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na~s de marítimos, objetlvando entendimentos 
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1.2.2- Ofício do Sr. 1.0 -Sccretário da Câ
mara dos Deputados 
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economia brasileira . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 124 

SENADOR PAULO GUERRA - Justifican
do o Projeto de Lei do Senado n.o 157/76, que 
encaminha à Mesa, que autoriza a dispensa da 
taxa de kw de energia elétrica fornecida pelas 
subsidiárias da ELETROBRAS para irrigação de 
lavouras no setor rural, e dá outras providên-
cias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Suges
tão à Comissão de Minas e Energ'ia, para a rea
lização . de um simpósio sobre o problema da 
água potável, que assume proporção que ameaça 
o. própria sobrevivência humana . . . . . . . . . . . . . 131 
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menagem ao jorno.lista Irineu Marinho, por oca
sião do transcurso do centenário de seu nasci-
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97• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 16 de junho de 1976 

PRESIDf:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

r\d:tlberto Sc:n:t - Altevir Leal - José Guiomard - C:lllc:le 
Pinheiro - Jarb:ts Pass:trinho - Renato Fr:mco - r\lex:mdre 
Cosi:!- Henrique de: L:t Rocque- José S:trnc:y- Hclvidio Nunes 
- ~luuro Bcnc:vidc:s- Viq;ílio Távora- Wilson Gonçalves- Age· 
nor M:tri:t- P;tu),l Guerra- Luil Cavalc:ulle- ,\ugusl<' Fr:tnco 
- Gilvan Roch:t- l.ourival B:tptist:t- Heitor Dias- Dirceu C ar· 
do'o- J,li'il) Cahnon - Roberto Saturnino - Danton Jobim -
Gustavl) Cap:tnema - lwm:tr Fr:mco - M:tgalhfu:s Pinto - Ores· 
tc:s Qui:rci:t - Ouo l.c:hmann - Benedito Ferreira - L!tzaro Bar· 
bo1.:1 - ltalivio Codho - Mendes C:male - Sald:tnh:t Der1.i -
r\ccioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Otair Becker -
Daniel Kriegc:r- Paulo Bross:trd. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A li~ta de presença 
acusa o compurccimento de 40 Srs. Senudore.~. Havendo número 
regimenwl. declaro aberta a sessão. 

O Sr. J9.Secrc:lário vai proceder à leitura do Expediente. 

!?.lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 

· N9 79/76 (n9 159/76, nu origem), de: 15 do corrente, relativa aos 
Decretos Legislativos n9s 42 u 53. de 1976, c à escolha dos Senhores 
Ronnld Leslie Moraes Smull e Marcos Antonio de Salvo Coimbra, 
pun1 exercerem funções que especifica. 

PARECERES 

PARECER N9 449, de 1976 

Da Comlssio de Segurança Nacional, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 45, de 1976 (n9 1.797-B, de 1976, na Casa 
de. origem) que "revoga a Lei n9 1.956, de 26 de agosto de 
1953". 

Relator: Senador VlrgOlo Távora 

O Senhor Presidente dn República, nos termos do art. 5 I da 
Conslituiçilo, encnminhu uo exume do Congresso Nacional, ucom· 
punhado de Exposição de Motivos de Senhor Ministro de Estado 

Chefe do E.'t;nlo·~l;tior d;ts Fon;;t' r\rmilda,, l'rojeto de: Lei que 
revoga a Lei n• 1.956. de 26 de: Ullosto de: 1953. que "regula a di1·isilo 
militar do território nacionul puru emprcso combinado da~ Forçus 
r\rmudus, ç criu as Zonus de Dc:fesu". 

O S.:nhor Gcncr:al r\ntônio Joq;c ç,mi::t. Chc:lc: do E~tudo· 
Maior das Forçns t\rmndus, c::!Cinrc:ce. nn referida oposição de moti
vos, que: a revogação du Lei n• 1.956. de: 1953, !>C impõe não só por se 
ter tornudo obsoleta. senilo. também. à vista de nilo atender nos 
aspectos de udcquabilidadc: c e.'lteqUibilidudc, no que: tange: às oigcn· 
cias du estrutura militur. 

