileiros, construídos com o talento, a capacidade e 
a determinação brasil~iros. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Agra
deço a V. Ex•, pela contribuição valiosa. 

O testemunho dado sobre aquilo que acontece cm Sào José dos 
Campos, onde a EM BRAER comanda a indústria aer9náutica brasi
leira, é da maior valia c coloca o problema nos termos cm que ele 
deve ser colocado. • 

Não se truta de um pronunciamento partidário. Trata-se do 
debate de um assunto de profundo interesse nacional, que se coloca 
acima das divisões partidlirias. 

f: preciso acrescentar, ao lado dos resultados económicos c 
tecnológicos que acabam de ser ressaltados, um aspecto de ex
traordinária importância na obra da EMBRAER. Disse muito bem 
o Senador José Lindoso que a EM BR.AER, ligada ao IT A - Ins
tituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma grande u~ivcrsidadc, 
talvez a maior universidade de tccnolo~ia existente no Brasil, está 
realizando, dentro daquela Universidade, um dos objctivos funda
mentais da vida universitária. A Universidade deve se integrar à vida 
du comunidade: deve estudar problemas que interessem ao desenvol
vimento do l'afs, c dar, assim, a sua contribuição, nilo apenas para a 
formação de estudantes c de novos técnicos, mas contribuir com a 
suu própria técnica c com o seu estudo para o desenvolvimento da 
tecnologia brusilciru c da produçilo de bens c serviços necessários no 
nosso dc:scnvolvimcnto. 

Pois bem, esta obra magnífica, louvada por todos, está, neste 
momento, ~;arrendo o risco de sofrer u concorrência de uma firma cs
trangciru, que pleitcit1 favores do Governo pura u sua instalação no 
Pu is. 

O Sr, Vlrgfllo Távora (Ceurú-ARENA)- Permite V. Ex• um 
apurtc'! 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MOO)- Ouço, 
com prlller, o apurte ~e V. Ex• 

O Sr. Vlrgfilo Távora (Ceurii-ARENA)- Eminente Senador, 
vumos sin'tctizur o nosso upurtc: cm itens: Item I - somos insus
peitos purn fal11r no liSsunto,já que, pela Liderança, cometida nos foi 
hí1 tempos, u missuo de apresentar 1l Casa os resultados, o trabalho e 
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u obru desta grande empresa brasileira. Mas, queríamos lembrar o 
V. Ex• que este assunto niio· lhe deve causar transtornos, nem perda 
de sono. Ninguém está mais interessado- nilo por palavras mas por 
ates - no fortalecimento da EM BRAER do que o atual Governo. 
H li semanas- não faz muitos dias -tivemos, aqui, uma discussão a 
respeito de projeto, justo, do Governo, sobre o Imposto de Renda a 
ser pago pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. E 
a rcclu~uçào que ouvfamos de alguns membros desta Casa foi sobro 
o tratamento preferencial dado· a esta empresa; e perguntavam: por 
que à EMBRAER? A pergunta se referia à exceçilo que o Governo 
fazia, de poderem estas sociedades de economia mista descontar 
aqueles incenfivos cham~dos liscais, do Imposto de Renda, justa
mente pura a EM BRAER, e não para outros setores e outras regiões. 
Segundo: nào tenha V. Ex• a menor dúvida de que esse caso da 
Cessna;- por sinal ati: concorrente vencida quando da chamada às 
compunhias estrangeiras que quisessem cooperar com a 
EMBRAER, pugna da qual foi vcnpedora a Piper -será examinado 
no estrito ângulo do interesse nacional; c aquele mesmo Governo 
que está fortalecendo, de todàs as maneiras possfveis, a EMBRAER, 
nào iria tomar medidas para enfraquecer esta empresa, que justa
mente é um orgulho nacional: sua atuaçào se aprovado o projeto 
cobrirü outra üreu não atendida pela EM BRAER. 

O SR. FRANCO MON'fORO (São Paulo-MDB) - Agra
deço, também, a contribuição de V. Ex•, reafirmando a tese por nós 
sustentada. O problema é de responder-se a esta questão: vale a pena 
estimular a criação de uma nova atividadc, exatamente igual à exis
tente, para distribuir um mercado, ainda pequeno, ou será mais 
consentâneo com o interesse nacional, apoiar e estimular o vitorioso 
complexo jú existente? 

A solução, sem dúvida, é defender a instituição da EMBRAER. 
A liiQsoliu ato aqui adotada cm relação à indústria acronãutica, por 
ruzões cconômicas - e ati: mesmo por razões de segurança nacional 
- e as dimensões continentais do nosso País exigem que a indústria 
aeronáutica fique, tanto quanto possfvcl, em mãos brasileiras. Isto 
está sendo conseguido. 

A solicitação desta outra empresa, de que temos notícia através 
da imprensa dlúria, está na dependência de uma decisão governa
mental. Levantamos o problema para ouvir, com a maior satisfação, 
as duas manifestações brilhantes que aqui foram feitas pelos 
representuntes do Governo. Oposição e Governo se unem para dizer 
às autoridades responsúveis que a linha e a lilosotia adotadas no 
desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, cm conexão 
com uma universidade brasileira. com jovens, c técnicos e 
cngenhtiros brasileiros, que já constroem aviões nossos rcprcscÍlta 
uma vitória que não pode ser ameaçada. 

O Sr. Lelte Cha•es (Paraná-MDB) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Puulo-MDB) - Com 
prazer ouço o aparte de V, Ex• 

O Sr. Leite Cha•es (Paraná-MDB)- Associo-me a V, Ex• no 
que tunge a essas cautelas cm relação à EMBRAER, cuja matriz, 
uqui no Brasil, foi o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). De 
forma que a vindu dessa nova companhia, a Ccssna, para o Brasil, 
não deve implicar cm prejuízos para essa organização pioneira no 
Pais. Desejo dizer u V, Ex•, como piloto que tenho sido ao longo 
desses unos, que nuda curece mais de uma expansão no Pais, que a 
uviaçào civil, em níveis de aviões pequenos. Silo verdadeiros instru
mentos de abcrturu: silo bundeirantes do ar, pura a penetraçilo no 
sul c none do Mato Grosso; no Acre; em Rondônia: no Amuzonus; 
no Pmil. Ainda que essas duas empresas venham a funcionar no Pais, 
creio que, cm cinco unos, o seu máximo de produtividade nilo che
gare, 11 ulcunçur us necessidades efetivus da demanda brasileira. A 
Cessnu·tinhu u grande vantagem de fabricar o Skylane, um avii\o que 
l'oi, ao longo dos anos, o instrumento de maior penetração," que te
ve umu aceitação muito grunde no setor rural, setor este que nilo será 
innucnciudo, em grunde escala, pelu Piper, fabricante de outros tipos 
similares, que se prestam muis u outros tipo:~ de serviços, Não são 
aviôl.!s uptos cxutumcntc purn us grosseirus utividudcs do cumpo. 

Realmente, V. Ex• focalizou assunto de grande importância. Em
bora sejam aviões semelhantes, destinam-se a atividadcs diferentes. 
Acho, pois, que u vinda da Cessna- se realmente vier para o Brasil 
- nilo deve ser cm detrimento da EMBRAER, nem do ITA. Muito 
obriHudo a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MOB) - Agrade
ço a contribuiçilo de V. Ex• Lembro, entretanto, que o projeto con
tém cláusula que implica no pagamento anual de elevada importân
cia em royaltles, quando os planos da EMBRAER permitem o seu 
desenvolvimento para outras áreas. V. Ex• lembrou muito bem: há 
necessidade de aviões para atender às exigôncias do meio rural, que 
podem ser perfeitamente satisfeitas com o crescente descn~olvimento 
dessa indústria, fundamentalmente nacional, que é a EMBRAER. 
As demais empresas poderão continuar operando, mas sem os favo
res pleiteados, pois acarretariam o desvio de esforços, que, a nosso 
ver, devem concentrar-se naquele núcleo que hã de ser, realmente, o 
centro de desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. 

Vejo que V. Ex• concorda inteiramente com esta posição, que, 
certamente, i: de toda a Casa. 

O Sr, Leite Chaves (Paruná-MDB)- Exato. 

O Sr, Lulz Ca•alcante (Aiagoas-ARENA) - Permite-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Ouço-o 
com prazer. 

O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas-ARENA)- De toda a Casa, 
infelizmente não, nobre Senador, porque não é essa a minha desvalio
sa opinião, 

O SR, FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- 1:: pena. 

O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas-ARENA)- Sou sempre con
tra toda e qualquer forma de monopólio, porque adcpt~ da livre cm
presa. Acho que da emulação é que resulta o aumento da produti
vidade c, portanto, o barateamento de custos. Pelo menos aqui, no 
Brasil, tunto quanto eu possa perceber, o que falta para o aprimo
ramento de empresas estatais é justamente isso: a livre competição. 
Não vejo por que, mesmo nesse ramo tão ligado à defesa nacional, 
como é o da fabricação de aviões, -e mesmo que fosse fabricação 
específica de material de guerra, como canhões, por exemplo, - não 
vejo por que isso só po.<Sa ficar a cargo de empresa estatal. Permita
me lembrar, pois V. Ex• sabe tanto ou mais do que cu, o exemplo da 
América do Norte. Na maior potôncia militar do mundo, todos os 
seus grandes artefutos de guerra, mesmo aqueles mais sofisticados, 
são fabricados por empresas privadas. Portanto, não vejo por que 
temermos a empresa privada. E mais: a participação do capital e 
know-how estrangeiros no desenvolvimento do nosso País c, cm par
ticular, do Estado de V, Ex•, merece a homcna~em de lhes darmos, 
em princípio, oportunidades iguais às que damos u empresas 
cmincntcmc:nte nucionais. 

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB) - Agrade· 
ço o seu aparte, que traduz uma linha de pensamento coerentemente 
seguida por V. Ex• Entretanto, nilo estamos de acordo, nem mesmo 
com o exemplo Jos Estados Unidos, porque precisamente Já estilo as 
grandes empresas. Pode haver a liberdade porque se trata da liberda
de do grunde com o grande. Mas, nos palscs como o nosso, que es
tão iniciundo o seu processo de desenvolvimento, essa plena libcrda
Je, u que V. Ex• se refere repetiria a estória da panela de ferro c da 
pu nela de burro, do grande e do pequeno. Entre o grundc c o peque
no, é u liberdade que escruviza, e a lei que salva. 

Trutn-sc, no cnso, de defender realmente a indústria brasileira, 
pois, em pé de igunldnde, ela ser(, sistematicamente esmagada, domi
nudn peln congônerc estrangeira, No cuso, hã uma ruzilo adicional. 
N1iu se tr:uu upcnus de lucros, de produtividade. Truta-se de uma 
UniversiJudc voltado pura o desenvolvimento brasileiro, universida
de em que estudum centenas ou milhnres de estudantes, que se for
mum nos muis sofisticados rumos du tecnologia e que tom dudo mug
nflica contribuição uo nosso desenvolvimento. 
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lO preciso estimular a intcgraçUo da Universidade nos problemas 

da comunidade, no encaminhamento das soluções para os nossos 
problemas. Na EMURAER, cm Silo José dos Campos, temos o 
exemplo dessa experiência inteiramente vitoriosa. Defendê-la, apoiá· 
la serú o nosso dever. • 

Concluimos,,Sr. Presidente, solicitando aos Srs. Ministros da 
Indústria e do Comércio c da Aeronáutica, bem como às autorida· 
des governamentais responsáveis por essa decisão, que tenham prc· 
sente, acima do problema meramente contabillstico, dos lucros cal· 
colados do ponto de vista estritamente económico, o grande interesse 
nacionul, po1ru nossa segurunçtl e cultura, que representa a defesa c n 
continuidade de uma obra que ê o orgulho do desenvolvimento 
brasileiro: a EMBRAER, cm São José: dos Campos. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Allevir Leal -José: Esteves- Cattcte Pinheiro -José Sarney 
-Fausto Castelo-Branco- Petrônio Portella- Arnon de Mello
Augusto Franco- Gilvan Rocha- Heitor Dias- Luiz Viana

João Calmon - Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Franco 
Montoro- Osires Teixeira- Mendes Canale- Salda,nha Derzi
Mnttos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrado o 
período destinado ao Expediente. 

Estão presentes 44 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 337, de 
1975, do Sr. Senador João Calmon, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do Boletim n• 37 do 
MOBRAL que registra as conclusões do encontro de Jundiaí, 
São Paulo, destacando o valor da colaboração da como· 
nidade na luta para erradicar o analfabetismo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

BOLETIM N• 37 DO MOBRAL, QUE REGISTRA AS 
CONCLUSO!:.'S DO ENCONTRO DI:.',JUNDIAI, S.iO 
PAUI.O, DESTACt!NDO O VAI.OR DA COLABORAÇÃO 
DA COMUNIDADE NA LUTA PARA ERRADICAR O 
AN:!l.FABF.T!SMO. QUE SE PUBUCA NOS TERMOS 
DO REQUERIMENTO N• 337/75, DE AUTORIA DO 
SENADOR .IOtTO C:!LMON 

Boletim n• 37 

Encontro em .Jundlaí dest .. ;a volor da Comunidade 
na lula para erradicar analfabetismo 

Num encontro convocado pelo MOBRAL e presidido pelo Se
cretário da Promoção Social do Estado de Silo Paulo, Mario Alten
felder, reuniram-se cm Jundiai, no dia 19 de junho, os Prcl'citos, Pre
sidentes de C:imar:os Municipais e Presidentes de Comissões Munici
pais do MOBRAJ •. de municípios paulistas com populaçiio superior 
a 100.000 habitantes, com o objctivo de dinamizar a implantuçuo do 
Projeto de Muximizuçr10 de Recursos Materiais e Humanos, com 
vistas i\ errudicnçào do anulfabctismo ntt: 1980, 

Na abertura úo Encontro, o Presidente do MOBRAL, Arlindo 
Lopes C:orrêa, representando o· Ministro Ncy Draga, salientou n im· 
portÜIH.:iil du reunião pura se obter das comunidades um maior 
apoio ao MOJlR,\1 .. 

.. Isto niio signilica que ~ss(! apoio c:stt:ja sendu negado- disse o 
Prt:sidentc - ma~ ocorre que, na li cidudcs nnd~: o número de hubi-

I antes ê superior u 100 mil, o conta to humano já se torna mais dillcil. 
O MOBRAL i: um sucesso, pori:m nilo podemos encarar esse sucesso 
de maneira cstúticu. e preciso dinamizá-lo, c por isso estamos aqui 
reunidos." 

Carta de Jundlaí 

As conclusões do Encontro de Jundiaf foram sintetizadas numa 
Carta divulgada após os trabalhos, em que se destaca "a convicção 
de que a erradicaçilo do analfabetismo somente será alcançada ati: 
19HO, se todos os municfpios brasileiros desenvolverem, daqui por 
diante, decidido esforço no sentido de solucionarem est~ grave pro
blema cm nível local. Esta convicção nasce· da certeza de que as espe
ranças de erradicação definitiva do analfabetis~o repousam predo
minantemente sobre as comunidades municipais, que, como regra ge· 
ral, não são tão pobres e carentes de recursos materiais e humanos 
que não possam dar a sua parcela cm favor da Pdlria". 

· Pura a consecução desse objetivo, a Carta de Jundiaí considera 
fundumentuis os seguintes pontos: 

I -Aos Prefeitos Municipais compele o papel de maior respon· 
sabilidade no processo de aceleração do MOBRAL, do qual decorre 
o sc:u dever de manter nas Comissões Municipais os elementos repre· 
sentativos e atuantes da Comunidade, aos quais não pode dispensar 
o apoio n1orul de sua pessou e de sua administração, além dos recur
sos matt:riais nccessCarios c suficientes ao bom desenvolvimento de 
suas ativid:tdcs. 

11- Recomenda-se aos Prefeitos Municipais que incluam no 
orçamento anual dotações destinadas à alfabetização de adultos, 
ouvida, previamente, a Comissão Municipal sobre as necessidades 
do seu programa para o exercício correspondente. 

I li- Sugere-se ao Governo da República a edição de legislação 
espccWca no sentido da inclusão obrigatória no orçamento munici· 
pai de parcela destinada ao MOBRÀL, ~ exemplo do que ocorre 
com o ensino primário. 

IV- Igualmente relevante i: o papel das Câmaras Municipais, 
às quais i: solicitada participação efetiva no Movimento, por todos 
us meios ao seu alcance, ern especial através da apreciação em regime 
do urgência das proposituras que digam respeito ao MOBRAL, para 
a pronta liberação dos recursos a ele. destinados, e ainda por meio de 
pronunciamentos dos Senhores Vereadores e de requerimentos e indi
cações no Chefe do Executivo, nos casos em que se exija maior aten· 
çiio no Movimento. 

V- No que tange às Comissões Municipais, cuja missão é de 
especial relevo, o Encontro de Jundiai recomenda que não procurem 
promover u alfabetização como movimento isolado dentro da Como· 
nidade, pois a experiência dos cinco anos de existência do MOBRAL 
ensina 40e o êxito do Movimento depende diretamente de toda a Co· 
munidade. Assim, recomenda-se às Comissões Municipais que desen· 

. volvam o seu trubulho junto a todas as forças lo!'ais capazes de da· 
rem, no seu tempo, sua indispensável colaboração, sem exclusiio de 
IH.mhumu dc:lus, as qunis, sc:gundo a mesma experiência, sempre rcs
.pondem positivamente aos apelos cívicos do MOBRAL. 

VI- Nesse trabalho reservado às Comissões Municipais, pede· 
se que a convocaçilo das forçus locais seja feita por meio de trabalho 
pessoal c dircto, junto ii imprensa, às famílias, aos estudantes de to• 
úos os niveis, n todas us conlissõ.es religiosas, escolas. autoridades dt: 
ensino, sindicutos 1 indústrias, comércio, clubes de serviço etc. 

VIl- f'inalmenlc;í: solicitado às Comissões Municipais que lc· 
vem ao conhecimento das empresas privadusos textos legais (Decre· 
to-lei n' 5~.400/66- Decreto-lei n• 1.1:!4/70), que permitem a cola· 
hontçiio financeira uo MODRAL por parte das pessoas jurldicas, 
cu1n dedução du Imposto de Renda. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item l: 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 338, de 
1975, Jo Sr. S<•nudor Muuro Hcnevides, solicitando u transcri· 
\!UU, nos Anuis do s~nudo Fcdcrul, do artigo do Jornulistu 
O!:Avo Aruújo, Jntituludu "Reivindicação Ncccssúrin'' 1 

publicado nojurnul O l'ovo, de X de agosto de 1975, 

Em vmuçlto o n:qucrimcnlo. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado, 
Serit feita a transcrição solicitada. 

ARTIGO DO JORNALISTA O LAVO ARAOJO, INTI· 
TULADO REJJl/NDICAÇlO NECESSÁRIA, PUBLICA· 
DO NO JORNAL "O POVO", EDIÇilO DE 8-8-75, QUE 
SI:: PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO NP 
338/75, DE AUTOR/A DO SENADOR MAURO BENEVI· 
DJ:'S 

Rei•indicaçiio necesuria 

Ola•o Aradjo 

Notícia publicada pelo O Po•o de ontem, diz que o senador 
cearense Mauro Benevides defendeu no Senado a instalação, no 
Cearí1, do Terceiro Pólo Peiroquimico. 

Assunto focalizado em nóssos dois últimos comentários, por 
inspiração do nosso confrade Lustosa da Costa, que também justi· 
r.cou essa nossa pretensão com argumentos irretorqulveis e do maior 
alcance sóc)o·econõmico para o Ceará, é perfeitamente, compre· 
ensível que nos sintamos estimulados com a iniciativa daquele ilustre 
parlamentar conterrâneo, defendo idêntico ponto de vista sintetizan· 
do uma das mais justas aspirações do povo alcncarino. · 

A noticia em referência acrescenta 'l"e o "O Senador Mauro 
Benevides espera que o apelo dirigido ao Presidente da República 
seja secundado por todos quantos fazem as forças vivas de opinião 
do Estado, para que fique claro que há uma consciência generalizada 
cm torno do assunto". 

Ainda onteni emanhamos a marginalização do Ceará em rela· 
ção a esse empreendimento, de tão alta magnitude, que poderá 

. proporcionar a quem o conseguir conquistar uma renda de !CM 
superior a quatrocentos milhões de cruzeiros, quantia essa que 
equivale a dois terços da renda orçamentãria do Estado, na atual 
conjuntura, isto é. a preços correntes. 

Que o páreo i: duro, durlssimo mesmo, não resta a menor dú· 
vida, pois disso estamos c.onvencidos, tcndo·se em vista a substancial 
innui':ncia política e econômica dos demais Estados que a plciteum. 

Foi o padre Manoel Bernardes quem disso que "a omissão, esse 
feio pecado, não fuz estrondo, mas estragos". 

Pois bem, se até aqui pecamos por omissão, eis chegada a hora 
de sanar o mo, reunindo forças c conjugando esforços no sentido de 
fazermos sentir ao presidente Ernesto Geiscl a necessidade e a justeza 
de uma reivindicação que poderã representar um dos mais decisivos 
fatores de que o chefe do Governo poderia lançar mãos no seu elogiá· 
vel propósito de contribuir para anular os desequilíbrios regionais, 
principalmente quando se truta de Nordeste. 

São l'uulo já tem o seu pólo petroquímico, várias refinarias e 
cerca de sc:tenta mil indú!itrias, entre grandes c pequenas, mas tom· 
hém entrou no páreo e com muito ímpeto. Buhiu, outro Estado tum· 
hém contemplado com ·o segundo pólo petroqulmico, foi dos prí· 
moiros a entrar na raia dessa empolgante disputa, nilo obstante a 
pujança da sua economia que é bastante respeitâvcl. 

Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cujos recursos 
económicos c r.nanceiros se situam cm níveis elevados no cômputo 
da média nacional, já contam cada qual com sua refinaria de 
petróleo, mas, nem por isso, desejam prescindir de mais uma con· 
q~istu e estilo pugnando renhidamente pela implantação do pólo 
petroqufmico nos seus domlnios. 

~e os que já se acham contemplados com indüstrias básicas se 
julgam com direito a mais outras que vão surgindo, não sejustilica o 
apassivamente degradante a que nos entregamos, agravando ainda 
mais a nossajâ secular figura de "primos pobres" do pais. 

O pessimismo é um predicado negativo dos esplritos fracos que 
se dilo por vencidos untes du luta, o que signir.ca dizer que~ deplorá· 
vel encurar os fulos atruvi:s de prismas próprios de Cassandra, 

Entretanto, a realidade precisa ser evidenciada, sem subtcrfü· 
gios nem dissimulações pueris, de modo a prevenir surpresas futuras 
de conscqUI!ncius desustrmms. 

Estamos vendo que a economia do Ceará está sofrendo de 
unemi~ pernicioou, renetida num dos seus p•incipais fatores de 
desenvolvimento, que i: o de exportação, as quais estão reduzidas a 
metade dos limites anteriores, quando todos os demais Estados 
cxpcrimcnturum uumcntos. · 

O porto do M ucuripc foi um dos mais movimentados da região 
nordestina, mas já estú ameaçado de recesso ainda maior no futuro, 
o que não deixaria de ser um imenso transtorno para a economia do 
Estudo. 

Grande parte da produção dos Estados do Maranhão c do Piauí 
e até mesmo de ul~umas cidades nortc-rio-grandenscs que nos são 
mais próximas, suo exportadas pelo porto do Mucuripe, cm vista da 
maior freqUência de vapores, Prevê-se que, muito breve todo esse 
apreciável contingente de mercadoria passe a ser escoado pelo porto 
de Recife, cm decorrência da maior economia de frete que a abertura 
de novas rodovias irão facultar aos produtores daqueles Estados. 

Trata-se, como vemos, de mais uma contingência igualmente 
imperiosa que nos impele a redobrar esforços no sentido de pleitear· 
mos u impluntação da petroquímica no Cearâ. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 2, de 1975 (n• 574-B/72, na Casa de origem), que altera o 
parágrafo único do art. 656 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943),tcndo 

PARECER, sob n• 311, de 1975, da Comissão: 
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido, em 

sepumdo, do Senhor Senador Jessé Freire. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar u votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) -Concedo a palavra 
ao nobre Líder Senador Ruy Santos, para encaminhar a votaçao. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) (Para encaminhar a 
•otaçilo. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Este projeto, que veio da Câmara dos Deputados, visa a desig· 
nação de substitutos das Juntas de Conciliuçilo. J(l está pronto para 
ser enviado ao Congresso, redigido por Comissão presidida pelo 
Ministro Victor Russomano, o Código de Processo do Trabalho, 
onde a mutêria é: abordada. 

De maneira que nilo hll necessidade de estarmos fazendo altera
ções nu legislação, para, daqui a pouco, vir o Código com esta ou 
outru solução pura o problema. 

Por este motivo, a Bancada da Maioria vota pela rejeição do 
proj~to. 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo-MDB)- Peço a palavra, 
Sr, Prcsident~. para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Concedo u pala
vra ao nobre Senador Franco Montoro, pura encamin bar a votação. 

O Sr, Franco Montoro (Silo Paulo-MDB) (Para encaminhar n 
•otaçilo- Sem re•lsão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. As informações que acabam de ser dadas pelo n9brc Líder da 
Maioria fÜzcm referência a um fato novo, representado pelo envio de 
um projeto que reformaria o processo trubalhista no Pais. No proces· 
so nudu consta a respeito dessa muti:riu. 

Assim, Sr. Presidente, consulto sobre a possibilidade de se dar 
a este processo trumitaçi\o normal. 

A informação que ncuhu de ser trazida pela Liderança da Maio· 
riu dcveriu ser encuminl1udn à Comissão competente, puru qut: c:stu 
opinussc: sobre esses dados. 
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O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA)- Pela ordem, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Senndor Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, peço um esclarecimento a V. Ex•, porque no encaminha· 
mento de votaçüo não pode haver aparte. 

Sr. Presidente, V. Ex• poderia sobrestar o projeto atê que che· 
gue o novo Código de Processo do Trabalho? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
poderá atender ao pedido de sobrestamento ou de adiamento da 
votação. São as duas formas regimentais que poderão ser utilizadas. 

O Sr. Franco Montoro (São 'Paulo-MDB) - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) (Pela or· 
dem)- (Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, parece-me que, no 
estado em que está a tramitação da matéria, jâ .encerrada a discus
são, nüo haverá outro procedimento. 

Aproveito a oportunidade para solicitar à Maioria que, em ca
sos fuiUros, apresente essas sugestões durante a discussão a fim de 
que se possa; com base na informação que nos é trazida, discutir a 
matéria e solicitar aquilo que nos pareceria mais consentâneo com o 
processo legislativo: o retorno da matéria às Comissões competen· 
tcs. Ali, seria debatida tranqUilamente pelos Srs. Senadores que inte· 
gram cada uma das Comissões. 

Esta, a forma de encaminhar o problema. 
Entretanto, Sr. Presidente, parece-me que V. Ex•, escravo do 

Regimento, como todos nós, não tem outra solução senão a de dene· 
gar essa medida, se eventualmente ela for solicitada. 

Resta-nos atender à sugestão que nos foi feita pelo nobre Sena· 
dor Ruy Santos: requerer o adiamento da matéria, ou o seu sobrcsta· 
mento, para ser examinada conjuntamente com a proposição a que 
se refere o nobre Senador Ruy Santos. 

Mais normal seria pedirmos simplesmente o adiamento da vota· 
cfm da matéria. Durante esse tempo deverá chegar informação mais 
concreta sobre o novo Código. 

Assim, Sr. Presidente, na forma regimental, encaminho à Mesa 
requerimento, em que solicito adiamento da votação da matéria por 
trinta dias. 

O Sr. Ruy S1ntos (Bahia-ARENA)- Pela ordem, Sr. Prcsi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvet)- Pela ordem, tem a 
palavra o nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) (Pela ordem.)- Tenho a 
impressão, Sr. Presidente, de que o adiamento puro c simples não rc· 
solve. O Código de Processo, como outros códigos, está pronto para 
vir ao Congresso Nacional. mas sujeito à tramitaç~o dos qucjll estão 
i'l frente. 

A solução de adiamento por trinta dias, nuo resolveria, pois 
tcrltunos q uc, ao final desses trinta dias, fazer novo adiamento, c as· 
sim por diante, 

A melhor solução, a meu ver, se não ferir o Rcsimento, seria 
adiamento com o sobrcstamcnto- nilo sei se o neologismo vale-, 
puru aguardar o Cúdigo do Processo, cm que a mat~ria deve ser 
ventiladu, para acabarmos com essa lcgislaçilo fragmentada, cm que 
é fértil a vida brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) ·- A Presidência 
solicitaria uo· nobre Senador Ruy Santos informar se o projeto j(l foi 
entregue uo Congresso Nacional. 

O Sr. Ruy Santos (Buhia-ARENA)- Nilo, Sabe V. Ex• que 
não pode haver tramitação de muis de dois Códigos. Na Cl1mara jâ 
tramitam dois. Os outros estilo nu ma, esperando, Logo que saiam os 

dois, da Cim111ra, - e parece ser o Código Civil e o Código de Pro· 
cesso Penal - chcgaruo mais dois, e possivelmente o Código de 
Processo do Trabalho ser6 um deles .. 

O PRESIDENTE (Wilson' Gonçalves) - Aguardo o rc· 
querimento do nobre Senador Franco Montoro optanto por uma 
dus duas fórmulas, a fim de que possa submetê-lo à apreciação do 
Plenúrio. (Pausa.) 

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo - MDB) (Pela ordem.) -
Em face das ponderações do Sr. L!der da Maioria, c para que haja 
unanimidade e unidade neste processamento, substituiremos o requc· 
rimento por uma solicitação de sobrestamento da matéria, aguardan· 
do melhores informações ou a vinda deste processo para a sua tra· 
mitação conjunta. 

O requerimento já foi encaminhado à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

lõ lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 374, DE 1975 

Nos termos do art. 370 do Regimento Interno, requeiro 
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei da Cãmara n• 2, de 1975, 
a fim de aguardar matéria em estudo no Executivo a ser remetido ao 
Congresso. 

Saiu das Sessões, em 29 de agosto de 1975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalves)- Aprovado o rcque· 
rimento, a apreciação da matéria contida no item 3 fica sobrestada. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) ITEM 4: 
I 

Discussão, em turno único, do projeto de Resoluçilo n• 
43, de 1975, da Comissão Diretora, que altera os limites da lo· 
tacão de pessoal fixados pelo art. 337 da Resolução n• 58, de · 
1972- Regulamento Administrativo do Senado Federal, e 
dú outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 365 c 366, de 1975, das 
Comissões: 

- de Constltulçil0 e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade do projeto e da emenda: c 

- Dlretora, favorável à emenda. 
(InCluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 

interstício concedida nu sessão anterior.) 

Em discussão o projeto e a emenda, 
Se nenhum do& Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada, 
Em votação o projeto, sem prcjulzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

tudos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (WUoon Gonçalns) - Em votação a 
emenda, 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 
tàdos. (Pauoa.) 

Está aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Rcdação. 

O SR. PllESIDINTE (W010a Gonçalvet) -Item 5: 

DiseussAo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do art. 2!16 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do &nado n• 60, de 1973, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que altera o Código Nacional 
de Trânsito, cstnbclecc a obrigatoriedade de seguros de danos 
pcssouis e rhuteriais de vcrculos automotorcs de vius ter .. 
rcslres, c d(l outrus providêncins, tendo 

PARECER, sob n• 187, de 1975, da Comissão: 
-de Constltulçlo eJustlçu, pela injuridicidade. 

Em discussüo o projeto, quanto iljuridicidudc. (Pausa.) 
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Se nenhum dos Srs. Scnndorcs desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrur a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto serlt arquivado. 

e o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1973 

Altera o Códl1o Nacional de Trânsito, estabelece a 
obrl1atorledade de ~e~uros de danos pessoais e materiais dé 
vefculos automotores de vias terrestres, e dj outras provi-
dências. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 'I• Nenhum veículo .ou combinação de veículo de carga, 
com peso bruto total, poderá transitar, nas regiões planas, cm vcloci· 
dadc superior a 120 (cento c vinte) quilómetros por hora, observado 
o disposto no art. 36 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, 

Arl. 2• Dentro do perímetro urbano, nenhum veiculo poderá 
transitar cm velocidade superior a 60 (sessenta) quilómetros por ho· 
ra, quaisquer que sejam as condições de via pública. 

Parágrafo único. Na classificação das vias públicas urbanas, 
aplicam-se, no que couber, as normas técnicas mínimas para constru
ção de rodovias federais exigidas por lei ou regulamento. 

Art. 3• Na falta, insuficiência ou incorreta colocação de sinais 
de trânsito, a autoridade administrativa será responsável pelos danos 
conseqUentes de sinistro, inclusive por defeitos na pista, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação especifica. 

Art. 4• Nos conOitos entre o pedestre c o condutor ou a auto
ridade de trânsito prevalecem os direitos do primeiro, quando não 
houver sinalização especifica para o pedestre atravessar vias ur
banas, observado o disposto nos artigos 83 c 86, da Lei n• 5.108, de 
21 de setembro de 1966. 

Art. 5• Nos conOitos entre o condutor c a autoridade admi· 
nistrativa, prevalecem os direitos do prim~iro, quando não houver si
nalização espccrfica, observado o disposto no Capítulo V, da Lei n• 
5.108,de21 de setembro de 1966. 

Art. 6• Os fabricantes nacionais de veículos automotorcs ndap· 
tnrão a capacidade máxima de tração da unidade tratora ao limite de 
velocidade estabelecida no art. 1•. 

§ I• e defeso alterar a poiência do motor com o fim de aumen
tar u velocidade máxima prevista no veiculo original, salvo para ca· 
sos de provas desportivas, observado o disposto em lei ou regulamen
to, 

§ 2• A autoridade administrativa fixarA o limite referido neste 
artigo pura os velculos de fabricação estrangeira. 

§ 3• Nilo se aplica o disposto neste artigo às categorias de 
velculos oficiais, de missões ou representações internacionais acredi
tadas junto no Governo brasileiro, quando caracterizadas por 
disposições legais de identificação c cm serviço. 

§ 4• A adaptação referida neste artigo obedecerA ao re· 
lucionamento entre n capacidade de traçi!o e a parcela de capacidade 
ou do número de passageiros, inclusive o condutor, ou da carga útil 
que compõe o peso bruto total do veículo. 

§ 5• Pura fins do disposto no parágrafo anterior, o peso de 
uma pessoa, condutor ou passageiro, c de sua bagagem é igual a 100 
(cem) quilogramas. 

Art. 7• Os fabricantes nacionais de veículos automotores serão 
responsáveis, durante 20.000 (vinte mil) quilómetros ou um uno, 
após sua entrega ao proprictârio, pela segurança total de viatura, 
inclusive pelas partes ou peças produzidas por terceiros, por defeitos 
de produção, resguardando o direito regressivo do fabricante contra 
o terceiro. 

§ 1• As peças ou partes defeituosas serão substituldas gratuita· 
mente pelo fabricante. 

§ 2• Excluem-se do disposto no parágrafo anterior as despesas 
com lubrificantes c combustfvcis. 

§ 3• A garantia total do veiculo pressupõe que revisões periódi
cas sejam cfetuadas, cm tempo hábil, nas oficinas autorizadas pelo 
fabricante. 

§ 4• O disposto neste urtigo não se aplica aos casos de choques, 
pneus furados e outros previstos no Capitulo X da Lei n• 5.108, de 
21 de setembro de 1966, referentes aos deveres c proibições do 
condutor do veiculo. 

Art. 8• A autoridade de trânsito poderá dispensar as vistorias 
do veiculo e de seus equipamentos, feitas por ocasião do registro ou 
do licenciamento, mediante documento expedido por oficinas auto· 
rizudns ou não pelo fabricante, que expressamente inclua a pe
nalidade c ateste a completa segurança da viatura, conforme o dis· 
posto no art. 37 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966.· 

§ I• O fabricante de veículo automotor será responsável pelo 
abastecimento de peças ou partes da viatura durante lO (dez) anos. 

Art. 9• Inclua-se a seguinte nUnca no art. 70, da Lei n• 5.108, 
dc21 de setembro de 1966: 

"c) ser maior de 21 anos." 

§ I• Além de outras autorizações, o pedido de licença de aprcn
. dizagcm para conduzir veículos automotorcs instruir-so-á com a 
prova de que o candidato à habilitação tem, no mínimo, 20 (vinte) 
anos de idade. 

§ 2• O disposto neste artigo não se aplica aos demais casos pre
vistos na Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, alterado pelo De· 
creto-lei n• 237, de 23 de fevereiro de 1967, inclusive às praças das 
Forças Armadas e Auxiliares. 

Art. lO. A autoridade de trânsito poderá dispensar a substitui
ção periódica da Carteira Nacional de Habilitação, no caso de se 
exigir apenas a revalidação do exame de sanidade lisica, inclusive o 
de vista, c mental, por atestado médico, desde que esse profissiopal 
seja credenciado nos diversos órgãos da Administração do Trânsito. 

§ I• . O exame referido neste artigo será revisto de 2 (dois) cm 2 
(dois) anos, observadas as demais disposições que reduzem esse inter
valo. 

§ 2• O médico credenciado enviará à autoridade de trânsito 
cópia do atestado referido neste artigo. 

§ 3• e dever de todo condutor portar o atestado rcfcr_i.do neste 
artigo, juntamente com os demais documentos exigidos por lei ou rc· 
guiamento. · 

Art. 11. Sem prejuízo do disposto cm leis especiais, os proprie
tários de velculos automotorcs de vias terrestres silo obrigados n con· 
tratar seguro total garantindo: 

a) danos pc.<soais causados ao condutor, passageiros, pedestres 
e a terceiros; 

b) danos materiais causados a seu veiculo ou de terceiros, às 
vias públicas e aos dçmais bens c direitos de terceiros; c 

c) quaisquer outros danos conseqUentes de atropelamentos c 
choques não incluídos nas nllneas anteriores. 

§ I• No caso de danos à pessoa vitimada, qualquer que seja o 
caso, morte ou assistência, é fixa e limitada a duzentas (200) vezes o 
maior salário mlnimo vigente no Pais. 