Em verdade - c é uindu o citado documento que informa - 11 

referida Lei jamais chegou a ser plenamente cxecutuda, bnstando evi
denciar que os Núcleos de Comandos, dus Zonns de Defe.~u.j6 foram 
desativudos. por forçu da Portaria n• I?·Dl·Sec. de 25 de fevereiro 
de 1970, do cnl~o Chefe do Estado·M:tior das Forç:as r\rm:tdas. 

De fato, lendo sido a estruturo militar prevista nu Lei n• 1.956, 
de 1953 c no Decreto-Lei n6 37.909. de 1955. criudu com vistus no 
tempo de guerra, a sun udequn<;l1o. na prflticu du épocu de puz. se: tor
nou incxcqU!vel, impondo, em conseqUência. a adoção de: providcn
cius rcgulatiwdorus, como a inseria nu Portaria 19-DI-SEC - do 
EMFA. 

Em face do exposto, c: vc:rificundo·sc: que as razões apresentadns 
silo basluntcs a convencer du necessidade da medidu, opinumos pc:lu 
uprovnção do projeto sob exame. 

S:tlu dus Comissõe.~. IS de junho de 1976.- José Gulomard, Pre
sidente - Vlrgfllo Távora, Relutor - Adalberto Sena - José 
Llndoso. 

PARECERES N9s450 E451, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado. n9 79, de 1975, que 
"autoriza as empresas de transportes aéreo5 a estabelecer tari
fas especiais nas Unhas regulares que servem a Amazônia 
Legal, nas condições que especmc:a ". · 

PARECER N9 450, DE 1976 

Da Comlssio de Consdtulçio e Justiça 

Relator: Senador ltalivlo Coelho 

Pelo Projeto de Lei do Senado n9 79, de 1975, de autoria do em i· 
nente Senador José Lindoso, pleiteia-se autorização às empresas 
~ércas para que estas, cm determinados perlodos do ano, estabele· 
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çam tarifas especiais- com redução de até 30% sobre os seus valores 
normais - para os vóos que, de qualquer localidade do Pais, de· 
mandem ou regressem da Amazónia Legal. 

aspectos fundamentais, relacionados com os objctivos da proposição 
do eminente Senador José Lindoso, -cabe-nos, a par do que jâ nos 
fora dado apreciar, tecer novas considerações, louvados no 
mencionado trabalho ministerial, que encontrou guarida cm nosso 
csplrito, a fim de melhor elucidar esta douta Comissão, para que ela 
possa, com segurança, pronunciar-se cm relação ao presente projeto. 

Fica também estabelecido, no Projeto, que a autorização se refc· 
rc exclusivamente às empresas que mantenham linhas regulares para 
a Amazônia Legal, fixando-se o prazo de 60 (~ta) dias para o 
Poder Executivo, ouvido o Departamento de Aviação Civil, baixar 
a regulamentação da lei que se pretende aprovar. 

O objctivo da proposição é o de socorrer simultaneamente as 
empresas aéreas nacionais c as potencialidades tur!sticas da região 
amazõnica, ambas comprometidas por crises nascidas essencial· 
mente do elevado preço de tarifas que superam a capacidade 
aquisitiva do brasileiro médio. 

Tais argumentos encontram-se na justificação do Projeto e 
serão naturalmente examinados pela Comissão de T rnnsportcs, à 
qual incumbe analisar-lhe o mérito. 

Sob o ângulo desta Comissão, a proposição parece-nos en· 
quadrada no contexto constitucional e imune n qualquer restrição de 
ordem jurldicn. Nada impede a trnmitaçào de Projeto que propugne 
reduzir tarifas no transporte aéreo nacional, especialmente nos pcrlo· 
dos chamados "off-sea.wn". 

No entanto, acreditamos ser conveniente alterar a rcdação do 
projeto buscando maior clareza, mantendo os objctivos do autor. 

Nestes termos. somos pela aprovação do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 79, de 1975, com as seguintes: 

EMENDA N• l·CCJ 

O ort. I• do Projeto passa a ter a seguinte: rc:dação: 

"Art. I• Ficam autorizadas as empresas de transportes 
aéreos que mantenham linhas regulares para localidades si· 
tundas na Amazónia Legal a estabelecer tarifas especiais 
reduzidas nos vóos correspondentes." 