§ 2• No caso de danos materiais cm veículo, n indcnização é li· 
mitadu ao valor vcnal da viatura fixado pura a base de cálculo da 
taxa rodoviária, conforme o disposto no Decreto-lei n• 999, de 21 de 
outubro de 1969, alterado pelo Decreto-lei n• 1.242, de 30 de outubro 
de 1972, c pela Lei.n• 5,841, de 6 de dezembro de 1972. 

§ 3• A indcnização dos demais danos causados a bens c di
reitos de terceiros será objeto de uvaliaçilo especial. 

§ 4• Qualquer que seja n extensão do sinistro, os contratos de 
seguro cobririlo todos os riscos c danos causados por esses acidentes, 

§ 5• A indcnização por morte scrâ depositada ou paga: 
a) dentro de vinte c quatro (24) horas após o evento; 
b) independentemente de qualquer obrignçilo, formalidade ou 

apresentação de documento comprobatório do sinistro, por parte de 
qualquer herdeiro assinalado no contrato de seguro, ressalvada a 
aprescntaçi\o de documento de identificação deste; 

c) no caso de inexistência de herdeiro presente no local, no 
pru1.o estabelecido na alfnen a, parte da liquidaçi\o será cfctuada di· 
rc:tumc:ntc às p!!ssous que reuliznn:m os serviços médicos e funerários, 
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§ 6• Ao disposto neste artigo c seus parâgrafos aplica-se, no 

que couber, o que estabelece o Decreto-lei n• 73, de 21 de novembro 
de 1966, c suas alteraÇões. 

Art. 12. As perfcias c avaliações de danos serão procedidas, 
onde houver, por engenheiros c por médicos habilitados, nos termos 
da legislação, que regula o excrcfcio dessas profissões, vedada 
qualquer intervenção pericial por parte de outros profissionais que 
não sejam portadores de diploma de curso de nfvcl universitário c 
não estejam legalmente habilitados por ocasião do evento, 

Art. 13. Compete às Juntas de Conciliação c Julgamento do 
Trânsito, no âmbito da sua jurisdição, a conciliação, a instrução ou 
julgamento das infraçõcs à legislação nacional do trânsito, inclusive 
as pcrfcias e avaliações referidas no artigo 12 desta lei, consoante o 
disposto no artigo 112 da Lei n• 5,108, de 21 de outubro de 1966, alie· 
rodo pelo Decreto-lei n• 237, de 23 de fevereiro de 1967, e no regula· 
mento. 

§ 1• As Juntas aludidas neste artigo substituirão os Dcparta· 
mcntos de 1 rdnsito na aplicação de penas, conforme o disposto na 
alínea b, do artigo I I, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, c as 
Juntas Administrativas de Recursos de lnfraçõcs criadas por regula· 
mcnto. 

§ 2• Para fins do disposto neste artigo, aplica-se, no que 
couber, o estabelecido nos artigos de 647 c 667 da Consolidação das 
leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio 
de 1943, e demais disposições legais concernentes, sendo o Presidente 
da Junta, obrigatoriamente, bacharel cm Direito. 

§ 3• Se a decisão da Junta entender que a infração ultrapassa 
os limites administrativos de sua competência, o processo será reme· 
tido aos órgãos judiciários competentes, · 

Art. 14, Os processos de infração de trânsito, administrativos 
ou judiciários, terão forma de rito sumário, nos termos da legislação 
C!pecífica. 

Art. 15. São duplicadas os valores das multas estabelecidos no 
art. 107, da lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. 

Art. 16. Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 17. Revogam-se as disposições cm contrário. 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, rcdação final de proposição aprovada na Ordem 
do Dia de hoje c que, nos termos do Parágrafo único do art. 355 do 
Regimento Interno, se não houver objcçilo do Plenârio, vai ser lida 
pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.) 

~lida a seguinte: 

PARECER N• 368, DE 1975 
Comlssio de Redaçio 

Reclaçio Rn•J do Projeto de ReSÕiuçlo nt 43, de 1975. 
Relator: Senador Jos.! Llndoso 
A Comissão apresenta a redaç§o final do Projeto de Resolução 

n• 43, de 1975, que altera os limites da lotaçilo de Pessoal fixados 
pelo 'art. 337 da Resolução n• 58, de 1972 - Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, c dá outras providências. 

Sala das Comissões, cm 29 de agosto de 1975.- Renato FranÇo, 
Presidcntc-·Jo'lé Llndoso, Relator- Vlrgnlo Tbora. 

ANEXO AO PARECER Nt 368, DE 1975 
Redaçio final do Projeto de Resoluçio nt 431 de 1975. 

Faço saber que o Senado. Federal aprovou, c cu,---
----• Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30 do Regi· 
mcnto Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nt , de 1975 

Altera os limites da lotação de pessoal fixados pelo 
art. 337 da Resoluçilo n• 58, de 1972, Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e d4 outras providências, 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Os limites da lotação de pessoal fixados pelo urt. 337 

dn Resolução n• 58, de 1972, silo alterados, na forma dos seguintes 
acréscimos: 

GABINETE DO PRESIDENTE 

Nt de funções Nomenclatura 

L Secretário de Gabinete 
I Auxiliar de Gabinete 
I Continuo 
1 Motorista 

Gabinete dos Vlce-Presldentes e do i•·Secrelirlo 

Nt de f1111ções Nomenclatura 

I Subchefe de Gabinete 
I Auxiliar de Gabinete 

N• de funções 

Gabinete doslt, 3t e 4•·Secret,r1Õs 

Nomenclatura 

Subchefe de Gabinete 
Continuo 

Gabinete dos Suplentes de Secretários 

Nomenclatura 

Chefe de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 

Gabinete dos Vlce-Lideres e Presl· 
dentes das Comissões Permanentes 

N• de funções Nomenclatura 

Chefe de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 

Gabinete dos Senadores 

N• de funções Nomenclatura 

Nt de funções 
3 

Chefe de Gabinete 
Auxiliar de Gabinete 

Gabinete do 
Secretário-Geral da Mesa 

Nomenclatura 
Auxiliar de Gabinete 

Art, 2• A Subsecretaria do Pessoal republicará o Quadro 
Permanente do Senado Federal, atualizando o ordenamento c a 
distribuição das funções na forma da alteração estabelecida pela 
presente Rcsoluçilo, 

Art. 3• Esta rcsoluçilo entra em vigor na data de sua publi· 
cação: 

Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrârio. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer vai à 

publicação. 
Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação de reda· 

çilo final que scr61ido pelo Sr. I•·Secrct6rio, 

(;lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 375, DE 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispcnsu de publicaçilo, pura imediata discussão c votação, da rcda-
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çilo finul do Projeto de Resolução n• 43, de 1975, que altera os limi· 
tes du lotuçiio de pessoal fixados pelo art. 337 du Resolução n• 58, 
de 1972 - Regulamento Administrativo do Senado Federal, c dâ 
outras providências. 

Sulu dus Sessões, em 29 de agosto de 1975- Ruy Santos, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com o 
voto do Plenário, passa-se à imediata apreciação da redução final do 
Projeto de Resolução n• 43, de 1975. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra 

encerrarei a discussão. (Pauu,) ' 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a rcdaçilo final queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Wiloon Gonçalves) - Há oradores 

inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Ccará-MDB) (Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao decidir-se o Governo Federal pela concessão do 14• salário 
aos trabalhadores brasileiros que percebem remuneração inferior a 
cinco salários mínimos, houve 'aplausos generalizados cm todo o 
Pais, . com manifestações de enaltecimento à iniciativa, partidas 
:spccralmente das duas bancadas com .assento no Congresso Na· 
cional. 

O l,rãmitc do pr~icto de lei do Executivo obteve todas as 
facilidades regimentais, numa demonstração inequívoca de que a 
ARENA c o MDB formaram decididamente ao lado da proposição, 
por reconhecer na mesma largo alcance social. 

Em relação às emendas, acordaram as lideranças - quando a 
matéria se achava submetida à apreciação do Plcnârio do Congresso 
- ~ue a alteração _deveria ser procedida no texto original, a fim de 
aprrmorar-sc o projeto enviado pelo Presidente Ernesto Gciscl. 

Mostraram-se, assim, Executivo c Legislativo sensíveis à 
concessão do benefício, que propiciará melhores condições de vida 
aos que percebem menor remuneração. 

A partir de 1976, usufruirão os trabalhadores daquela melhoria, 
o que lhes trará perspectiva mais favorável para enfrentar os fndiccs 
innacionârios, 

Por sua vez, o funcionalismo público, igualmente angustiado 
com as elevações constantes do preço das utilidades de primeira 
necessidade, vem reivindicando a concessão do 13• salário, como 
forma de lhe ser assegurada sobrevivência mais condigna. 

Em conclave realizado, no mês de julho passado, na cidade de 
Belo Horizonte, dentre outras pretensões, os servidores postularam 
~ ~ 3• salário, na defesa do qual têm permanecido ao longo dos 
ultimas anos, desde quando idêntico c merecido favor foi atribuído 
aos trabalhadores brasileiros. 

Até hoje, contudo, não foi possível nem à Uniüo Estados e 
":1 unicípios oferecerem ao seu respectivo funcionulism~ mais um 
mi:s de vencimentos, o que, de certa forma, representa um dcscsti· 
mula a todos quantos prestam a sua dirctu colaboração ii pública 
administração, 

No instante em que atenções governamentais dirigem-se pura o 
desenvolvimento social, o que implica numa melhor distribuição da 
renda nacional, merecem os funcionários obter a concretização 
daquele antigo anseio, agora lembrado com maior ênfase em razüo 
d,o 14•. ~i:s, garantido pura os trabalhadores que auferem atê 5 sulll· 
nos mmlmos. 
. .No ~ue. tange ii reclassificação, que vem sendo procedida no 
servrço publico federal, empenham-se os funcionários no sentido de 
que seja ~ntecipudo o pagamento total dos saldrios previstos no 
PI uno, ao rnvl:s do pagamento parcelado, urruvl:s de cotas trimestrais. 

Se obedecido o cronogrumu estabelecido, somente em novem· 
bro do próximo uno ê que se utingiró os 100% de aumento constantes 
do mencionado pluno reclussificatório. 

Destaque-se que a innaçào já corroeu, basicamente, os ven· 
~imentos do fu,ncionalismo, reduzindo seu poder de compra c 
rmportando cm mcontroverso o empobrecimento da classe média da 
qual os servidores são segmento tão representativo. 

Fica, assim, consignado, Sr. Presidente, o nosso apelo aos 
responsáveis pela politica de pessoal do Executivo no sentido de que 
estas duas aspirações se tornem realidade, a fim de que sejam ofereci
das melhores rondiçõcs de vida aos funcionãrios públicos. (Multo 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Evandro Carreira. · 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MDB) (Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Dou, hoje, prosseguimento à exposição do meu humilde c singe· 
lo modelo de ocupação para a Amazônia, cm virtude· de na opor· 
tunidadc última não ter sido possível, em decorrência da exigUidade 
do tempo. 

Dizia ~u que várias tentativas já foram feitas, vários e. bem inten· 
cionados esforços de todos os Governos brasileiros foram intenta· 

· dos, com o objctivo de ocupar cfetivamentc a Amazônia, principal
mente o meu Amazonas. A última tentativa teria sido a da Transa
mazônica, uma estrada que sairia do Nordeste c atravessaria a Ama
zónia, ligando a aridez do Nordeste à umidade amazónica, 

A r.tosofia que inspirou essa medida foi bem intencionada; no 
entanto faltava-lhe o arrimo de um estudo mais cuidadoso sob o 
ponto de vista ecológico, económico e geopolítico, 

Trago a V. Exas um suelto de O Estado de S. Paulo, de 27 do 
corrente, que muito me tranqUiliza, e que diz o seguinte: 

"P'ois bem: desde inaugurada, a Transamazônica não 
permite o tráfego normal entre seus dois extremos. Pelo 
menos dois terços de seu curso, de acordo com denúncias do 
Senador amazonense Evandro Carreirà, permanecem intran
sitáveis durante 12 meses por ano, seja pelas enchentes, seja 
pela erosão ou mesmo o aparecimento súbito de cursos de 
água que obstam hoje o seu leito de ontem. Ainda assim, po
deria valer como via de sacrir.cio para a penetração de po· 
pulações necessitadas, 

Vem agora o ministro do Interior c corta pela raiz a pos
sibilidade migratória, Para ele, a solução dos problemas do 
Nordeste deve estar no próprio Nordeste. Nada de migra· 
ções, nem para o Centro-Oeste nem para a Amazônia. E isto 
porque, todos os anos, cerca de 3,5 milhões de pessoas parti· 
cipam desse processo, causando um prejuízo de 4 mil dólares
ano per caplta nos cofres nacionais, pelos iÍwcstimcntos em' 
habitaçílo, esgotos, água, saúde pública c educação. Não 
particularizou Rangel Reis o percentual devido às migrações 

· para a Amazônia ou para o Centro-Oeste, tendo apenas apre
sentado cifras globais. Mas não i: dilicil deduzir que, por 
aqui, o retirante nordestino deve sair bem mais barato do que 
na Amazõnia .. No Centro-Oeste c no Sul existem, completas 
ou incompletas, infra-estruturas de serviços capazes de mais 
economicamente atender as necessidades das mnssas que se 
somem às já ex.istentes. E na Amazônia, onde não existe 
nada? Onde nem simples tijolo ou madeira podem transitar 
pela rodovia da propaganda, tendo em .vista que ela se 
encontra interrompida desde a inauguração? 

O tema da ulteraçiio de posturas enm os governos 
Mí:dici e Geiscl comporta mil désdobramcntos, Por hoje, 
fiquemos nas correntes 'migratórias, na Transumazônica e 
nos custos vertiginosos da pobreza nordestina. Mas não será 
dir.cil abranger o problema rodoviário, a cnri:ncia de fer
rovitos, a politica de defesa dos preços mfnimos pura nossos 
produtos primários ou manufnturndos, o comportamento 
institucional do Palúcio do Planalto, o seu relacionamento 
com u c!usse purlumcntur e muitos outros." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, c sinal de que o Governo Geisel 
reul1rnut e justinca os elogios, os encômios que o MDD lhe tem feito, 
no corrigir us distorções c o!\ desvios ocorridos no pussudo. 
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Parabenizo-me com este Presidente, rejubilo-me com o Ministro 

Rangei Reis, este homem que estó sendo, inegavelmente, o verdadei· 
ro desbravador da Amazônia; com muita cautela, com muita 
percuciéncia, está estudando, analisando, perquirindo, para uma to· 
muda de posição efctiva cm torno da Amazônia. "a ele que me dirijo 
principulmente, ao expor o meu modelo de ocupação para a 
Amazônia. Este modelo já foi testado no dealbar do século passado e 
nos ulbores deste; foi o célebre rubber boom, a explosão da borracha; 
foi um modelo que emergiu naturalmente; foi uma contingência 
natural, uma imposição do mercado internacional à procuru de 
borracha. Hoje, este modelo funcionaria de outro modo, não 
espontaneamente, mas o próprio Governo brasileiro o forçaria, seria 
o Governo a criar o modelo, que é preço sedutor, preço imagético, 
preço atraente, para a borracha. 

A Amazônia goza de um clima, de uma atmosfera, para a sua 
ocupação, bem diversa do resto do Brasil. Está havendo, em todo o 
Território nacional, um nuxo migratório. êxodo, da zona rural para 
as metrópoles. Seria diiTcil, em outra parte do Brasil, inverter esse 
Ouxo abruptamente, mas, já na Amazônia, isto pode acontecer. 

A Amazônia é ímpar, sulgene,rls, diferente, um bem que toma 
conotações e configurações estratégicas. A borracha não pode mais 
ser vista como um bem econômico, e sim como um bem estratégico, 
porque nenhum avião pode levantar vão ou atcrrisar sem que seus 
pneus sejam de borracha natural; nem caminhão acima de vinte 
toneladas pode prescindir dos seus pneus de borracha natural. 

Importamos cinqUenta mil toneladas de borracha natural da 
Malásia, o ano passado, para abastecer o nosso parque gomifero, 
Este ano talvez tenhamos que importar muito mais. 

Vejam a encruzilhada em que se acha a politica económica brasi· 
lcira. Da borracha dçpcnde o rodoviarismo, essa orientação de 
transportes em que se alicerça todo o escoamento e o trânsito da pro
dução nacional. Ano passado, por exemplo, para que se tenhà ·uma 
idéia de quanto é angustiante o problema, produzimos 16 milhões de 
pneus, mas não o suficiente para abastecer o mercado interno, c tive. 

. mos que abrir mão de aliquotas, para importar pneus, porque não ti· 
nhamos o suficiente. Este ano, a angústia será maior. Imaginem os 
nobres Srs. Senadores se o Sudeste Asiático se organizar, não numa 
OPEP, mas numa OPEB, numa organização gomlfcra, como fizeram 
o> árabes com o petróleo, sob innuência de pulses que não sinto· 
nizam com a nossa filosofia institucional- isto é muito possível e 
razoável - e impuserem preço no mercado internacional! Quem 
quiser borracha terá que pagar ao Sudeste Asiático trinta, quarenta, 
cinqUenta ou cem cruzeiros por quilo de borracha natural. E não há 
outra saída, porque o Sudeste Asiático é responsável por noventa 
por cento da produção mundial de borracha; nós, apenas, produ· 
zimos menos de um por cento. 

t: lógico que temos de tomar uma posição de imediato; temos de 
tomar uma atitude.- porque a hipótese é diiTcil, mas pode ocorrer, tal· 
vez, porque a borracha deixa de ser um bem económico, para 
trunsformnr·se num bem estratégico, tanto para o Brasil, para os 
Estados Unidos da América. como para todo o Ocidente. 

SÓ o Brasil tem condições, incrementando seringais nativos, de 
se auto-abastecer. Poderemos ser auto-suficientes, se conseguirmos 
incrementar os nossos seringais. Como incrementá-los? t: simples, 
óbvio: mediante preço para a borracha, preço que scju imagi:tico, 
atraente, a ponto de levar o homem pura o interior. Assim, canse· 
guirlamos aquilo que eu disse inicialmente: inverter o nuxo 
migratório, o que ó diiTcil fazer em outras regiões do Brasil, mus per· 
feitamente poss(vcl lá no Amazonas, mediante preço sedutor. " 
inverter o nuxo, repito, o êxodj~: cm vez do interior para as 
metrópoles, para a cidade, como est~ acontecendo, fuzê-lo du cidade 
purtl o interior. Seriu o homem que, atrnldo por preço, deixaria as fa· 
velas que circundum, que rodeiam u minha Munaus, angustiando u 
suu politica urban(sticu, sufocando u administração municipal. Haja 
vista as invasões que os retirantes do interior fazem nus áreas dcso· 
cupadus suburbanas, a ponto de a Universidade do Estudo do 
Ama1onas ter perdido o terreno do seu cumpus, porque o povo dele 
se upossou para fuzcr umu fuvclu chamado de Coroudo. E outros tan· 
tos buirros surgimm cm razüo deste êxodo, do interior pura Manuus 
' pura outras cidades menores. Surpreendi-me, por exemplo, com 

Te fé, às margens do Solimões, quando lá estive, cm julho. Cidade de 
lO a 15 mil habitantes, com dois bairros novos, imensos, feitos de 
casebres de tábuas de caixas de papelão, Contei cerca de duns mil ca
sas nesses dois novos bairros. Povo que veio do âmago da sclvu, 
porque 111 não há nada pura produzir e obter ganho, como eles 
dizem: nós não temos ganho, Senador. Então, preferimos esmolar na 
cidude, porque, pelo menos, se sobrevive, não se morre. 

Srs. Senadores, este modelo, invertendo o ITuxo migratório, 
vi riu solucionar inúmeros problemas. O primeiro seria o desafogo da 
pressão demográfica nas metrópoles. Seria um nuxo lento, niio SC• 

rinm levas de milhares de imigrantes à procura do interior, mas seria 
uma imigração espontânea, natural. Seguiriam aquele que foi pura o 
interior e que chegou nos guichês do BASA, entregou a borracha e re· 
ccbeu, em contrapartida, CrS 25,00 por quilo. Essa noticia se 
espraiaria naturalmente, Seria o parente convidando o parente, o 
aderente convidando o aderente. Essa noticia levaria o homem para 
o interior, sem nenhum ónus para o poder público, que não teria ne· 
nhuma despesa com hospedarias, com triagens, que seria natural, fei· 
tu no próprio transporte pelos postos de fiscalizaÇão, de embarque c 
dosem barquc. Seria um plano natural, dentro e obediente à nossa 
conjuntura institucional, que é de competição, que é capitalista, 
Teríamos um outro resultado salutar, all:m dessa pressão demográfi· 
cu: o problema de marginalidade, o problema de menor nbando· 
nado, vários problemas sociais seriam aliviados, c a população que 
estava mnrginuliznda, que empós L, 2, 3, 4, ou 5 anos sombria a cen· 
tenas de milbares, ,1trufda pelo preço da borracha, pela possibilidade 
que tinha de fazer dinheiro, teria poder aquisitivo, capacidade de 
compra. Quer dizer. uma população que, outrora, além de ociosa, 
constituiu um fnrdo. um peso, pressionando em todos os sentidos, 
agora passaria a participar dn vida nacional, com dinheiro no bolso 
para comprar no mercado interno e fazer crescer o mercado interno. 
Seria o subsidio que o Governo daria, de um preço de CrS 25,00. Se o 
Governo paga 7 cruzeiros e poderia dar um aumento, indo até I O 
sem grandes adversidades, indo o aumento a CrS 25,00, a subsidiaria 
apenas 19 cruzeiros. Esses CrS 15,00 retornariam, naturalmente, aos 
cofres públicos, através dos impostos que essa população- outrora 
murginalizada da vida nacional e agora integrante dela - pagaria, 
pois teria capacidade para competir, para comprar: 

O Sr. José l.lndoso (Amazonas-ARENA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO) - Pois 
não, nobre Senador, 

O Sr. José Llndoso (Amazonas-ARENA)- Ouço V. Ex•, na 
continuidade do tema que vem abordando no Senado, e que declara 
ser uma proposta de modelo económico para o nosso Amazonas, Do 
discurso de V. Ex•, que constrangido apartcio porque me anige a 
consciôncia interromper o brilhantismo da oratória de V. Ex•. ohser· 
va que, substancialmente, estamos de acordo, embora nem sempre as 
soluções sejam as mesmas, no meu entender. Uma discordância, no 
entanto, ê preciso que se assinale: V. Ex•, freqUentemente, tem abor· 
dado o problema da Tr:tnsamazônica, colocando o calor da sua 
oratóriu contra u solução rodoviária. Naturalmente, este é um 
assunto empolgante c que gerarà considerações e controvérsias 
diversas. Digo a V, Ex•. não como Lrder de Governo, mas como 
homem do Amazonas, que entendo que a solução da Trnnsamazô· 
nica i: uma ufirmaçilo politica da llrasil, válida, c deve ser prosse· 
guida. Se a Governo do Presidente Geisel desacelerou o plano rodo· 
viário do Extremo-Norte, não o fez por ~·••provar a linha do 
Governo Mi:dici: fê:-lo no sentido de adequar e;sa politica 11 novn 
conjuntura internacional, cm face 'do problema do petróleo. 
Anuncindu está uma visita de inspeçiio do Sr. General Dirceu 
Nogueira, Ministro dos Transportes, ll Transnmu1ônicu. t: n 
continuidade do trabalho e o Llder Virgllio Tüvora recebeu do Sr. 
Ministro dos Transportes um telex dando as explicações necessárias. 
A continuidnde estará realmente assegurada. Diga-se que este ó um 
trabalho que dcsnnu n nossa geruçüo, mns gostaria que nós, dn 
Amnzôniu, o colocássemos nos termos cm que deve ser entendido. 
Nüo é só umu solução do problema do Nordeste, que, nu seca, levou 
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o Presidente Médiei a se emocionar e buscnr aquela determinaçilo, 
daquilo que já vinha sendo estudado e cogitado como uma abertura 
para us populações ca~tigadas pelas secas. Diremos, então, que ainda 
vamos ter tempo de discutir este assunto. Com relação à borracha, 
<.!iria que V. Ex• simboliza nela todo o problema do subpreço da 
linha de produção extrativa do nosso interior do Amazonas. Efetiva· 
mente, a situação do homem do interior da Amazônia é n mnis des· 
gruçada possível. A borracha não corresponde, nos seus preços, às 
necessidades de aquisição de mercadorias por aqueles homens, 
porque esses índices foram congelados, anos e unos. Quando se pre· 
tendeu fazer um renjustumento, não se buscou aquela diferencinçã0, 
que já havin sido historicamente verincadn. Portanto, nós temos, 
antes, de fazer um subsídio, sem absolutamente combnté-lo, porque 
acho que o subsidio é também solução para um problema econômico 
dessa natureza. Deve-se fazer n Justiça de, historicame,nte, estudar 
essa defasagem do preço, para dar, num primeiro passo, aos serin· 
guciros o preço justo pela nossa borracha o que não está sendo feito. 
Mas não é só a borracha. No mesmo caso está a nossa castanha, com 
as oscilações dos mercados americanos, sem um mercado definido. A 
nossa madeira cncontra·se em crise no comércio internacional, as 
nossas gomas todas estão em dificuldades. f:. um retrato triste, esse 
que V. Ex• ressalta com a sua palavra vibrante: uma subvida no in· 
terior, d~.terminando o êxodo emigratório para Manaus, onde se 
erigem favelas, na busca daqueles que, para não morrerem na soli· 
dão e no abandono do interior, procuram uma vida amarga nos 
bairros construídos pelo sofrimento, na esperança de quem quer 
alguma coisa da cidade, e que ela por vezes nega. Dou o meu apoio 
ao discurso de V, Ex• com as ressalvas que acabo de fazer, relativa
mente à política rodoviária e na busca de novos esforços para que se 
dê ao homem do interior do Amazonas mais justiça, o que significa 
uma remuneração condigna dos produtos que. lã temo,s, para que 
possam sobreviver. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS)- Nobre 
Senador José Lindoso, agradeço o aparte de V. Ex•, principalmente 
no que tange ao apoio que dll com relação a preços para a borracha. 

E, quanto à Transamazônic11. eu nunca fui contrârio a que, em 
nenhuma parte do orbe, se constmíssem estradas sobre cubos 
antigravitacionais e de pele cibernética! Acho que somos um povo 
pobre e devemos ter um elenco de prioridades e, dentro desse elenco, 
partir para a consecução dos objetivos nacionais. Não podemos 
construir estradas e reconstruir estradas todo o ano, enquanto o Sul 
do Brasil clama por estradas. 

Li, nos jornais, agora, São Paulo pedindo, para o Corredor do 
Aço, estradas, que não estão pavimentadas, estradas que se en· 
contram abondonudus, estradas sem a devida segurança. 

Ora, que se faça a Transamazônica, mas quando tivermos condi· 
ções, depois de atendidos os problemas mais elementares, mais 
an~ustiantes. 

'Êstá provado que, em termos de ocupação, não sei se estamos 
vivendo uma realidade, um mundo concreto. A Transamazônica foi 
r.omeçada em 1970, e em 1975, calculava-se colocar ali cem mil 
famílias. 

O nobre Senador José Lindoso acaba de confessar que o interior 
do Amazonas, do nosso Estado, está abandonndo. Então, nào houve 
ocupaçuo! Dizer-se que cinco mil famílias, dez mil famílias, ao longo 
de um trecho entre ltaitubn e Altamira ou Altumira e Mnrnbú, ê 
ocupnção da Amazônia? Convenhamos, modus ln rcbus. 

O Sr. Evcláslo Vieira (San tu Cntarinu-M DB) - Permite 
V. Ex• um apnrte, nobre Senador? 

O Sr. Vlrgnlo Távora (Ceará-ARENA)- Permite V. Ex• um 
upurte, eminente Senador'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonns-MDB) 
Concederei cm seguida a V. Ex•. 

Ouço o nobre Sr. Senador Eveli\sio Vieirn. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (S~nta Catnrina-MDB) 
Pedimos liccnçu puru um:1 intervenção, puru um registro importnnte, 
cm abono dn tese qut: V, E."<' defende. Esteve. ontem, cm Suntnrém, 

Sua Excelência, o Senhor Presidente da Jl,epública. Da comitiva, fe2 
parte o Ministro dos Transportes, que tinha anunciado percorrer a 
Transumazônicu e a Estrada Manaus-Porto Velho. Registram os 
jornais de hoje que essas viagens de inspeção foram suspensas, 
porque não há trünsito nessas rodovias. E mais: o Presidente Ernesto 
Geiscl afirmou ontem, em Santarém, segundo os jornais, que o pro· 
cesso de ocupação dn Amazônia foi apressado, equivale a dizer, 
errado, 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS)- Muito 
obrigado, Senador Evclásio Vieira. V. Ex• traz uma contribuição, 
como homem do Sul, que sentindo na sua Santa Catarina as necessi· 

. dades de abertura de estrndas, que, de fato, saem de alguma coisa 
pura alguma coisa; sabe que não siio estradas essas que vão do nada 
para o nada, para coisa alguma. V. Ex• sente muito bem este proble· 
ma e apartcou-me com muita oportunidade. 

Agora, quero conceder o aparte no nobre Senador Virgílio Távo· 
m, o que muito me honra. 

O Sr. Vlrgnio Tá•ora (Ccará-A.RENA)- Eminente Senador, 
· vamos, conforme é nosso hábito, sintetizar o aparte, traduzindo cm 
itens. Primeiro: há equívoco no que aqui é afirmado de que o Gover· 
no do Presidente Geisel abandona a Transamazônica. No dia li de 
junho deste uno, oficialmente, demos conhecimento à Casa de telex 
do Ministro dos Transportes e outro do Diretor do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, do qual excerto no momento 
pcrmitiri1o-nos ler: 

"O DN ER espera que a aplicação desta orientação 
consolidurll totalmente u rodovia no perCodo mllximo de três 
unos, garantindo-se, então, tráfego permanente, em boas 
condições, durante todo o ano." 

Quem assim afirma, com a responsabilidade que tem lastreado 
com o aval num passado sem jaça, que é o Cel. Stanley, não iria 
apenas escrever para não cumprir\ máxime quando _estas informa· 
ções foram ratificadas pelo seu superior hierárquico, o eminente 
Ministro Dirceu Nogueira. Segundo: u não ida do Ministro Dirceu 
Nogueira à Transamazônica, à Manaus-Porto Velho, deu-se única 
e exclusivamente a questão de saúde. Terceiro: quando projetada a 
Trunsamuzõnica, ênft1se foi feita que se destinava essa estrada, na 
concepção euclidiana, a ligar os portos meridionais navegáveis dos 
diferentes afluentes da margem direita do Amazonas. Ninguém 
pensa, da noite para o dia, conquistar a Amazônia, e aqui ouvimos 
afirmado o número de cinco a dez mil famílias, mercê apenas da 
construção da estrada. A ocupação da Amazônia desafia o homem 
não .há dez, quinze anos; desafia desde aqueles nossos ancestrais que, 
corajosamente, plantaram os marcos de nossas fronteiras, há séculos 
atrás, nos ínvios sertões daquela-época. Assim, mais uma vez, em 
nome do Governo vimos afirmar a V. Ex• que' o Governo Geisel niio 
uba,ndonurá a .Transamazõnica. Ontem dizíamos: ••mesa grande, 
toalha curta", significando necessidades imensas, possibilidades 
limitadas cm recursos. No momento, face à grande problemáti~a que 
temos nos transportes criada pela crise energética, estando prati· 
camentc estabelecida a malha hllsica rodoviária do País, em grande 
parte jú asfaltada, teve que se voltar o Governo para o setor ferroviá· 
rio e pnra o sctor du cabotagem. A cabotagem, que podemos 
informar nesse momento u V. Ex•, breve terá também um elenco 
nilo pequeno de providências e de incentivos para fazê-la competitiva 
com os outros sctores. Isto, a nosso ver, demonstra coerência, 
demonstra que o Governo niio uge de muneira atabalhoada nem 
uleatóriu; demonstra continuidade de administração, sem 
imobilismo, com udaptuçiio dos procedimentos administrativos às 
dif"cntos circunstúncias c conjunturus que, mercê de futores exóge
nos, temos a cndu diu cnfrcntur. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonus-MDB) -
Senudor VirgHio Tí1voru, sempre honrado com seus upurtcs, quero 
que V. Ex• se conscientizc du sinceridade dus minhus puluvrus de 
ugoru, 

O Sr. VlrgOioTú•oru (Ceurii-ARENA)- Desde agoru V. Ex• 
pode ficur trunqOilo, que nisso não restu a menor dúvidu. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO)- Parabe· 

nizo a habilidude, a genialidude de estadista do nosso eminente Presi· 
dente Ernesto Geisel, que contorna o problema da Transamazônicu, 
dando-nos a perspectivas de três anos pura que esta obra de impacto, 
megalilicu e faraônica, não fique no pclourinho du execração públi· 
cu. Isto é uma prova inconteste de que o Governo Geiscl, 
ineguvelmenle, merece de Lodos nós umpio apoio, porque sua 
beniqUidade, suu benevolência vai até o ponto de contemporizar e de 
dizer que não serl1 abundonuda. Ele dará tempo ao tempo pura que a 
desuceleruçilo se faça na opinião pública sem ferir os princípios da 
Revoluçiio. Por isso eu o parabenizo. 

O Sr. Vii'J!Oio Tá•ora (Ceará-ARENA) - Esta, a opinião de 
V. Ex• que, óbvio, não é a nossa. ' 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MDB) - Por 
que nesses tri:s anos a que V. Ex• se referiru, ela já foi inaugurada, 
nobre Senador. (Risos.) 

O Sr. VlrgRio Tá•ora (Ceará-ARENA) - Perdão, foi colo
cada em tr:insito, não inaugurada, nobre Senador. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO)- Ela foi 
inaugurada, nobre Senador. 

O Sr. Vlrgillo Tá•ora (Cear:i-ARENA)- Nobre Senador, há 
um equívico de V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO)- Então, 
teremos mais 3 anos para arrefecer o problema. Prometo a V. Ex• 
que não tocarei mais no assunto, porque confio nessa desaceleração 
provocada pela politica hábil e sábia do nosso Presidente. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão-ARENA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. EVA'NDRO CARREIRA (Amazonas-MOO)- Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão-ARENA) - Nobre Se· 
nador, estou ouvindo com muita atenção o discurso de V. Ex•, 
quando se refere, novamente, à Trunsamazônica. Não deixaram de 
me causar cerln estranheza as últimas palavras de V. Ex• quando 
diz: "A Transamazônia conduz do nada para o nada". São palavras 
de V. Ex• Eu niio considero a Amazõnia um nada, ao contrârio,.re· 
conheço uma grande região do Brasil. Essa é a primeira retificação 
que desejo fazer. A segunda, quando V. l;x• se refere ao grande esta· 
dista Ernesto Geiscl, que V, Ex• atrás anunciara que iria paralisar as 
obrus da Transamazônica por serem erradas, E agora novamente 
chama "o estadista", porque vai continuá-la. Pensei que agora 
V. Ex•, num grande gesto, aproveitasse para fazer justiça também ao 
ex-Presidente Emílio Garrastazu Médici, que não é o continuador, 
mas o plancjador t o executor da Transamazônica. Esse repúdio, 
que V. Ex• anuncia, do povo brasileiro quanto à Transamazônica, 
eu lhe confesso, nobre Senador, só conheço através da bela oratória 
que V. Ex• faz no Senado, porque no Amazonas de V. Ex•, que cu 
visito permancnlcmcntc, o povo que o elegeu, os homens públicos, 
os empresilrios, Lêm na Transamazônia uma das grandes obras reali
zadas no Brnsil. Acho que V. E~•, deveria, também, nesta hora, 
fazer justiça, não só ao estadista Ernesto Geiscl, o continuador, mas, 
tambí:m, ao estadista Emílio Garrastazu Ml:dici, que foi o planc
jador c o grnnde executor dessa obra. Quer queira V. Ex• quer não 
queira, vou terminar esse aparte dizendo uma frase que não é minha: 
''A Tn1nsamazônicn, se ainda niio é uma rodovia, é vereda de rt:, de 
luz c brasilidude, por onde se internam os bandeirantes do presente, 
desbrnvando o "mundo a parte": fazendo do Amazonas Bmsil" 
Muito obrigado a V. E~• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MDB)- Nobre 
Senador Ale~undre Costa, V. Ex• nilo me compreendeu. Eu não 
estou parabenizando o eminente Presidente Ernesto Geisel porque 
vai continuur u Trunsamuzõnicu, mus sim porque ele dá um 
compasso de cspcn1 de três anos. 

O Sr. Leite Cha•es (Parunú-MDB)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO) - Con
cedo o a parle ao Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Cha•es (Paranú-MDB) - Senador Evandro 
Carreira, no seu discurso inaugural, do qual se guarda uma grande 
memória nesta Casa, V. Ex• mostrava ao Pais que a vocação do 
Amazonas era ictiológica, isto é, sua destinação econômica mais 
acentuada se voltava para a piscicultura, a cultura do peixe. Ao 
mesmo tempo, V. Ex• também convencia o Pais de que eram os rios 
os condutos naturais da penetração da Amazônia. Dizia também ser 
o Amazonas um arquipélago, um mundo d'água; era aquilo de que 
Euclides da Cunha dava um grande testemunho, era uma página ina
cabada do Gênesis. Agora, o Governo já atentou para o que V. Ex• 
dizia. f: o· próprio Lldcr da Maioria, ilustre Senador Virgílio Távora, 
quem confirma a intenção governamental, no sentido de aprestar 
uma cabotagem para a Amazônia ..• 

O Sr. VlrgOio T••ora (Ceará - ARENA) - Perdão, ca
botagem para o Brasil todo, inclusive a Amazônia. 

O Sr. Leite Cha••• (Paraná- MDB) - Em conseqUência para 
o Amawnas, porque não haverá cabotagem sem o Amazonas, sendo 
ele maior que a Transamazônica, 

O Sr. Vii'J!Oio T'•ora (Ceará- ARENA)- Deixar no geral c 
não só no particular. 