EMENDA N• 2·CCJ 

De-se no§ 2• do artigo I' do Projeto, suprimindo-lhe as letras a 
c: b, a seguinte: rc:dnção: 

"§ 2• Somente: serão concedidas tarifas especiais nos me
ses de: março a maio c: de agosto a outubro de cada 
ano." 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1975. - Accloly Filho, Presi
dente - ltallrlo Coelho, Relator - Helrldlo Nunes - Orlando 
Zanc:aner - Joti Undo10 - Leite Chares - Nel10n Carneiro -
Gusu•o Capanema - Henrique de La Rocque - Heitor Diu - Dlr. 
ceu Card010. 

PARECER N•4!1, DE 1976 

Da Comlulo de Tranaportes, Comunlcaçôca e Obras Pdbllcas 

Relator: Senador Mendes Canalc 

Após vârins diligências, retorna a esta Comissão o presente pro· 
jeto, apresentado pelo ilustre Senador José Lindoso, autorizando as 
empresas de transporte aéreo, que: mantenham linhas regulares para 
localidades situadas na Amazónia Legal c o resto do Pais, a cstabclc· 
cer tarifas especiais reduzidas nos võos correspondentes (art. 1•). 

Em 14 de agosto do ano passado, esta Comissão, acatando 
sugestão contida em nosso parecer preliminar, aprovou a solicitação, 
por nós proposta, de pedido de informações no Ministério dn 
Acronâutica "sobre as conseqUências Administrativas que poderiam 
decorrer da aprovação do presente projeto". 

Recebendo, somente agora, nilo obstante o dilatado prazo da 
nossa solicitação mencionada, cópia do estudo elaborado pelo Sr. 
Chefe do Gabinete do Ministro da Acronâutica, a respeito da maté· 
ria cm exame, cujo trabalho cnfoca, com muita propriedade, 

Não obstante os aspectos cnfocndos em nosso parecer prc· 
liminar, que nos permitimos considerá-lo integrado ao presente, 
convém lembrar que ns tarifas de transporte possuem dois elementos 
de custo. O primeiro é o custo fixo, representado pelas despesas 
indirctns de que silo exemplos ns de ndministraçilo, ns de pessoal de 
terra (neroviários) c ns de seguros, juros c rcmuncraçilo do capital 
(lucro). O segundo é o custo variável, representado pelas despesas 
que podem ser obtidas cm função da distância transportada, princi· 
pnlmcnle ns de combust!vcl, ns como depreciação do equipamento 
de võo, c as com os aeronautas. As condições de exploração fizeram 
com que se estabelecesse uma curva representativa de variação do 
custo total cm relação à distância percorrida (ou o número de horas 
de vôo). Essa curva é decrescente, isto é, no inicio, n pequenas distân· 
cias, o custo total é alto, porque é grande o percentual do custo fixo 
cm relação no custo variável. Nas grandes distâncias entre a deco· 
lagem e o pouso c vice-versa, o retorno, é posslvcl baixar a tarifa, na 
medida em que somente o acréscimo de despesas variáveis é impor· 
tantc, pois, é óbvio, os custos fixos, que silo rcdutlveis ao tempo ou 
ao giro de capital, não variam com o percurso médio da aeronave. 
Em resumo, um acréscimo de custo em razão da distância trans
portada nilo aumenta proporcionalmente o custo total c, portanto, 
nilo aumenta a tarifa ou preço do transporte. 

Com essa digressão, advindn da contabilidade de custo indus
trial, pretendemos apenas pedir atenção para o fato de que a Portaria 
n• 381, de 1961, do Ministério da Aeronâuticn, estabeleceu, como cri· 
tério de fixação de tarifas, o custo médio dn operação dn aeronave, c, 
também, seu tipo c n qualidade do serviço (velocidade, regularidade, 
conforto etc.). Um outro fator merece, ainda, referência, qual seja, o 
lndice de aproveitamento de lugares oferecidos, isto é, o ajustamento 
entre o que é oferecido c n demanda nacional de transporte aeroviá· 
rio. 

Em rnzilo de um excesso de linhas c horários autorizados, 
muitas empresas aéreas, fundadas cm 1945, derivaram para o abati· 
mento tarifário ou o que se poderia entender como a concorrência 
ruinosa, por meio da redução de preços c, simultaneamente, soli· 
citando da.autoridadc novos recursos para importação de aeronaves 
tecnicamente mais avançadas. 