O Sr. Leite Cha•es (Paranâ- MDB) - V. Ex• toca agora no 
problema mais importante, no problema do homem, do esquecido 
brasileiro da Amazônia, daquele que saiu do Nordeste hã muitos 
anos, cujos filhos netos c bisnetos estão sendo estiolados na mata. 
Recentemente ouvi depoimentos de homens do Paranâ, conhece· 
dores do problema da borracha, testemunhos muito chocantes; faml
lias inteiras de seringalistas dizimando-se porque não têm condições 
de viver com a borracha ao custo de quatro cruzeiros por quilo. A 
nossa Lese, a tese do MDB, defendida aqui.pelo nosso Llder Robetto 
Suturnino, é que determinados sctorcs têm que ser subsidiados, por· 
que, se esses subsídios não existirem os males scrilo tão grandes e o 
preço posterior será muito acentuado. Acho justo que o Governo 
subsidie a borracha, porque não somente eliminar~\ esse grande 
êxodo das matas para as cidades. Milhares de pessoas estão fugindo 
das matas pura esconderem suas misérias nos mocambos a que 
V. Ex• se referiu, c esse preço determinaria sua volta para o seu 
habitat natural. Sein condições de viver pelo seu próprio trabalho e 
alí:m do mais, mantendo o homem na terra, realizando uma missão 
também de segurança. De forma que estou ouvindo com muita 
atenção este pronunciamento. E como lodos os pronunciamentos de 
V. Ex• ouço com muita atenção, pediria também ao Governo que 
dispensasse uma grande atenção a esse pedido do Amazonas, porque 
niio só parece humano e justo, mas parece sobretudo lógico. Depois 
que V. Ex• Lem aluado nesta Casa, ao lado, nilo há dúvida, de outros 
ilustres Senadores do Amazonas, o Amazonas deixou de ser silêncio 
aqui, as matas deixaram de ser silenciosas, c creio que ninguém, hoje, 
aqui no Senado, ousaria pronunciar-se sobre o aspecto Amazonas, 
por mais particular que o seja, sem que leve cm consideração os 
pronunciamentos de V. Ex•, muito eficientes, muilo sérios, muito 
sensíveis, muilo humanos. Por is-o o Paraná se solidariza com o seu 
pedido. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MDB)- Muito 
obrigado, nobre Senador Leite Chaves. V. Ex• lembra muito bem 
que os meus discursos não suo nada mais, nada menos, do que um 
único discurso: o rccudo umuzônico, o tcntumc, o esforço hercúleo 
deste humilde Senador, que quer deixar nos Anais desta Casa, nos 
Anuis da História do Brasil, esta assertiva: u vocaçi\o du Amazôniu é 
hidrogrill'icu. Daqui a cinqUenta ou cem anos, a História nos for~ jus
Liça: a vocaçi\o da Amazônia é hidrográfica; lpso foclo, Lodos os 
corolilrios desse vocuçiio silo v~lidos, como 11 vocação ictiológica. E, 
nuquclu épocu, cu pediu ... 
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O Sr. VlrgOio Távora (Ccarli- ARENA)- Eminente Senador, 
permite-nos um aparte, apenas para uma indagação? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MOB)- Pois 
não. 

O Sr. VlrgOio Tivora (Ccarli- ARENA)- Em 1974, qual foi 
a produção da borracha na Amazônia? V, Ex• tem idéia? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MOB)- Na 
Amazônia não chegou a 15 mil toneladas; no Brasil todo, 18.600 
toneladas. Tivemos de importar 50 mil toneladas da Mallisia, ao pre
ço de mais ou menos cinco cruzeiros, porque a SUOHEVEA si: 
locupleta da diferença de preços entre a borracha comprada no 
exterior e a comprada no interior do Brasil. Essa diferença de preços 
é dela. Então, ela comprando por menos c aqui sendo mais caro, ela 
r.ca com o dinheiro, por isso ela não tem interesse cm desenvolver 
uma produção nacional, porque se houver, desaparece a 
SUOHEVEA, que é uma sinecura, não tem razão de existir. 

O Sr. Vlrgillo Távora (Ceará- ARENA)- Eminente Senador, 
desculpe interrompê-lo porque acreditamos nós é no debate, no exa· 
me da questão que haurimos as fontes c chegamos à verdade. Real
mente o que V. Ex• propõe seria um subsídio de 324 milhões de cru· 
zeiros ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MOB)- Nobre 
Senador, não se evadiriam do Brasil dólares, isto porque a borracha 
importada da Malásia é paga em dólares. 

O Sr. VlraOio Tivor~ (Ceará - ARENA) - A dezoito cru· 
zeiros, porQue não podia subsidiar uma parte da borracha do Brasil 
sem subsidiar a outra, o subsidio é de dezoito cruzeiros, apenas para 
r.xar números. O subsidio que V. Ex• propõe representa 324 milhões 
de cruzeiros, Gostaria de informar à Casa, já que o assunto aqui é 
percutido, que há um equívoco quando a nobre Oposição deblatera 
bastante sobre a questão dos subsídios, Nós, talvez, apostássemos 
que não existe, na Bancada da Oposição, uma pessoa que, nem de 
longe adivinhe em quanto o Governo, por exemplo, subsidia o trigo, 
para que aquela alimentação básica da população brasileira, que é o 
pão, esteja do preço que está, O Governo subsidia, mas subsidia cm 
termos que diríamos, a V, Ex•s, astronômicós. O que existe, vamos 
tornar a reRetir é mesa arando, toalha curta. Esta ê a verdade, não va
mos aqui.razer frases bonitas. Dentro das prioridades, dentro das 
opções que um plancjamcnto enfrenta, tem que levar em conta uma 
série de fatores para, depois, se decidir por uma alternativa, por uma 
linha de ação. Ouvimos com atenção o pleito feito por um 
amazõnida, como é o ilustre representante daquele Estado, assunto a 
discutir nos altos Conselhos da República; sabe V. Ex• que somos 
nordestinos, mas não tivemos o prazer, embora nossos ancestrais 
hajam contribuído de muito para a colonização da terra de que 
V, Ex•·é filho. Mas, desde jli, vamos fazer justiça ao Governo, ele 
subsidia nilo é só o trigo, mas o próprio petróleo, o combust(vel que 
V. Ex•s utilizam, é subsidiado, também. Queremos, apenas, dizer a 
V. Ex• que a toalha é curta ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MOB)- A 
contribuição de V, Ex•, com este último aparte, foi valiosíssima, 
nobre Senador, e nela se sente como V. Ex• está preocupado na so· 
luçào dos problemas ingentes do Brasil. 

O Sr. VlrgRio Távora (Ccurli-ARENA)- O Governo, o qual 
representamos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS)- Nobre 
Senador, apenas uma contribuição para V. Ex• Poderíamos, perfci· 
lamente, substituir este trigo de que tanto se fala porque, hoje está 
provado, um dos grandes nascos da humanidade roi comer trigo; 6% 
upenns de proteínas e vagabunda, quem diz isso ê o Professor 
Warwick Kerr - não é o iconoclasta Evandro Carreira - cientista 
escolhido pelo Presidente da República c pelo Ministro da Educação 
paru dirigir o Instituto Nacionnl de Pesquisa da Amazônia. Diz ele 
que foi um fiasco, c que se nós aditássemos n sojn no trigo, teríamos 
um pilo muito mais rico no Brasil. Enqunnto a soja custa cento c 

vinte cruzeiros o saco, o trigo custa de cento c oitenta a duzentos 
cruzeiros. O Governo está subsidiando um alimento que não tem 
nutrientes capuzes, como a soja. 

O Sr. VIramo Távora (Ceará-ARENA) - Eminente colega •. 
V. Ex• vai desmontar a economia dei Rio Grande do Sul, e a do 
Estudo do ilustre Senador Leite Chaves. 

O SR. EVANDRO CARREIRA {Amazonas - ARENA) -
Referiu-se V, Ex• ao trigo que, de fato, ati: V. Ex• estranha, tem 
subsidio exagerado. Eu, então, quis dar esta colaboração, mostrando· 
que há depoimento de cientista provando que o trigo é um alimento 
r. asco, o pão é um alimento r. asco diante da soja, do pão de soja. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná-MOS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOO) 
Concedo o aparte ao nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná-MOO) - Senador Evandro 
Carreira, a questão da borracha, subsidiada, teria a importãncia 
primeiro de manter a Amazônia ocupada, de evitar a formação dos 
miseráveis conglomerados humanos que existem cm todo o Pais, 
nesscs últimos anos com mais incremento, c que na Amazônia 
existem como V. Ex• demonstrou; e teria, ainda, um determinado 
aspecto: permiti r a exploração econômica c racional na mata Amazô
nica, sem d~.:struí~la. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS) -
Exatamente. 

O Sr. Leite Chaves (Paraná-MOB) - A meu ver, tem mais 
importância a permanência da exploração da borracha, com ma
nutenção dessa reserva e dessa nossa cultura extrativa, do que o que 
estli ocorrendo em relação à Amazônia. Sabe V. Ex• que, recente
mente, os satélites descobriram um grande incêndio na terra. A uma 
distância de quatrocentos mil quilómetros, revelou-se um incêndio 
enorme, então constatou-se que era aqui, no Brasil: a Wolkswagen, 
proprietária de uma área de terra na Amazônia, promoveu o se· 
guinte: para não se dar aCI luxo de destruir a mata racionalmente, 
incendiou-a; queimou uma extensão de dez mil km'. Então, is~o 
incendiado foi visto de satélite.- Isso me parece uma depredaçao 
violenta. Vamos pagar caro por isso. Enquanto o que V. Ex• pede í: 
a manutenção de um status natural cm favor do próprio Pais. Quer 
dizer: a utilização do potencial cconômico da Amazônia, sem a des
truição das suas matas, cujo grande alcance e finalidade, ainda nilo 
sabemos quais são. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS)- Nobre 
Senador Leite Chaves, V, Ex• apartei a com muita propriedade. 

A Amazônia ainda não foi devidamente inventariada. Por isso é 
que preconizo o aprovcir.amento das suas dadivosidades, da sua 
prodigalidade; deve-se incrementar essa prodigalidade, sem agredi
la, ,;cm insultá-la, porque, deste insulto ou desta agressão pode 
ocorrer um desequilíbrio na biosfera amazónica. Cito, como exem
plo, a seringueira, a hevea braslllensls. Ela existe numa mixórdia 
floristicn; não há uma selva de seringueiras. {;: uma seringueira aqui, 
outra a det metros; outra a cem; outra a duzentos. Por que se des· 
cobriu isso agora? Porque hli um fungo chamado microcyclus ullei 
que ataca a folha da seringueira. Subsistindo a seringueira no meio 
das outras ilrvorcs, hú uma que lhe dli no sopé c que é o r.ll: desse 
fungo. Então, o fungo se distrai. Quando racionaliza-se o plantio, 
plantnndo-sc milhares, uma atrás da outra, ·o fungo ataca a folha e 
destrói o seringal. Assim é: que se perdeu Forliindia, Belterra c, hú 
pouco, perderam-se seringais nu Bahia- milhares c milhares de pi:s. 

Peço aos nobres Senadores um pouco de tolerância. Tenho 
outro pronuncinmento a fazer e, por isto, lerei apenas o encerra
mento. Logo após, concederei upartcs. 

~fora dn minha tcmlltica, a respeito da ltabirn lron Company. 
11 ltnbira lron Compuny, fundada, cm, 1911, por Sir Ernest 

Cusscl. foi a propriett\riu inicial do ramoso Pico do Caui: e de mais 
7.300 hectares de terra ao redor do mesmo. Esta empresa foi vendi
du, c111 191K, u banqueiros ingleses e estes 'u rcpussurum u um 
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empresário americano, bastante ligado ao Brasil, Sr. Pcrcivul 
Furquhar. Este entrevistou-se com o Presidente eleito Epitdcio 
Pessoa, quando de sua passagem por New York, cm julho de 1919, u 
caminho da Conferência de Paz cm Versalhes, c mostrou-lhe seus 
planos de exportação de minério de ferro, conjugados à construção 
de umu grande siderurgin integrada. 

Depois de muitas lutas, ora contra o nacionalista Artur Bernur· 
dcs, Governador de Minas, ora pura obter parceiros no exterior pura 
u implantaçüo da siderúrgica, sem resultados, em 1942 o Governo 
Central desapropriou a empresa. Com o dinheiro rL'Cebido, 
Furquhar c alguns brasileiros, seus sócios, fundaram uma siderúrgica 
integrada pura uços espêciuis, a área mais rentável da siderurgia. 
Assim, nasceu a ACESITA, que é a companhia de Aços Especiais 
ltubira. O Banco do Brasil financiou, desde o inicio, a sua constru
ção c suas sucessivas expansões, tendo o seu grau de iliqOidez cresci
do tan!o que, cm 1952, o Banco adquiriu o seu controle acionário 
que detém, até hoje, com 66% do capital. Desde 12 de outubro de 
1972 (vide ata da AGE anexo), em razão da renúncia do então 
Presidente Wilkie Moreiru Barbosa (hoje Vice~Presidcnte da 
SIDERBRÃS), assumiu o comando da Empresa o Sr. Amaro Lanari 
Guatimozim. 

De lá pura cá, o Sr. Amaro Guatimozim, após uma substancial 
melhoria nos resultados da Ciu., o que, apesar da diminúiçilo da 
produçüo cm 1974, se deveu aos generosos aumentos do CIP (confor· 
me quadro anexo de preço médio por tonelada previsto e realizado), 
t~m trabalhado com o maior entusiasmo no sentido da privatização 
da Ciu., com uma coragem e destemor difíceis de se encontrar nessas 
Minas Gerais, de gente precavida e dcaconliada. 

Quando o Governo enviou ao Congresso a Lei n• 5.919, 
ampliando os poderes da SIDERBRÃS, para que ela fosse a holdine 
dus si,h:rúrgicas estatais, ele passou a ser um forte líder contra a 
estatizaç~o da siderurgia c apressou os seus cantatas, visando à 
aquisição da ACESITA por fortes grupos estrangeiros e um grupo 
nacional. Os grupos estrangeiros abordados foram a Armco Steel, 
que já prcsta assistência técnica à AC.ESITA c, portanto, é profunda 
conhecedora do valioso utivo da Cia. Brasileira, bem como os 
bnnqueiros do Chase Manhatan a do Dresdner Bank da Alemanha. 
Para isto, muntcve cantatas pessoais com estas entidades e enviou à 
Europa o seu sobrinho, homem de absoluta confiança, o Dirctor 
Financeiro Laura Pereira Orsini. Trago um telex do citado Diretor 
ao seu Presidente, dando conta do s~u sucesso na abordagem ao 
Dresdner Bank, pura compra das 1\ÇÕes da ACESITA,' visando scu 
controle. Trata-se de uma valiosa prova material, cujo xerox anexo 
~:stá autenticado. 

Este propósito de transferência do controle acionúrio da 
ACESITA cstll claramente definido nos seguintes documentos cm 
an~:xo: 

I -carta do Sr. Amaro Lanari Guutimozim ao Ministro Gal· 
bcry do Couto e Silva: 

2 - entrevist:l do Sr. Amuro Lanari Guatimozim ao jornal O 
Globo, em 11·11·1974: 

3 - Editorial de Hélio Fernandes nu Tribuna da Imprensa de 
26·1·1975. 

O Sr. Amaro Lanari Guatimozim, ao articular n sua luta contra 
a SlDERBRÃS muniu-se de fortes trunfos politicas c é conhecida a 
sua rrasc cm Belo Horizontt: "Sou corajoso mas não "ou suicida" 
querendo dizer com isto que altas figuras do Governo o estão apoian· 
do pura u venda da ACESITA a grupos estrangeiros. 

C; importante destacar-se na sua carta ao General Golbery os se· 
guintcs pontos: 

1 - após demonstrar a incoeri:ncia da transferência da 
ACESiTA com o espírito do 11 PND afirma que "o indicado será 
promover-se de munciru programndu, u suu prlvutlzuçiio inconte!itc, 
c, iumuis.lhzê-lu regredir u um csttígio de empresa estutnl. 

2 ~ interpela o Governo, questionando se ele "ird sem prévia 
manifestaçüo dos acionistas minoritários, do Banco do Brasil c da 
própria ACESITA, promover uma opcruçiio que podcrlt ser 
dcsintercssuntc H esses m:ionistus'!" 

3 - propõe "que se di: ao Banco do Brasil e à própria 
ACESITA um prazo dentro do qual, sem se comprometer o 
progruma de expansão em curso, se promoverá a passagem do co
mando da empresa a grupos privados nacionais c somente inexistindo 
essa possibilidade deverá o Banco do Brasil propor a sun subordi
nuçüo à SIDERBRÃS", 

Chamamos u atençiio para o signifiêado desses itens pois o pri
meiro é um insulto às empresas estatais, hoje de u'a maneira gcrnl 
bem administradas e no mfnimo uma descortesia ao próprio Banco 
do Br:tsil. Sabe-se que n revelação desse partígrnfo desagradou pro
fundamente a alguns diretores do Banco do Brasil. 

No segundo é de se espantar a defesa dos interesses dos 
ucionistas ·minoritários. Como se sabe, o Dr. Amaro Lunari Guati
mozim prejudicou deliberadamente os acionistus minoritdrios no re
cente uumento de capital da ACESITA. Ao fazer o edital 
anunciando o aumento de tOO% no capital da Empresa, deli
beradamente, a díretoriu não definiu os percentuais de subscrição c 
bonificaçüo. . 

Através de asscsson:s e porta-vozes deixaram veicular- notícias 
nos principais jornais de que o aumento seria de 40% cm subscrição c 
60% de bonificaçào. O papel subiu. Houve violenta cspeculaçüo. A 
Bolsa do Rio de Janeiro chegou a suspender o papel do pregüo, ati: 
que a ACESiTA se manifestasse. 

Premidos pela decisão firme da Bolsa revelaram a verdade: 25% 
de bonift""ção e. 75% de suhscriçiio. O papel arriou. Na Assembléia
Geral (xerox anexo do Boletim Reservado) o advogado da Bolsa de 
Minas Gerais, Dr. Antônio Calltbria, protestou contra a atitude da 
Dirctoria c alertou que a mesma havia transgredido a lei das 
Sociedades Anônimas. Este comportamento não recomenda o Sr, 
Amaro como d~fcnsor dos acionistas minoritários e sim como 
manipulador dos mesmos .. 

O terceiro item Foi escrito pura defender a compra de parte das 
ações do Banco do Brasil pela M.B.R. (Grupo Antunes) em um ne
gócio arranjado pelo Sr. Amaro Guatimozim. 

O contrato da, M.B.R. à semelhança do Faquhar-ltabira lron, 
previ: que a referida empresa deverá em certo prazo de tempo montar 
um projeto siderúrgico. A participação na ACESlTA foi decidida cm 
reuniüo de família com o Sr. Lucas Lopes (este é cunhado do Amaro 
Lunuri, presidente da USlMINAS, e primo do Amaro Lannri Gustti· 
mozim), A associação com grupos estrangeiros foi adredemcntc 
esquecida nu curta ao General Golbery, mas a ACESITA já é sócia 
da SUMITOMO no projeto Forjas Acesita (40% SUMJTOMO, 60% 
ACESiTA); e por que não Dresdner Bank ou Armco Steel, na 
própria ACESITA? 

Note-se que estas. negociações jamais forum desmentidas pelo 
Sr. Amaro Guatimozim, apesar de editoriais semelhantes ao concei
tuado Diário do Comércio, em anexo, Nem se poderia desmentir, 
conforme prova material cm anexo, que é o telex do Sr. Diretor Fi
nanceiro, dando conta do sucesso de suas negociações com o 
Drcsdner Bank. Aliás o Dre!idner é um especialista neste tipo de 
negócio. Foram eles os introdutores do capital árabe na Mercedes 
Bcnz ulcmll. 

Para evitar a transferência à SIDERBRÃS, enquanto se procura 
vender u ACESlTA a grupos estrangeiros, montou o Sr. Amaro 
Lunari Guutimozim o seguinte esquemu: ' 

I -Um aumento do capital, por bonificuçiio de 25% e ~ubscri
çuo de 75%, os quais pagos 50% em 1975 c 25% em 1976. Durante 
cs~e prazo de subscrição, ele acredita que u Empresa ficará nu~ mãos 
do Bunco do Brusih tempo suliclcntc pura se concretizarem os entcn· 
dirncntos com os grupos estrangeiros interessados nu compra dn Ciu. 
De posse, então, de uma pr.opostu concreta, muito superior à da 
SI DERBRÃS, ele tem confessado que ~cria fite ii realizar-se o ne
gócio, de ucordo com promcssns de csrerus superiores, 

2 - Muntcr-sc nu Prcsidi:nciu da Ciu., u qualquer custo, neste 
pcrfodo, cvitundo-se, nu Assembléia-Geral Ordinâria, 11 renovação 
do manduto du Diretoriu, n fim de ufastur quuisqucr ingeri:ncius 
externas nu cOmposiçLío dn mesma. Como se sube, o munduto du 
utu:~l Din:turiu du ACESITA cncontru·sc extinto desde 30 de abril de 
1974. Corno podemos cnmprovur pclns Atus, cujas cópias estilo em 
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anexo, a Dirctoriu presidida pelo Sr. Wilkie Moreira llarbosa, foi 
reeleita .ror um período de quatro anos, desde 30·4·70 até 30-4-74, 
conforme ata da Assembléia-Geral Ordinária de 22-4-70, cm anexo. 
Diz-nos o Estatuto da ACESIT A, de 25·6· 71, no seu capítulo IV, ar
tigo 17, parágrafo único, que renete c detalha o artigo 118 da lei das 
Sociedades Anõnimas: "Ocorrendo três ou mais vaga,• na Diretoría, 
será imediatamente convocada Assembli:ia·Gerul Extraordinária 
para eleição dos substitutos". 

O artigo 118 da lei das Sociedades Anónimas diz: "Em caso de 
vagar o cargo de Diretor, o substituto, escolhido pelo modo deter· 
minado nos Est~tutos, servirá pelo tempo restante, lMl menor tempo 
para o seu exercício niio for fixado pelos Estatutos". 

Diz-nos, ainda, a mesma lei das Sociedades Anónimas, no· arti· 
go 121, parágrafo J• - "Respondem, porém, civilmente pelos 
prejuízos que causarem (os di retores), quando procederem: 

I -dentro de suas atribuii;ões ou poderes, com culpa ou dolo; 
2- com violação da lei ou dos estatutos. 
Isto posto, verifica-se pela Ata da Assembléia-Geral Extruordi· 

nária de 12-10-1972 que, tendo em vista a renúncia dos diretorcs, foi 
eleito o Sr. Amaro Lanari Guatimozim para substituir o Sr. Wilkie 
Moreira Barbosa c foram mantidos em seus cargos o Vice-Prcsidentc 
Jardcl Bnrgcs Filho e o Diretor.José Frederico M.R. Albuquerque, o 
que demonstra claramente ter havido um mero remanejamento de di· 
retores. 

A ata da Assembléia de eleição do Sr. Amara é totalmente si· 
lenciosa quanto a lhe ter sido outorgado um mandato com prazos 
especiais e o espírito da lei e dos Estatutos é totalmente restritivo 
neste aspecto como se pode depreender das citações acima. Além 
disso, a eleição da Diretoria pelo prazo estatutário é privativo da 
Assemhlí:ia-Geral Ordinária como prescreve o art. 102 da Lei das 
Sociedades Anónimas, cabendo eleição em Assembléia-Geral 
E.'trnordin!lria, apenas pura substituição de Dirctores com fi. 
nulidade de completar mandato. Para confirmar estas provas basta 
citar que a Assessoria Juridica do Banco do Brasil (AJURI) 
questionou a Diretoria da ACESITA diversas vezes sobre o assunto, 
mas o problema teve solução política, isto i:, parn evitar-se a inge· 
rência (que í: tradicional) do Ministério da Indústria e do Comércio 
·na escolha dos di retores passou-se por cima da lei e dos Estatutos. 

Muito interessante são os escrúpulos do Diretor Adminis· 
trativo, Domingos Muchon, pois conforme a ata em anexo da última 
AGO de 8-4·75 ele se dirige nos acionistas pedindo permissão para 
vender cas~s da Cia. aos funcionários, prática consagrada pelo uso 
hit vários anos, esclarecendo "que embora 'estivesse a Diretoria 
~utorizada a realizar estas operações pelo art. I l, allnea G dos 
Estatutos Sociais, entendia ser oportuno ouvir a opinião da As· 
semblí:ia Geral sobre o assunto". 

Diante do óbvio como esta medida administrativa de rotina, 
excesso de zelo; diante de um assunto sério como ê o mandato da 
Diretoria, excesso de gelo ... 

Em anexo urtigo publicado nu Tribuna da Imprensa de 7-4-75 
alertando as autoridades para o fato. A maneira passional como o 
artigo foi escrito, envolvendo inclusive o digno presidente do BB fez 
com que o assunto fosse esquecido na Assembléia. 

A repercussão desse problema legal já chegou ao Exterior. O 
First Nutional City Dank em recente finrinciamento à ACESJTA para 
n compra de um laminador Sendzlmlr, importado dos EUA, exigiu 
dos Di retores um documento extra em que eles declarum solidaria
mente csturem em pleno gozo do mandato (xerox autenticado em 
anexo). isso normalmente se demonstra com a simples apresentuçuo 
da Atu de eleiçuo dos Diretores e denigre a própriu imagem do 
Governo, 

Como se vê, u lu tu do engenheiro Amnro Lanari Guatimozim 
pura impedir u suu transferência il SJDERBRÁS foi penosa e exigiu 
dele suas maiores virtudes: coragem, dcterminaçuo, maquiuvelismo. 
E ncstu luta ele foi umplumcnte vitorioso. A rede armudu por ele tor
nou-se tuo complicudu que nuo compensa it SJDERBRÁS udquirir 
tuo cedo o controle du ACESJTA. Veju-se reportagem de O Globo de 
15·4-75, cm uncxo, Além disto, contn o Sr. Amuro l.anuri 

Guatimozim com uma resolução do Conselho de Desenvolvimento 
Económico de 18 de junho último que diz: 

,"Deverú ser submc.tidn no Presidente da República, pre
viu mente, qualquer iniciativa no sentido de criação de 
subsidiárias de empresus governamentais - empresas pú
blicas, sociedades de economia mista c suas subsidiárias -
ou de assumirem estos o controle de empresa privada. 

Nu hipótese de que, eventualmente, venha a instituição 
financeiru or.cial a roceber o controle de empresa, por 
inadimplilncia desta, a orientação a adotar será de, no menor 
prazo possível, procurar o banco transferir de volta a grupo 
prl .. do a empresa recebida." 

Segundo ele, o Jlanco do Brasil já conseguiu u não-vinculação da 
ACESIT A à SI DERB RÁS baseado nesta recente resolução. 

Entretanto, existe algo a que o Sr. Amaro Lanari Guatimozim 
niio consiga talvez escapar, fazendo cair por terra o esforço de um 
combate tão duro e tiio belamente travado ati: o presente momento. 
A corrupção descoberta na ACESJTA e já denunciada pelo mesmo 
iconoclasta Hi:lio Fernandes. 

, De fato í: algo de incomodar o númeró de parentes e amigos 
beneficiados pelo Sr. Amaro lanari Guatimozim de u'a maneira 
pouco recatada. Citemos os principais: 

I - EXTRAMll - Trata-se de uma empresa de 
propriedade do Sr. Cássio Lanari Guatimozim, irmão do 
Presidente da ACESIT A, que arrenda desta última a jazida 
da Baratinha, que possui uma das maiores concentrações de 
magnetita do Páis, minério imprescindível à sintetização. 
Esta firma explora a jazida c vende o minério depois à pró· 
pria ACESITA c à USIMINAS. Diticil de defender í: o tratu· 
mento especial dado à EXTRA Mil. Obteve esta concessão 
sem concorrência c é a única conccssionãria ou cmprcitcira 
da ACESITA que não presta fiança. Ao contrário, seu 
c:tpital de giro i: financiado ·pela ACESITA, conforme 
demonstra a conciliação da conta 20.21.33.01 desde 4·1·73, 
feita pela Análise Contúbil da ACESITA c onde se pode veri· 
ficar que o saldo desta concessionária ê devedor de 
CrS 628.189,37, e não regularizado ati: a presente data. 

,Xerox dos contratos e da Análise em anexo). 
2 - FLORESTAMINAS ...:. Apesar de a ACESITA 

ter criado a Floresta ACESJTA S.A., para cuidar do maiqr 
renorestamcnto do mundo, a ser implantado no· pobre vale 
do Jcquitinhonha, todos os serviços desta área são 
executados pela FLORESTAMINAS, onde um dos diretores 
í: o Sr. Fernando Lanari Guatimozim, irmão do presidente 
da ACESITA. 

Este esquema foi montado com tal perfeição, que inclusi
ve o tesoureiro da Florestal ACESJTA, encarregado de pugar 
c adiantar recursos à FLORESTAMINAS, Sr, Marcelo 
Santiago, í: primo cm primeiro grau dos Srs. Fernando c 
Amuro Lunari Guatimozim. 

Parn se ter uma noção do vulto dos contratos nesta área, 
somente u contribuição do Banco do Brasil no corrente ano 
foi de 30 milhões de cruzeiros. Novamente, um contrato feito 
a part:ts fechadas. 

3 - Catas Altas- Um quase monopólio de aplieaçilcs 
finunccirus era feita ern papéis da Falgom e ·Audl pelu 
ACESlTA heneficiundo a Cutus Altas de propriedade do Sr. 
Vit<lrio Lunari, primo do presidente du ACESITA. Recente
mente, quando o Banco do Brasil interpelou o Sr. Amaro 
Guutimozim sobre tais aplicuções, ele se defendeu provando 
que os títulos foram comprados nu Geo (na época de 
propriedade do mesmo grupo du FlORESTAMINAS) c não 
na Cutus Altas. Esta últilnn cru distribuidora rcpresentunte 
desses pupéis em Minus Geruis c vendia pnru a ACESITA 
:llruvés de prepostos como se demonstra pelos xerox em 
ttne.,o onde se vê claramente u triangular Cutus Altas- Geo 
- ACESITA. 
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Isto causurú espanto e horror à direçiio do Banco do Brasil, 
quando lhes for revelado. 

Em seu primeiro pronunciamento à Nação como Presidente 
eleito, Ernesto Geisel, cm 15·1· 74, afirmava: 

"Exemplar c pronta contenção de qualquer veleidade 
subversiva ou de qualquer ato de corrupção que venha ao 
conhecimento do governo resguardará - assim creio - o 
ambiente de tranqUilidade, de estabilidade social c de ordem 
pública, indispensável â murcha ascensional ao País e que 
cumpre às autoridades assegurar como um de seus mais ind~:
clinúveis, se bem que penosos deveres." 

Serium estas paluvras aplicáveis ao "Caso L una ri" ou seriam vá
lidas apenas para o Legislativo? (Muito bem! Palmas.) 

I Os documelllos a que .<e refere o Sr. Senador Evandro Carreira 
em .rru di.<curso encomram-se publicado.r no DCN (Seçào fi) de 30·8· 
7J.) . 

O.Sr. VirgOio Távora (Cenrú-ARr.NA)- Sr. Presidente, peço 
11 palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA) (Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O eminente Senador Evandro Carreira dividiu o seu pronuncia· 

menta em duas partes. Sobre a primeira, manifestações ns mais diver· 
s11s foram feitas neste plenário; sobre a segunda, pela gravidade de 
que se reveste, pela pressa com que o documento foi lido e dificilmen· 
te apreendido pelos circunstantes, não poderíamos nós, aqui, deixar 
de asseverar bem claramente, em nome da Liderança, primeiro: que 
este Governo é um Governo moralizado, desafiando qualquer prova 
cm contrário: 

Segundo: que o Governo Médici criou a SIDERBRÁS e, poste· 
riorrncntc, a Administração Geisel transformou essa empresa de ma· 
ncira 11 torná-la a holding de todas as empresas siderúrgicas brasi· 
feiras, cm que a maioria do capital fosse do Poder Público; 

Terceiro: os fatos denunciados por S. Ex• serão, hoje mesmo, 
por nós comunicados a quem de direito para as explicações que, cer· 
tos estamos, virão de uma maneira elucidativa e absolutamente ter· 
mi nativa. 

Era o que a Maioria, por nosso intermédio, tinha a declarar. 
(l\1uiro bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (Goiâs-ARENA) (Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 14 do corrente clamávamos, aqui, contra o solapamento às 
nossas trudiçõcs e à nossa vocação cristã. Afirmávamos então: 

"Vítimas da nossa vocação de povo conciliador, vamos 
cedcnc.lo tcm:no aos inimigos. Estes, sem us limitações dos 
preconceitos cristãos, num "jogo sujo''. num verdadeiro vaJe .. 
Ludo, vão-sc ussenhoreando dos meios de comunicação para, 
ostensiva ou sub-rcpticiamente irem minando, solapando e 
destruindo as nossas tradições, transformando-nos, assim, 
num povo sem vontade, sem personalidade, enfim, numa fá· 
c ii c dócil massa de manobras pura o imperialismo comunista. 

Através da gíria oMensivamentc difundida, principa·f. 
mente entre os nossos jovens, vão-nos levando no divórcio 
com o vernáculo, com o culto ao sexo livre, sob a capa ou 
disfarce do "amor livre"; vila destruindo n vocação matrimo· 
nial c familiar nos nossos r.Jhos, Tais absurdos praticados e 
tamanha u impunidade, cm nome da culturu, que atê us nove
Jus de teh:visUo - invasoras lentas e inevitl1vcis dos nossos 
lm1:s- vão sendo, cudu vez mais, utilizudus puru tOI'nur .nutu
rnl, como coisu corriqueira, e até mesmo como uvunço cul
tural, u prevaricaçi'ío, o adultério." 

Admitindo, c de certa forma, tentando justificar tal situação 
afirmávamos nindn: 

"Acuados por todos os lados, especialmente através das 
máquinns "fabricadoras de verdades", isto é, grande parte 
dos meios de comunicação, vamos todos nós - Lideres 
políticos do Legislativo, do Executivo e até: mesmo do Judi· 
9iário- consentindo e, de certa forma, coonestando tal situa· 
ção, receosos de sermos "pichados" de quadrados, de anticuf· 
tura, de reucionários. E mais: ultimamente temOs rriedo, por 
mais incrível que pareça, de sermos chamados de moralistas, 
tal o apodrecimento do vernáculo pela gíria e pela "guerra 
dos slogans". 

Ainda naquela oportunidade, Sr. Presidente, para carne· 
tcrizar de maneira irrctorquível a inOuêncin mais que 
maléfica dos inimigos da família cm ponderáveis setores dos 
nossos meios de divulgação, transcrevíamos aqui as palavra• 
do jornalista Fausto Rocha, proferidas durante solenidade 
no Palácio do Governo paulista, que vale a pena repetir nova· 
mente. Disse ele: "Aqui no Brasil, comunistas confesses e de· 
clarados estão nas reduções cortando notícias, decidindo o 
que é noticiável". 

Pois bem, Sr. Presidente, nesta dolorosa seqUência, nesta mesma 
semana, ou seja, dia 25 próximo passado, formulávamos - nesta 
mesma tribuna - mais um apelo, apelo este que tem sido quase que 
uma constante em nossos pronunciamentos, a iim de que a nossa boa 
imprensa pratique uma diligente e constante autocensura. Esta nossa 
solicitação é no sentido de que, mesmo com sérios prejuízos 
financeiros, seja desprezada a grande - desgraçadamente, talvez a 
maior - parcela do nosso mercado consumidor de notícias: a faixa 
do sensacionalismo e do escândalo. Esta, dolorosamente, retrata o 
baixo nível cultural que ainda reina entre nós. 

Como figura ilustrativa, mencionamos o que ocorre na cidade 
tida e havida como a mais culta do País - a cidade do Rio de 
Janeiro- onde, isoladamente, qualquer um dos pasquins oh jornais· 
denúncia vende c circula muito mais do que todos os grandes jornais 
somados. 

Sr. Presidente, como que a corroborar ns nossas assertivas, de· 
monstrando ao mesmo tempo que nem tudo está perdido, o Poder 
Executivo acaba de demonstrar que não mais será permitida a 
invasão dos lares brasileiros, através dn televisão, por novelas que 
atentem contra as nossas tradições: os jornais de hoje dão-nos 
notícias dos destinos da tão anunciada "Roque Santeiro". 

Neste caso, sabedor e até mesmo testemunha dos mais que rele· 
vantes serviços prestados ao País e à Naçiio pela organização do Sr. 
Roberto Marinho, pessoa cujas tradições e seriedade não colocamos 
em dúvida, temos a lamentar os prejuízos de ordem financeira sofri· 
dos, que, por certo, seriio enormes. Contudo, depreende-se -
facilmente - da nota publicada pelo Serviço de Censura, que os 
transtornos e prejuízos, ora lamentados, devem ser debitados à Di· 
reção da TV Globo, que fez "ouvidos de mercador" à série de advcr· 
tências feitas por aquele Serviço, a respeito do nível moral dn citada 
novela. 

Sr. Presidente, do que foi publicado no Correio Brazlllensc, que 
encaminharei à Taquigralia, pura que conste dos Anais, destaco um 
tópico que merece destaque especial: 

Diz o Serviço de Censura, finalizando: 

"Acrescente-se que o parecer dos censores que examina
ram a novela assinala, dentre outros pontos negativos, que n 
mesma contém: "ofensa ii moral, à ordem pública c aos bons 
costumes, bem como uchincalhe à Igreja." 

Ora, Sr. Presidente, é quase que desnecessário assinalar, neste fi. 
nal de mês, neste linal de tarde, nesta última sextn·feira de agosto, o 
quanto devemos à lgrcju, o quanto devemos ao Cristianismo, como 
preservador da família, principalmente nu elevação da mulher que, 
pelo Cristianismo, foi elevada ao altar. Daí porque, e damos graças a 
Deus por Isso, o maior uprcço das mulheres puru com o Cristianismo 
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c, por certo, a repulsa das nossas mulheres por tudo aquilo que 
atenta contra u Igreja, que atenta contra a famflia. 