Em conseqUência, o DAC - Departamento de Aeronáutica 
Civil - foi obrigado a baixar a portaria antes referida, visando a 
padronizar equipamento c, com isso, uniformizando as tarifas cm 
função apenas das distâncias (km). Esse ato proibiu às empresas as 
aludidas reduções de tarifas. Em outras palavras, n autoridade 
tornou o merendo mais controlado, motivo por que o Código Brnsi· 
Jciro do Ar (Decreto-Lei n• 32, de 1966) considera como infração a 
concessão de abatimento ou redução nas tarifas (art. 156, 11, "b"). 

Esse controle de mercado como se sabe, é conseqUência, tam· 
bém, das normns internacionais adotadns pelo Brasil, cm virtude das 
Conferências de Varsóvia (1929) c de Chicago (1944) c do ingresso na 
lATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo. Essa as· 
sociação é um sindicato de empresas, que ntua de modo bastante 
racional, porquanto nilo confunde a liberdade da aero-navegação 
com liberdade de cargas ou de passageiros, no contrário das confc· 
rêncins de Fretes nn navegação de longo curso, que discriminam 
sobre palscs e os produtos primários, motivo das atunis diretrizcs de 
nossa politica exterior, no sentido de fortalecer a posição comercial 
das áreas subdesenvolvidas c n preservar os preços de nossos produ· 
tos exportáveis. 

Nilo obstante esses aspectos internacionais, cumpre aduzir que 
o Ministério da Aeronáutica adotou, por motivos estratégicos, o 
subvencionnmcnto de linhas de integração nacional, sobretudo as 
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linhas da Amazônia (c não de ou para a Amazônia Legal), o que 
propiciou o prolongamento do uso de aeronaves tecnicamente obso· 
tetas. Esse sistema do subsfdio foi abandonado cm razão desse obso· 
lctismo tecnológico, mas, também, do obsolctismo económico, moti· 
vo por que foi adotada a referida curva de custos decrescentes (ou 
Curva Belga), sistema tarifário este que ainda não foi suplantado. O 
mais importante, contudo, é essas tarifas, consideradas às vezes 
altas, estarem servindo para propiciar a expansão da indústria acro· 
náutica brasileira. 

Somente por esses motivos técnico-económicos, a presente 
proposiÇão poderia ser considerada niio atendendo às condições de· 
eficácia jurfdica. Entretanto o Congresso Nacional não elabora apc· 
nas tecnicamente, porém, também politicamente. Nesse sentido, não 
cqnvém insistir no rato de que uma proposição dessa natureza não 
poderia fixar um percentual de 30% de abatimento, isto é, a quanti
dade, mas deveria fixar apenas o princfpio da redução tarifária, 
tendo cm vista a integração nacional. Esse princfpio, como jâ se as· 
sinalou, já consta da legislação cspccftica, na medida cm que a auto· 
ridade acronâutica pode conceder o abatimento por meio de regu
lamento ou de outro ato administrativo, o que não impede que o 
Congresso Nacional legisle sobre a matéria, consoante o anexo pare· 
ccr da Comissão de Constituição c Justiça, pois essa competência é 
concorrente. 

Politicamente, todavia, entendemos que a medida consubs· 
tanciada na proposição poderá gerar não apenas desvios de critérios 
tecnológicos, mas, também, maiores pressões sobre o desejado cqui· 
Hbrio regional do Pafs. Do ponto de vista da politica nacional de 
transporte, é preferfvel investir sobre maiores recursos destinados à 
hidroviação do que à acroviação, que faz deslocar os nuxos reais de 
produção c consumo de mercadorias. Com efeito, quando se privi
legiam as relações da Amazônia com o Centro-Sul, verifica-se que o 
importante é que esta região motriz propicie um aumento significa· 
tivo do consumo e do investimento das populações da Amazônia. 
Creio que essa ~ a lcgftima interpretação dos programas referente a 
"Ocupação Produtiva da Amazônia", inclufdos no II PND 75-79, 
que prevê a utilização de seus eixos naturais c a o.cupação de áreas 
selccionadas. 

Em resumo, os aspectos indirctos da estratégia adotada pelo II 
PND não privilegiada expansão das vias aéreas de abastecimento, 
mas a indústria aeronáutica, motivo por que, não obstante ser a 
presente iniciativa digna de cncômios, opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1976. -Alexandre Costa, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - Otto Lehmann - Lwro 
Barbou - Roberto Saturnlno. 