Sr. Presidente, tal o culto adrede "fabricado" pelos meios de 
divulgação, em torno dos atares, visando evidentemente valorizar a 
produção, que dentre os 11 nóvos deuses'\ criados neste culto, sobem 
ao Olimpo da publicidade, elementos absolutamente dcsprcparados, 
uté mesmo moralmente, Do Jornal de Braama, cujo recorte encami
nharei, também, à Taquigrafia, destaquei dois tópicos que merecem 
ser ressaltados, pura que tenhamos uma idéia do entendimento de 
alguns desses \\deuses": 

Um deles, não identificado: 

"Não iremos a Falcão ou Moacir Coelho ou ao Departa
mento de Policia Federal, pois cultura nilo é caso de policia." 

Ressalte-se, Sr. Presidente, a irreverência verbal ao referir-se às 
altas autoridades. Hâ portanto, que se dizer a esse "dcusinho" que, 
realmente, cultura - no sentido lato da palavra - é c tem sido 
objeto de preocupação do Ministério da Educação c Cultura. Mas, 
vale dizer também, Sr. Presidente, os abusos da linguagem, da li-. 
bertinagem que se intentam, cm nome da liberdade, contra a cultura, 
é:'inequivocamcntc caso de policia, em qualquer pais civilizado, 

Sr. Presidente, em que pese o Pequeno Dicionãrio Brasileiro da 
Língua Portuguesa, do grande Aurélio Buarque de Hollanda, a ensi
nar a todos, e de maneira clara que: 

"CULTURA entre outras coisas é- Ato, efeito ou mo· 
do de cultivar; desenvolvimento intelectual; saber; utilização 
industrial de certos produtos naturais; estudo; elegância; es
mero (Social); Sistema de atitudes c modcis de agir; costumes 
e Instituições, valorea espirituais c materiais de uma socicda· 
de; no sentido restrito, certo desenvolvimento do estado 
intelectual, artístico ou cientifico, cm que se revela, com um 
sentido humano, um earorço coletJyo pela Jlbertaçio do 
espirita." 

Percebe-se, Sr. Presidente, que esse não é o tipo de cultura 
exercitada, pelo menos no que se depreende - c se depreenderA- o 
que assinalamos mais adiante, na mencionada novela ora objcto de 
tanta polêmica. 

Já é corriqueiro até - tal a impunidade com que se vem 
intentando, no Brasil, contra todos os nossos valores morais c 
espirituais. - que certas "revistas" não se pejavam cm estampar 
fotografias de moças seminuas ou com nudez mal disfarçada com um 
pequeno pedaço de tecido, apelidado de tanga, sob a legenda 
também de "cultura brasileira", 

Finalmente, o segundo tópico, o qual mais me chama a atenção 
e que retrata, com fidelidade, o perigo do precedente, da 
complacência e sobretudo, da impunidade. 

Um autor, não identificado pelo jornal, disse: "Gabriela tem 
muita coisa do que a Censura vetou cm outras novelas. Acontece 
(prossegue) que o autor é Jorge Amado, com milhões de livros 
espalhados em todo o mundo", 

Neste ponto, Sr. Presidente, hâ que se ressaltar, porque, cm 
verdade, só faltou ser dita c estampada no jornal a ideologia politica 
do Sr. Jorge Amado, pois, em virtude dela, c exclusivamente cm 
virtude dele- sabemos todos- como é bastante comum no mundo 
utual, tem ii sua disposição a solidariedade incondicional dos comu· 
nistus. 

Como já salientamos, no Hrasil de hoje, embora sctorialmcntc, 
silo esses esquerdistas, inimigos da famllia c da nossa vocação cristã, 
que decidem o que é noticiâvcl, o que deve ser lido e, por conseqUén· 
cia, o que deve ser apelidado de cultura, tal a infiltração conseguida 
pelos mesmos nos meios de divulgação. Dai a "cultura" defendida 
por certos ateres c ccrtus atrizcs que não deixam de ser atrozes, c 
também por muitos autores, 

Era o que tinha a llizcr, Sr. Presidente, (Multo bem i Polmos.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENA DOR BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

Arllstu nio conseaulram ralar ao Presidente Gelsel 

O problema da censura a uma novela de tclcvisilo teve ontem 
mais alguns desdobramentos, No começo do dia a Polfcia Federal 
entregou à imprensa uma nota rebatendo editorial da Rede Globo de 
Televisão, levado ao ar quarta-feira, Em seguida um grupo de 23 
artistas da TV-Globo esteve no Palâcio do Planalto para falar com 
o Presidente ()cisei c entregar-lhe um manifesto." mas o Chefe do 
Governo estava de partida para o Estado do Pará c não pôde recebê· 
los. Eram os comediantes da novela Roque Santeiro, que acabaram 
falando 3 minutos com o Ministro Golbcry do Couto c Silva c mais 
tempo com o subchefe do Gab_inctc Civil, Alberto Costa. Entre os 
artistas estavam Tarclsio Mcira, Regina Duarte, Bety Faria~ Bctc 
Mendes, Paulo Gracinda, lonâ Magalhães, Débora Duarte, Glória 
Menezes, Francisco Cuoco, Lima Duarte, Elza Gomes, Dcnis 
Carvalho, Eva Tudor, Milton Gonçalves c CariÓs Eduardo Dolabcla. 

Nota da Policia 

Contendo tri:s itens fundamentais, diz a nota da Polfcia sobre a 
censura à novela: 

"Com referência à nota ontem divulgada pela _"Rede Globo de 
Televisão", a propósito da novela "ROQUE SANTEIRO", de-auto· 
ria de Dias Gomes, a Divisão de Censura de Diversões Públicas do 
Departamento de Polfcia Federal esclarece o'scguintc, cm resumo: 

I -Em data de 16 de maio, a Divisão de Censura comunicou à 
"Rede Globo" que, como a sinopse da novela não oferecia condições 
pura um exame em profundidade, era necessária a apresentação dos 
textos em grupos de 20 a 30 capítulos, antes de realizada a gravação 
dos mesmos, para que, com o exame antecipado, pudesse a Censura 
manifestar-se seguramente, no que dissesse respeito à classificação 
etária, a ser depois confirmada com a verificação das gravações. 

2 - Em data de 4 de julho, a Censura comunicou à "Rede 
Globo" que os textos dos capítulos de números um a 20 haviam sido 
aprovados para apresentação após as 20 horas, condicionados, no 
entanto, à verificação das gravações, para obtenção do certificado 
liberatório; permanecia a exigência da remessa antecipada dos 
capitulas subseqUentes, posto que, ocorrendo maiores implicações 
de ordem moral ou ·social, poderiam ser vetados os outros capitulas 
ou mudado o horãrio da novela. 

3 - Em data de 20 de agosto, a Censura comunicou à "Rede 
Globo" que o exume das gravações permitiu uma melhor avaliação 
da novela, Jevundo·a a reconhecer que havia allptCtos lntoler.veis
pura u faixa das 20 horas, donde decidir-se classiticá·la para maiores 
de 16 anos, liberando-li para após as 22 horas, sujeita ainda a novela 
a vários cortes com o fim de suprimir cenas e situaçilet Inconvenientes. 

Acrescente-se que o parecer dos censores que examinaram a 
-novela assinala, dentre outros pontos negativos, que a mesma con
tém: "ofensa à moral, à ordem pública c aos bons costumes, bem 
como uchincalhe à Igreja", 

Acentue-se, finalmente, que, nos tomates pessoais havidos 
entre a Censura c elementos credenciados da direção da "Rede 
Globo de Televisão", em Bras!lia, desde o infcio do exame do problc
mu, intlmerus advertências e apelos foram formulados, com o 
propósito de evitar u exibição da novela "Roque Santeiro", sobrctu· 
do no horârio das 20 horas". 

Manifesto 

O manifesto dos artistas uo Presidente Ernesto Gciscl, entregue 
ao Ministro Golbery do Couto c Silva, declaro: 

"Sr. Presidente, 
Como artistas de televisão, teatro e cinema, tomamos a libcrda· 

de de vir aqui neste momento, movidos pela necessidade inadiâvcl de 
exprimir a V. Ex• a nossa apreensão diante dos crescentes 
obstilculos que estamos enfrentando pura o cxcrclcio de nossa 
utividudc profissional. 

Conhecemos as preocupações de V. Ex• cm relação nos destinos 
du nossa cultura. Elas foram manifestados cm vârins oportunidades, 
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inclusive cm um encontro com colegas nossos cm Mnnnus, Por isso, 
não pretendemos repetir o que têm sido as dificuldades destes últi
mos anos pura u pro'duçiio cultural no Brasil. As conseqUências são 
evidentes: u açào excessivamente rigorosa da censura tem empobreci
do a quulidud"'cil nosso produto cultural, estreitado o nosso meren
do de trabalho e descaracterizado BS nossas obras. O Pais vive uma 
triste contradiçüo: enquanto. a sociedade se moderniza, a cultura, por 
efeito de um código de censura anacrónico c implacável, se avilta, se 
desfigura c se desnacionaliza. 

Niio se pode negar ao artista c criador brasileiro de hoje modera
ção e bom senso nu aceitação dos limites cada vez mais estreitos 
impostos ao trabalho cultural. No entanto, o exemplo mais recente 
dessa situaçiio agravou a nossa intranqUilidade, sobretudo porque 
não é um exemplo isolado. Uma produção de televisão envolvendo 
500 profissionais, entre a tores, técnicos, c figurantes, teve que ser 
suspensa depois de dezenas de capftulos gravados c de anunciada em 
todo o País. Os cortes impostos à obra foram de tal ordem c cm tamn· 
nha extensão que se tornou impossível sua transmissão. No momen
to cm que o Governo declaradamentc se preocupa com a invasão de 
valores alicnigenus c com a elevação do nível cultural das programa
ções de televisão, 30 milhões de espectadores ficarão privados de 
assistir a uma produç:Ío brasileira, com tema e ambiente brasileiros, 
escritu por um autor reconhecido unanimemente como um dos 
renovadores da narrativa teatral no Brasil. 

Há, Sr. Presidente, uma visiio distorcida de nossa atividadc que 
nos procura situar como uma categoria social à parte. Na verdade, 
numa sociedade complexa como a do Brasil de hoje, somos os 
responsáveis por uma diversificada indústria de diversões c produção 
cultural. Produzimos por ano, no eixo Rio-São Paulo, cerca de 300 
.cspetáculos profissionais ao vivo, uma média de 100 lilmcs de longa 
motragcm, dezcr.as de novelas, shows e noticiários na televisão. e um 
conjunto de atividades que envolve grandes investimentos, trabalho, 
responsabilidades sociais. f: da natureza dessa atividade sentir os 
impasses e as vicissitudes da sociedade c recriá-los através dos nossos 
instrumentos de expressão- a televisão, o palco, o rádio, o jornal, o 
disco, o livro, etc. Sem o mlnimo de liberdade, Sr. Presidente, o que 
está em risco i': a nossa sobrevivência profissional. 

Sabemos que nos últimos cinco anos foram· proibidas mais 
peças do que em toda a história republicana; sabemos que filmes, 
jornais, revistas, discos. livros, continuam sofrendo cortes que 
desfiguram irremediavelmente seu sentido original; sabemos que a 
autocensura é o ânimo predominante no meio dos 'criadores c ar
tistas. 

Mas agora, diante dessa medida de gravidade sem precedentes, 
que ameaça a atividude de 500 profissionais c destrói uma obra jâ 
previamente liberada pura a TV, de. um dos autores brasileiros mais 
representativos, não nos resta outra alternativa senão confessar a 
V. Ex•, Sr. Presidente, com perplexidade c apreensão manifestamos 
a nossa preocupação pelos destinos da cultura brasileira. 

Respeitosa!"'<n te." 
(Correio Brazlllense, de 29-8-75.) 

lS atores nos corredores do Paládo 

Vinte c cinco dos principais atóres da televisão brasileira foram 
ao Palácio do Planalto, ontem, para tentar uma entrevista com o 
Presidente Ernesto Ócisel. Eles queriam entregar ao Presidente um 
f11Cmorial no qual a classe lamenta a açiio da censura "com o 
empobrecimento da qualidade do nosso produto cultural, estreitan
do o mercado de trabalho c a descaracterizaÇão das obrâs". 

O grupo foi encaminhado no subchefe especial do Gabinete 
Civil, Alberto Costa, e durante mais de 20 minutos- em ambiente 
bastante tumultuado pelo número de funcionários que procuravam 
autógrafos dos seus ídolos- tentou uma entrevista com o Presidente 
Geiscl, mas o máximo ouc os artistas coilSeguiram, através das 
janelas do quarto andar, foi ver o Presidente Geisel embarcar em um 
helicóptero que o levou à Base Aérea, de onde seguiu pura Suntaróm, 

As lágrimas de Bete Mendes conseguiram melhor resultado que 
todas as tentativas de Daniel Filho c de Paulo Gracinda. Chorando 
muito, ela pediu a Alberto Costa que conseguisse com Golbcry uma 

entrevista, que acabou sendo concedida apenas a Daniel Filho, pnr 
três minutos, com uma advertência: 

-O Ministro não tocará cm problemas de censura. 

No Palácio 

O grupo representante da classe artística chegou ao Palácio do 
Planalto às II horas, cm ônibus de uma companhia de turismo de 
Brasília. Depois uma espera no saguão do primeiro andar, os artistas 
foram encaminhados ao quarto andar para serem recebidos pelo 
subchefe do Gabinete Civil, Alberto Costa. O austero quarto andar, 
onde funcionam os gabintcs Civil, Militar c o SNI se transformou 
por completo. Funcionárias apareciam de todas as portas, examinan
do os seus ídolos c comentando que alguns, pessoalmente, eram mais 
bonitos que no vídeo. ' 

Daniel Filho apresentou um a um dos participantes a Alberto 
Costa, começando por Paulo Gracinda e Lima Duarte. Depois, 
explicou os motivos da visita. 

- Queremos falar com o Presidente Ernesto Geiscl, com o 
Ministro Ney Braga e com o Ministro Golbery do Couto e Silva. 

Alberto Costa, com dificuldades, explicava que "o Presidente 
estava se preparando para viajar c que o MinistroGolbcry, por causa 
dos problemas de saúde, havia limitado ao máximo as audiências e 
ainda, que cm 'sua sala não caberia tanta gente". 

Quanto a Ncy Braga, Alberto Costa informou que não tinha 
conhecimento de sua presença no Palácio e solicitou a ajuda da 
secretária que, pelo interfonc, confirmou a ausência do Ministro da 
Educaçiio. 

Alguém sugeriu que os artistas devessem procurar o Ministro 
Armando Falcão, d quem a censura estava ligada. 

Paulo Gracinda disse imediatamente: 
-Não pretendemos pedir que Roque Santeiro seja liberado. A 

novela é caso encerrado. Já não c~istc, Nosso problema ó defender o 
mercado de trabalho: 

Um outro acrescentou: 
- Não iremos a Falcão, ou .a Moacir Coelho ou ao 

Departamento de Polícia.Fcdcral, pois cultura não é caso de polícia, 

O Memorial· 

Daniel Filho disse a Alberto Costa que pretendiam entregar ao 
Presidente Gcisel um memorial, mas como era impossivel, pedia que 
o subchefe do Gabinete Civil servisse de portador e lhe passou um 
envelope. 

Imediatamente, Paulo Gracindo, com voz pausada, leu o 
memorial a Gciscl. 

Logo que acabou, Alberto Costa disse que havia uma contra
ordem. O Ministro Golbcry receberia um representante dos atoros. 

Daniel Filho, escolhido na hora como representante, foi levado 
ao gabinete de Golbery, e durante poucos minutos disse o motivo da 
visita c entregou o memorial. 

O ministro disse que levaria pessoalmente ao Presidente Geiscl o 
memorial, mas não fez qualquer comentário sobre o problema à 
novela Roque Santeiro. 

A Censura 

Enquanto Daniel Filho falava com o Ministro Golbery, os 
demais integrantes do grupo, ainda no gabinete de Alberto Costa, di
vidiam o tempo u conceder autÓgrafos c a comentar os problemas da 
censura. 

- O Governo, u imprensa e o público vivem 11 exigir programas 
de níveis mais elevados. Roque Santeiro, que jú nilo existe mnis -
comentou um atar que nilo pertence ao elenco na novela -cru um 
trabalho dentro deste espfrito e bem superior à novela Escalada, que 
já foi uma grande conquista. Mas, u açiio da censura foi tiio 
impiedosn, que a obra ficou descaracterizado. Os cortes feitos silo 
absurdos. Por exemplo, mandaram tirar um pndre da novela, mas 
nilo explicaram o motivo. 

Outro ato r foi além: 
-A censura é muito pessoal. O que é bom paru Suo Paulo, não 

serve pura o Rio. Nilo hú critérios. Eu tive uma peça cm Suo Paulo 
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aprovada c ficou cm cartaz durante vários semanas. No Rio elo fot 
velllda pela censura, mesmo cu tendo o certificado de Silo Paulq, 

E comparou as decisões: 
-Gabriela tem muita coisa do que a Censura vetou cm outra> 

novelas. Acontece que o autor é Jorge Amado, com milhões de livros 
cspalhudos cm todo o mundo. A atuaçiio da censura desfigura 
comph::tamc:ntc a obra de um autor, 

A procura de autógrafos foi tilo grande no quarto andar, que 
um funcionário que chegou atrasado começou a colher assinaturas 
de qualquer um com jeito de artista. Até: uma jornalista - Ledo 
Flora, do Estadilo :- foi solicitada a dar o seu autógrafo. 

O Almoço 

Com a volta de Daniel Filho do gabinete de Golbcry, os atare! 
se reuniram no saguão c decidiram almoçar no Congresso. Foram 
até o restaurante c desistiram. Apenas se encontraram com o 
Deputado Léo Simões, explicaram a situação c resolveram almoçar 
no aeroporto. 

- No~sa missão está cumprida cm parte. Não vamos desistir de 
falar com o Presidente Gcisel, pois todos sabemos que ele é sensível 
aos pr~blcmas de classe. (Jornal de BrasOia, de 29-8-75.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalyes) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jos/: Lindoso. 

O SR. JOSt LJNDOSO (Amazonas-ARENA) (Pronuncia o 
seguinte dlseurso. Sem revlsilo dn orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Scnudorc:s: 

Desejo, nesta tarde, voltar ao tema sobre o qual tenho-me 
ocupado· por diversas vezes, durante meu mandato, c que me parece 
de substancial importância e pela fidelidade às minhas origens de ho
mem do povo: aquele que cnfoca o problema do consumidor. 

Em 1972, apresentamos ao Senado um projeto de lei dispondo 
sobre a propaganda comercial de produtos de consumo público, esta- · 
belcccndo a obrigatoriedade da descrição de qualidade nas respec
tivas embalagens c determinando outras providências. 

Esse projeto mereceu acolhida da Comissão de Constituição c 
Justiça, através de um substitutivo do nobre Senador José Sarncy, 
Na Comissão de Economia contou com o apoio do Senador Milton 
Cabral, com o voto cm separado c observações válidas do Senador 
Luiz Cavalcante c, na Comissão de Finanças, o Senador Lourival 
Baptista endossou a linha do projeto. O Senador Cattete Pinheiro, 
com sua responsabilidade de médico, deu parecer favorãvcl na 
Comissão de Saúde. 