O SR. PRESIDENTE- (Magalhães Pinto) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 19-Sccretário. 

~lido o seguinte 

AVISO N9 69/GP/76 

Ao Excclentfssimo Senhor 
Senador José de Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Senado federal 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de me dirigir a V. Ex• a fim de lhe comunicar 
que, na Sessão de 6 de maio de 1976, o Sr. Ministro Freitas Cavai· 
canti, por motivo das comemorações do Scsquiccntcntirio. do 
Congresso Nacional teceu numerosas considerações ressaltando a 
relevância do evento. 

Em anexo, encaminho a V, Ex• o resumo, feito por Sua Excelên
cia, das palavras que proferiu naquela assentada, devidamente insc.· 
ridas na ata dos trabalhos desta Casa. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex• os protestos de minha consi
deração e apreço. - Wa&ner Estellta Campos, Presidente. 

PALAVRAS PROFERIDAS PELO SENHOR 
MINISTRO FREITAS CA VALCANTI 

EM RELAÇÃO AO SESQOICENTENÁRIO 
DO PODER LEGISLATIVO. 

Por designação da Presidência tocou-me a honra de proferir 
algumas palavras a respeito das celebrações do sesquiccntcnârio da 
instalação da Assembléia-Geral de 1926. Historicamente assinala o 
evento, o regular funcionamento da instituição parlamentar, repre
sentação c imagem de um poder lcgftimo que emana dirctamcnte do 
povo. Justo é, portanto, que lhe reconheçamos o notâvcl c sempre vi
goroso papel que desempenhou na formação de grandes estadistas, 
cientistas pollticos. intérpretes c analistas da nossa história. Tanto no 
Império quanto na República indissociâvcl é a sua decisiva in
nuência na formulação do ordenamento poHtico que assegurou a uni
dade c a grandeza desta N açào. 

Buscando manter incólumes os princfpios básicos do sistema 
democrático no tocante à inviolabilidade dos direitos da pessoa 
humana, persevera o legislador brasileiro cm nossos dias alcançar 
uma nova trilogia como suprema aspiração da Revolução Nacional 
-liberdade, segurança c desenvolvimento-. 

Assim, cm nome da Egrégia Presidência, dos eminentes colegas 
de cujo pensamento me faço modesto intérprete, c no meu próprio 
na qualidade de antigo parlamentar, rogo que se inscrevam na Ata 
estas breves palavras cm sinal de homenagem ao Poder Legislativo 
da República, c que delas se dê ciência aos preclaros Presidentes das 
duas Casas do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 138, de 1974, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Con
solidação das Leis do Trabalho, por ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, da comissão a que roi distribufdo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que scrâlido pelo Sr. 19-Sccrctário. 

~lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 1S4, DE 1976 

"Assegura ao empregado Vereador as vantagens dos 
artigos 471 c 472 da CL T." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 o urt. 472 da Consolidação das Leis do Tràbalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, fica acrescido 
do seguinte parágrafo: 

"Art. 472 
§ 69 Aplica-se o disposto no artigo anterior c no "caput" c § 
(9 deste artigo ao empregado eleito vereador, sempre que in
compatível o horârio de trabalho da empresa com o das 
sessões da Câmara Municipal." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições cm contrArio. 

J ustlncaçio 

Associando-se à homenagem, pelo Ministério Público, o Senhor 
Procurador-Geral, Doutor Ivan Luz, fez suas ·as palavras do Sr. 
Ministro Freitas Cavalcanti que consignara a importância dessa 
Egrégia Casa Legislativa na vida nacional e a gratidão do povo brasi· 
lciro pela sua atuação. 

Pretendemos com o projeto garantir ao empregado eleito 
Vereador, o direito de afastar-se do emprego com as garantias esta
belecidas nos arts. 471 c 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
quando houver incompatibilidade do horârio de trabalho com o das 
sessões da Câmara Municipal. 

~--------·------·-----·--------------------
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Para tanto elaboramos o projeto para impedir, coniormc ocorre 
em muitos casos, que o trabalhador eleito Vereador tenha de deixar 
definitivamente o emprego ante a impossibilidade de atender aos 
compromissos de empregado c de vereador. Nilo raro essa diflcil 
opçilo afasta trabalhadores com reais possibilidades de serem eleitos, 
lideres natos, que deixam de concorrer com receio de terem que 
deixar seus empregos em entidades particulares. 