No curso da tramitação do projeto se verificou um franco de
bate, ao qual não esteve alheia a grande Imprensa brasileira que, por 
vezes, fez comentários bastante duros à nossa posição de defensor 
dos consumidores, mostrando inconveniências do projeto c fazendo 
insinuações despropositadas. A colaboração recebida, durante a sua 
tramitação, de autoridades, de professores, de jornalistas, foi extra
ordinária, e o projeto inicial me parecera então defeituoso, face 
aquela colaboruçiio de natureza técnica primorosa, que me fora ofc
recidn. Por isso mesmo, cm 1974, quando o projeto era submetido ao 
Plcnllrio do Senado, nós lhe oferecemos uma emenda substitutiva, 
Essa emenda aguarda, nas Comissões Técnicas, aprovação, para que 
o projeto volte a Plenário e obtenha, se Deus aprouver, o consenso 
da uprovnçilo da nossa Liderança. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há casos notórios de desrespeito 
no consumidor, nilo só através do problema da nilo observância na 
exutidiio dos pesos, das medidas nos mercados públicos, mas, 
também, naquilo que é o objcto da nossa atcnçilo: o anúncio que nüo 
corresponde à realidade da coisa anunciada. 

Numn sociedade que é conhecida como a "sociedade de con
sumo", onde o consumidor é dirigido pelo cxtraordinârio sistema de 
comunicnçilo, o Estudo nilo pode fugir 1l responsabilidade e cstàbclc
ccr umn fiscalização séria c adequada u todos os anúncios, no objc
tivo de sulvagunrdur os interesses dos consumidores ou da população 
de quulquer comunidade. 

Jã debatemos aqui exemplos significativos. Houve, por exem
plo, anúncio de uma margarina Beccl. Essa margarina não tinha, 
absolutamente, nenhuma qualidade daquilo que era anunciado. De 
um modo geral, as margarinas silo anunciadas como de efeito favorá
vel à composição de gordura no sangue e, entilo, hã uma prcfcrcncia 
das donas de casa, ingénuas, com relação à margarina, para evitar o 
colesterol. 

Houve um caso aqui denunciado, por nós, através de um depoi
mento extenso do Dr. Medeiros Neto, do Hospital das Clfnicas de 
São Paulo, relativamente ao anúncio de medicamentos: tratava-se do 
Lipenan. O Dr. Medeiros Neto teria feito, através do seu laborató· 
rio, no Hospital das Clfnicas de Silo Paulo, um estudo completo do 
comportamento dos clientes que usam o Lipcnan. O laboratório, se
nhor desses estudos, infestou o documento, para dizer que ele tinha 
rcnexos positivos quanto ao colesterol. 

Há palavras que os anunciantes usam hoje para essa sociedade 
sequiosa de segurança, palavras mágicas: colesterol, apelos ao sexo, 
problemas de coração. Todos esses ingredientes são lançados, às ve
zes, no maior despropósito, para alcançar o êxito das vendas, c esses 
anúncios nem sempre correspondem à verdadeira autenticidade da
quilo que se está anunciando. 

Sr. Prcsiqcntc, Srs. Senadores, não estamos só neste cxerefcio de 
defesa do consumidor. 

A Câmara Municipal de São Paulo, nesses anos, tem promovido 
Semanas de Defesa do Consumidor. Aqui, no Senado, jâ tivemos 
oportunidade de relatar nossa partícipaçilo numa. dessas Semanas de 
grande repercussiio, quando debatemos o problema do consumidor 
na área metropolitana de São Paulo. Tivemos a honra de dela parti
ciparmos c darl)JOS nossa contribuição, explicando c detalhando os 
nossos objctivos, que não são contra ninguém, nem contra nenhum 
sctor de trabalho, mas fundamentalmente a favor da população 
brasileira. 

Não é demais relembrar que, nessa semana de debates, onde 
especialistas categorizados deram contribuições válidas, claborou.-sc 
uma série de recomendações. Vou relembrar, aqui, aquelas relativas 
aos direitos do consumidor, que, na Câmara Municipal de São 
Paulo, foram consubstanciádas como direitos básicos, nos seguintes 
itens: · 

a) o comprador tem o direito a escolher, livre c sabia· 
mente, entre os produtos c serviços; 

b) o comprador tem o direito de ter informações preci
sas, sob todos os aspectos, da transação comc·rcial, inclusive 
quanto it garantia de autenticidade de embalagem c etiqueta, 
c, baseado nela, fazer uma livre escolha; 

c) o comprador tem o direito de receber propagandas 
com veracidade literal; 

d) o comprador tem ó direito de esperar que a sua saúde 
e segurança sejam levadas cm conta na pureza, sanidade, 
qualidade e integridade dos produtos c eficiência dos serviços 
por aqueles que cuidam de sua protcçilo; 

e) o comprador tem o direito a contar com produtos cm 
volume e quantidade adequados; 

f) o comprador tem o direito a adquirir bens c serviços 
por preços justos;. 

~) o comprudor tem o direito de registrar sua insatisfa
ção c de ver sua queixa ouvida, avaliada c julgada; quando os 
seus interosses forem mal atendidos, aplicando. sanções aos 
infratorcs.'' 

Esse elenco de recomendações dâ dimcnsilo ao pronunciamento 
que ora faço, pura reavivar na opinião pública c perante as autori
dades incumbidas da defesa do consumidor as nossas rcsponsabili
cludcs c a .imperativa necessidade de serem tomadas providências• 
paru se tornar eficaz cssu defesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nessa campanha de defesa do 
consumidor; nu avaliação das contribuições oferecidas para esse 
debute; no exume de trnbalhos que nos chegaram através de mãos 
generosus que estão intcrcssadus cm defender a populaçí\o.brasílcira, 
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nu Slntese de todos esses esforços, descobrimos que era necessário, 
também, dar um acréscimo ao sistema de defesa do consumidor, 
através de um projeto de lei que tramita no Senado c que dá nova 
reduçiio a dispositivos do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 
1967, para disciplinar a exigência de certificaçiio de qualidade de pro
dutos c materiais industrializados na habilitaçiio às licitações. 

Estou convencido de que as licitações, como estilo sendo 
procedidas no Brasil. não correspondem ao verdadeiro interesse 
público. O valor fundamental da licitaçiio, na concepçilo geral, é 
aquele que reside na obtençilo do menor preço; c nem sempre isso 
corresponde ao exulo interesse da administração c do consumidor, 
entidade administrativa. 

Por isso achei bastante significativa a contribuição oferecida ao 
Senado Federal pelo nobre Senador Milton Cabral, em 1973,.quan
do aqui pronunciou um discurso sobre· o problema de inspeção c 
controle de qualidade. S. Exodizia que o problema não era exclusiva
mente brasileiro, é problema de todas as nações desenvolvidas c em 
desenvolvimento. Todos os dias estamos preocupando-nos com ele: é 
uma l:impada que não oferece a luminosidade, a durabilidade que ~e 
esperu; é um pneumático que não roda a quilometragem especifi
cada; i: uma estamparia que perde a cor; é um aço que não tem a 
textura especificada; i: um produto farmacêutico que não oferece 
aquelas garantias conforme diz a bula; é um suco de frutas que tem 
ingredientes qu~ não estão controlados; enfim, em todos os setorcs 
du produção a inspeção e o controle da qualidade são, realmente, 
fatores importantes. 

A palavra do Senador Milton Cabral, tecendo considerações, 
vinculou a necessidade do desenvolvimento através da qualificação 
dessa indústria, e estabeleceu uma ligação do esforço para a qualifi
cação da nossa produi;ão industrial àquele esforço desenvolvido pelo 
Governo, ao encetar uma polltica nacional de desenvolvimento 
cientílico e tecnológico, consubstanciada num plano básico 
aprovado pelo Presidente da República, 

Busca-se, em suma, que o made ln Brazll seja, finalmente, um 
sinal de autenticidade e de verdade, capaz de se impor ao consumi
dor interno como no externo, para que cresçamos, na nossa pro .. 
dação c na credibilidade daquilo que produzimos, com a autenti
cidade e a verdade como inspiração nos lemas do nosso trabalho. 

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas-MDB)- Permite V, Ex• 
um uparte'! 

O SR. JOS~ LINDOSO (Amazonas-ARENA) - Pois não. 
V. Ex• me honra com o aparte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas-MOS)- Nobre 
Senador José Lindoso, V, Ex• dá mais uma vez demonstração da sua 
preocupação na solução daqueles problemas que dizem mais de 
perto ao homem brusileiro e, principalmente, ao homem da nossa 
terra. Realmente, o pronunciamento de V. Ex• se liga, diretamente, 
ao problema do nossv ~"aranú; guaranll este que, às vezes, vem na 
etiqueta de muito refrigerante, sem conter um mlnimo da essência, 
um mínimo de guaraná. Portanto, parabenizo V, Ex•, nobre 
Senador. Muito obrigado. 

O SR. JOS~ LINDOSO {Amazonas-ARENA)- Agradeço o 
aparte de, V, Ex• A ilustração é válida, sobretudo porque também i: 
umuzõnica. 

Sabe V, Ex• que na Associaçilo Comercial, onde prestamos 
serviço durante muito unos, assistimos a uma luta muito séria dos 
produtores de guaranú da regiilo de Maués, no Amazonas, com o 
objetivo de obrigar, através de legislação especifica, ao uso da 
essência do guarani• em todas as bebidas que ostentassem este nome 
ml1gico. 

Ess11 tem sido uma luta de anos e unos. Acredito que, nesta 
altur11, jl1 tenhamos conseguido introduzir o guaraná cm todas aque
las bebid11s que o usem como titulo, pura que não seja simplesmente 
um refrigerante urtificial, mas que contenha, us virtudes extruordiná
rius que 11 planta que 11 Amazônia oferece uo mundo, podendo, 
po,rt11nto, servir melhor ii populuçilo, d11ndo-lhe niio só 11 longevidade 
que o gu11ranl1 g11r11ntc como todas aquelas outras potencialidades de 

v1gor e de lucidez, conforme os laboratórios anunciam ter a planta 
guaranú tu is virtudes. Agradeço, portanto, o aparte de V, Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, retomando meu discurso, desejo 
coloc11r nesta tarde, um apelo às autoridades do Ministério da 
Jndústrill c do Comércio, no sentido de que se dê ênfase ao disp9sto 
na Lei n• 5.966, de I I de dezembro de 1973, que institui o sistema na
cionul de metrologia, norm:1lizaçilo e qualidade industrial, c dá 
outras providências. Esta lei criou o CONMETRO e o lN METRO, 
dois órgãos que se completam, um deliberativo e outro executivo, 
para def~ndcr a qualidade dos produtos brasileiros e expedir a 
certilicaçiio de qualidade. O lN METRO tcrll que ter um regulamen
to geral, a ser baixado por decreto do Poder Executivo, e estamos 
esperando que esse decreto seja baixado e que o sistema seja 
implantado para ter uma dimensão nacional na defesa dos interesses 
da populuçiio. 

A verdade é que numa sociedade de. consumo, como é a socicda· 
de moderna, nilo podemos, absolutamente, deixar a populaçilo 
inteiramente desprotegida de um sistema de vigilância c de fisca
lização. Não desejamos afligir, através de nenhum dispositivo, o 
poder criador das ·empresas que se dedicam à publicidade dos 
urtístas: desejamos, sim, que se estabeleça como parâmetro, para a 
criatividade de cada Um, a verdade, a autenticidade e como 
fundamento supremo, a defesa dos interesses da população. 

Não se pode absolutam~nte, por jogo artístico, para deleite de 
uma realização puramente intelectual, esquecer-se a realidade do 
destinatário daquele anúncio, Por este motivo, entendemos que o 
problem11 do controle do anúncio, para corresponder à autenticidade 
da mercadoria, o problema, portanto, de .autenticidade de toda a 
publicidade destinada a pr~mover vendas, não pode, absolutamente, 
ficar no território da pura liberdade. Nem isso afligc.a liberdade de 
pensamento e de criação, porque o direito da liberdade de criação, 
da Jiberd11de intelectual ou da liberdade polltica não se deve confun
dir com a liberdade corporativa, a cisciplinadora das normas do 
trabalho, em todas as sociedades organizadas. (Multo bem!) 

Eis que, nesta tarde, retornando ao tema, estamos pedindo ao 
Governo para que, através do CONMETRO c do lN METRO, no 
Ministério da Indústria e do Comércio, tome as providências 
necessilrias a fim de proteger o povo contra aquelas campanhas 
publicitárias que niio correspondam à verdade, porque, no plano da 
saúde, no plano do Jazer, no plano da habitação e em todos os planos 
é preciso que predomine como valor supremo para o bcm-estar do 
povo, que os anúncios, que todas as medidas publicitárias sejam 
comandadas por um valor, que é o valor fundamental na matéria: o 
valor da autenticidade e da verdade. 

Este, o meu apelo, Sr. Presidente. (Multo bem) Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçàJves) - Concedo a pala· 
vra uo nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ 'CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) (Pronuncia 
o seguinte discurso, Sem 'revlsio do orador.)- Sr. Presidente: 

Pediu V. Ex• que me concedesse u palavra, não propriamente 
pura fazer ·um discurso, ou ~special pronunciamento, mas, apenas, 
rara dar um aparte atrasado ao discurso do. eminente Senador 
Benedito Ferreira. 

S. Ex• pronigou o culto a? nu que fazem nossas publicações, 
especialmente as revistas, na capa, na sobrecapa c no recheio. 

A propósito, lembrei-me de que uma dus grandes empresas esta
tais brasileiras distribuiu, profusamente, painéis, nos logradores 
públicos, de umu jovem desnuda, caju regiilo caliplgia, muito 
exuberante por sinal, está parcialmente coberta por um calendário. 
Confesso a V, ·Ex11s que n vi silo não me repugna. Acho, porém, que, 
tnlvez por se truta r de umn empresa estatal, o futo mereça reparos do 
eminente Senndor Bepedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás-ARENA) - Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiugoas-ARENA) - Com 
muito ngrudo, eminente Senador Benedito Ferreir11. 



-529-

O Sr. Benedito Ferreira (Goiás-ARENA) - Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, incorporo, envaidecido, o aparte de V. Ex• ao meu 
pronunciamento, vez que ele o enriquece, mas, no mesmo tempo, 
quero consignar a minha tristeza de verificar, através da palavra 
insofismável de V. Ex•, possa o dinheiro do contribuinte brasileiro, 
do sofrido, do suado contribuinte brasileiro.- que subsidia normal· 
mente as deficitárias empresas estatais - estar se prestando ao 
vilipêndio da mulher transformando-a, não naquela condição que 
nós, cristãos, a colocamos, na condição de mãe, no altar, como a 
Mãe de Deus, c sim cm mercadoria, num amontoado de carne que, 
como diz V. Ex•, não lhe causa repugnância, mas, tenho certeza de 
que ofende, sem dúvida nenhuma, os brios da formação .cristã que 
orna a personalidade de V. Ex•. Nilo repugna a V, Ex•, por certo, co
mo homem, como homem material, como homem carne, mas, estou 
convictO de que, COmO homem espiritual, como homem cristão, CO• 
mo o homem à semelhança de Deus- que V. Ex• também o é,- V. 
Ex• se entristece com isso. Estou alongando-me neste aparte, parece 
até que sou EU o dono do discurso, quando, na verdade, vejo que V. 
Ex•, generosamente, mo permite. Em verdade, tive diversas surpresas 
pós-pronunciamento. Uma, a do atestado de anticomunismo, pas
sado por dois homens idóneos, os Srs. Senadores Lázaro Barbosa e 
Agcnor Maria, ao pornográfico Jorge Amado. O afirmaram S. Exas 
que éssc cidadilo já repudiara a nefasta c mais que diabólica doutri· 
na. Este; o reparo também que faço, ao meu pronunciamento porque 
aceito, como verdade, a palavra desses dois eminentes. Todavia, cole
gas inequivocamente, ninguém poderá negar, que o tilo livre e tanto 
quanto pornográfico escritor serviu, desgraçadamente, à causa do 
comunismo em mais de cinqUenta países onde foi divulgado, e serviu
se do comunismo para criar as condições de alcançar o Olimpo, hoje 
desfrutado pela solidariedade dele recebida. Assim, Sr. Presidente, 
recebo, com agrado, a intervenção de S. Ex•. c a incorporo ao meu 
pronunciamento, antes recorrendo a V. Ex• para que o permita, 
através da Taquigrafia. f: contristado, decepcionadíssimo, mesmo, 
que vejo o que fizeram com a mãe brasileira, aquela que, de rosário 
na mão, de joelhos no chão, saiu às ruas concitando o homem 
brasileiro, pondo-o em brios, para fazer a Revolução, e hoje, li anos 
após, venha V. Ex• dar-me notícia de que uma empresa estatal está 
usando o dinheiro desta contribuinte, dinheiro desta mesma mãe, 
que pôs a Revolução cristã nas ruas c do poder apeou aos anti-Brasil. 
os comunistas, para financiar esse tipo de publicidade. Muito obriga 
do a V. Ex•. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagous-ARENA) - Sou eu 
que agradeço a V. Ex•. meu distinto colega, Senador Benedito Fer
reira, pois, afinal, seu aparte transformou o meu aparte num eloqUen
te discurso. Quero esclarecer que a empresa a que me referi não é: 
deficitária, conforme hipótese de V. Ex•. Absolutamente! Truta-se 
me011no daquela que tem maior lucro entre todas as empresas brasilei
ras. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais ora· 
dores insl!ritos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçaheo) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma ses· 
são a rcali~ar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plcnãrio aa 
Câmara dos Deputados, destinada à leitura das Mensagens n•s 66 c 
67, de 1975-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - · Nada mais 
·havendo a tratar vou encerrar a sessão. designando para a de scgun· 
da-feira, dia I• de setembro, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 339, de 1975, do 
Senhor Senador Mauro Bcnevidcs, solicitando a transcrição, nos 
anais do Senado Federal, do Editorial de li de agosto de 1975, do 
jornal O Po•o, iníitulado "Uma Tarefa de Todos", reivindicando a 
localizaçiio no Ceará do terceiro pólo pctroqulmico do País. 

-l-

Votação, em'turno único, do Requerimento n• 346, de 1975, de 
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos anais do Senado Federal, do discurso do Senhor Mi· 
nistro da Justiça, Armando Falcão, pronunciado na abertura do III 
Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado na cidade de 
Fortaleza, e publicado no Jornal do BrasD, cm 09 de agosto de 1975. 

-l-

Discussão, cm turno único, da redução final (oferecida pela 
Comissão de Redaç-:io em seu Parecer n• 320, de 1975), do Projeto de 
Lei do Senado n• 112; de 197,1 (n' L090·B/72. na Câmara dos Depu· 
tados), de autoria do Senhor Senador José Lindoso, que determina 
providências para cumprimento da obrigatoriedade do alistamento 
eleitoral. 

-4-

Discussào, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimento interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1974, de autoria do Senhor 
Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre a participação dos 
eleitores do Distrito Federal na eleição de Senadores c Deputados 
F~deruis, e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n• 180, de 1975, da Comissão: 
-De Conotltulçio e Juollça, pela inconstitucionalidade, com vo

to vencido do Senhor Senador Henrique de La Rocquc, e voto ven
cido, cm separado, do Senhor Senador José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Está encerrada a 
:;essl\o, 

I Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 