Art. 472. O afastamento do empregado cm virtude das exigên
cias do Serviço Militar ou de outro encargo público não constituirá 
motivo para a alteração ou rescisão do co'ntrato de trabalho por par-
te do empregador. · 

§ J9 Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o car
go do qual se afastou, em virtude de exigências do Serviço Militar ou 
de encargo público, é indispensável que notifique o empregador des
sa intenção por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máxi
mo de trinta dias, contados da data cm que se verificar a respectiva 
baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado. 

Ainda recentemente, foi promulgada a Emenda Constitucional 
nv 6, que assegura ao servidor público Federal Estadual ou Muni
cipal, quando investido no mandato de Vereador, -o direito de afas
tar-se do seu cargo, emprego ou função. 

Ora, nilo nos parece justo a discriminaçilo entre servidores pll
blicos e empregados em geral, quando eleito Vereador. Para evitar 
qualquer tratamento diferenciado entre uns e outros, apresentamos o 
presente projeto, para o qual esperamos contar com o apoio dos 
nobres colegas. 

Sala das Scssõc.~. 16 de junho de 1976. - ItaUvlo Coelho. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nv 6 

o• DOY& redaçào ao art. 1(1.4 ela Coasdtulçio. 
As Mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, nos 

termos do art. 49 da Constituiçilo Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. I 04 da Constituição Federal passa a vigo
rar com a seguinte rcdaçilo: 

"Art. 104. O servidor público federal, estadual ou muni
cipal, da Administraçilo di reta ou indireta, exercerá o manda· 
to elctivo obedecidas as disposições deste artigo. 

§ 1' Em se tratando de mandato eletivo federal ou esta
dual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou funçilo. 

§ 2' Investido no mandato de Prefeito Municipal, será 
afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe faculta
do optar pela sua remuneração. 

§ J• Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejurzo dos subs!dios a que 
faz jus. Não havendo compatibilidade, aplicar-sc-ã a norma 
prevista no§ I' deste artigo. 

§ 4' Em qualquer caso cm que lhe seja exigido o afas
tamento para o exerc!cio do mandato, o seu tempo de serviço 
será. contado para todos os efeitos legais, exceto para promo
ção por merecimento. 

§ S• 1:: vedado ao Vereador, no âmbito da Administra
ção Pública dircta ou indireta municipal, ocupar cargo cm 
comissão ou aceitar, salvo mediante concurso público, empre
go ou função." 

Brasrlia, 4 de junho de 1976. - A Mesa da Câmara dos 
Deputados: Cfllo Borja, Presidente - Herbert Levy, Jv.vice-Prc· 
sidentc- Alencar Furtado, 2V-Vice-Presidcnte- Odulfo DomlnKUes, 
I v.sccrctãrio - Henrique Eduardo Alves, 29-Sccretãrio - Pinheiro 
Machado, 3Y-Secretário - Uo Simões, 4•-Secrctário. A Mesa do 
Senado Federal: José de Magalhies Pinto, Presidente - Wilson 
Gonçalves, JV.Vicc-Prcsidentc - Benjamim Farah, 29-Vicc
Presidcnte - Dlnarte Mariz, I v.Secrctãrio - Marcos Freire, 29-
Sccrctário- Lourlval Baptista, Jv.secrctário- Lenolr Vargas, 49. 
Sccrctãrio. 

DECRETO-LEI Nv 5.452, DE J9 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

CAPITULO IV 

Da Suspensio e da Interrupçio 

§ 29 Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afas
tamento, se assim acordarem as partes interessados, não será 
computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. 

· ·. §. J9 Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança 
nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento 
do empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que se 
configure a suspensão do contrcto de trabalho. 

§ 49 O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será 
solicitado pela autoridade competente dirctamen te ao empregador, 
em representação fundamentada, com audiência da Procuradoria 
Regional do Trabalho, que providenciará, desde logo, a instauração 
do competente inquérito administrativo. 

§ 59 Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento o 
empregado continuará percebendo sua remuneração. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado c despachado às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, o freios que serão lidos pelo Sr. 19-Sccrctário. 

São lidos os seguintes 

OFICIO Nv'J9/76 
Brasrlia,l6dcjunho de 1976. 

A Sua Excelência 
Senhor Senador José de Magalhães Pinto, 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos 

senhores deputados Parente Frota c Célia Marques Fernandes para 
integrarem, cm substituição aos senhores deputados Angelina Rosa 
c lgo Losso, a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n9 13, de 1976, que "altera o 
artigo 23, item II, parágrafo 89, da Constituição". 

Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço. 
-Deputado José Bonlf4clo, Lrder da ARENA. 

OFICIO Nvi00/76 
Brasnia,l6dejunhode 1976. 

A Sua Excdéncia 
Senhor Senador José de Magalhães Pinto, 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos 
senhores deputados Parente Frota e Inocêncio Oliveira para integra
rem, em substituição aos senhores deputados Rezende Monteiro e 
Rafael Furaco, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer so
bre n Mensagem n9 50, de 1976/CN, que submete à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.467, de 10 de maio 
de 1976. 

Aproveito pura renovar os protestos de estima e elevado apreço, 
-Deputado José Bonlf4clo, L!der da ARENA. Art. 47 I. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, 

por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, 
tenham sido atribufdas à categoria a que pertencia na empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão feitas as subs
tituições solicitadas. (Pausn.) 
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Concedo a palnvra ao nobre Senador Jarhas Passarinho, que 
falará como Lrder. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como L!dcr, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Não conheço homem público que nilo sofra suas amarguras. Na 
minha vida pública, que é, relativamente, recente, cu mesmo já colhi 
as minhas e, às vezes, cm momento de depressão, costumo dizer que 
o homem público, mais facilmente, colhe decepções do que 
recompensas. 

Entretanto, Sr. Presidente, hoje, tenho uma razão muito espe
cial para me considerar, particularmente, satisfeito. E mais ainda, 
creio que a minha palavra significa uma homenagem à Imprensa 
brasileira c, no caso cspcc(fico, ao JornDI do Brasil. 

Hã alguns dias, ou mais precisamente, domingo passado, o Jor
nal do Brasil fazia uma chamada de primeira pâgina sobre o sempre 
discutido problema do Decreto-Lei n9 477. E dizia que, durante o pc
rlodo do ex-Ministro Tarso Outra, o Decreto fora aplicado 215 vezes 
sobre 250 pessoas, em números redondos, enquanto, na gestão do ex
Ministro Jarbas Passarinho, teria sido 38 vezes sobre 290 pessoas. 

Era tão estapafúrdia a noticia, Sr. Presidente, que cu procurei 
ler a matéria no seu todo, que estava publicada na 28• página da edi-
ção de domingo do Jornal do Brasil, c lá, para surpresa minha, repe
tia-se o que eu supunha ser um equivoco de chamada de primeira 
pâgina. Dirigi-me ao jornal, na segunda-feira, c a! fui recebido com 
extremo cavalheirismo pelo Chefe da Sucursal, o Jornalista Waldo 
de Góes. Levei-lhe o teor de um telex que eu pretendia passar à sede 
do Jornal do Brasil, c chamava a atenção de que o errq era vislvcl, 
uma vez que as 38 aplicações tinham sido sobre 38 pessoas c nilo 38 
aplicações colctivas que dessem as 290 pessoas atingidas. O jornalista 
me estimulou a enviar o telex à sede do jornal, c assim o fiz. No dia 
seguinte, tive um desalento, porque, ao ler, na coluna de cartas, a 
publicação do meu telex, verifiquei haver uma nota de rodapé, cm 
nome da redução, dizendo que cu estava enganado c que o problema 
era realmente aquele que a edição dominical tratara, nos termos devi
dos; e que, se havia 590 pessoas atingidas pelo Decreto-Lei n9 477, 
conforme dito pelo próprio ex-Ministro, num depoimento na Câ
mara, - que é este, quando tive oportunidade de debater com as 
duas Comissões de Educação, do Senado c da Câmara, reunidas em 
25 de outubro de 1973, - repito, o próprio Ministro teria dito que 
215 vezes correspondiam ao ano de 1969, quando não era Ministro, 
o jornal fizera uma subtraçilo muito simples: das 590 pessoas atingi
das menos 215, o restante seria meu, porque, durante o Governo 
atual, não houve aplicação do Decreto-Lei n9 477. 

Voltei ao jornal, Sr. Presidente, embora, confesso, descsperan
çado de obter qualquer êxito, porque, como insisto, a minha expe
riência não é muita farta de exemplos como o que hoje estou saudan
do. Então fiz uma nova carta para o Jornal do Brasil, que, hoje, está 
publicada: 

"Lastimo sinceramente voltar ao assunto, mas insisto 
menos 'por obstinação e mais porque confio que o Jornal do 
Brasil jamais persistiria num equivoco só para não reconhe-

Parece-me descabida a referência à censura por parte da 
Imprensa, porque, na nota de redução, o Jornal do Brasil dizia "que 
durante o meu tempo de Ministro foi o pcr!odo que coincidiu com a 
censura mais rlgida e mais brutal do Governo Médici". 

Digo eu, na carta de hoje: 

"Purecc-mc descabida a referência à Censura, à Impren
sa nesses anos porque: 19- os fatos ... "- que, no caso, são 
a tos de punição-" ... eram obrigatoriamente publicados cm 
Diário Oficial da União, para causarem feito;" 

E agora, acrescento, verbalmente, não me consta que até o 
Dl4rlo Oficial da União tenha sido censurado. 

"29 - os jornais publicavam também, com destaque, os 
nomes dos atingidos pela punição; 39 - não podia haver 
aplicação clandestina. 

Isto posto, rogo o obséquio de tomar cm consideração a 
presente informação, que presto em homenagem, como já 
disse, à notória credibilidade do Jomal'do Brasil. - Jarbu 
Passarinho- Bras!lia, DF." 

Com alegria e gáudio meu, Sr. Presidente, li a carta publicada, 
com a seguinte nota de redução, que o que tem de lacônica tem de 
altamente recompensadora para mim. A nota de redução diz: "O 
Senador tem razão. O Jom:al do Brasil errou". 

Sr. Presidente, esse é um gesto que engrandece um órgão de 
Imprensa, qualquer que ele seja, especialmente um grande jornal do 
Pais. Isso faz com que eu, de algum modo, modifique uma decisão 

que houvera tomado. 1: que, hoje, eu pretendia falar, não digo pela 
última vez, mas, pelo menos mergulhar, com a profundidade com 
que jamais o fiz, no caso do famoso Decreto-Lei n9 477. E ia louvar
me, precisamente, em mais um equivoco sobre ele - que agora é o 
caso das aplicações. Entretanto, esse equivoco está desfeito, com a 
grandeza do Jornal do Brasil, ao reconhecer o seu erro - o que acho 
que ê, realmente, muito louvável, porque um dos meus a tos que mais 
me renderam homenagem no meu Estado do Pará,. quando Gover
nador revolucionário, foi ter reconhecido, certa feita, de público, que 
eu punira um funcionário - sem motivo justo - e me penitenciei 
disso, de público, também, readmitindo o servidor. 

Assim, tanto a imprensa ,como os homens públicos, acho, só se 
engrandecem quando reconhecem os seus erros. 

O outro aspecto era discutir, profundamente, o Decreto-Lei 
n9 477. Há um ano e meio, aspiro por esse debate nesta Casa, 
especialmente com a Bancada dos meus nobres colegas do MDB. 
Mas, estando ausente hoje, principalmente os que debatem mais o 
Decreto-Lei n9 477, entre eles o nobre Senador por Pernambuco, 
Marcos ·Freire- uma vez que o MDB está-se encontrando com a 
liberdade, em Florianópolis- tomei a iniciativa de transferir o meu 
discurso para momento mais oportuno, quando os meus próprios 
colegas haverão de fazer justiça a uma aplicação que foi não só 
parcimoniosa, como extremamente escrupulosa. 

Isso, espero, portanto, que eu possa fazer a partir da semana 
entrante. 

cer que se louvara em dados errôneos. Reafirmo que apenas 
38 (trinta e oito) pessoas, sendo dois professores universitá
rios, foram objcto de sanção disciplinar com base no Decreto
Lei n9 477 durante meu tempo de Ministro da Educação. Pa
ralelam'enti:, desclassificamos 54 (cinqUenta e quatro) casos." 

Isto referindo-nos atê o fim do ano de 1973. 

Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que eu gostaria de 
·proferir hoje, fundamentalmente centradas no gesto nobre do Jornal 

do Brasil. E como acredito que essa é uma homenagem à Bancada do 
MDB, espero que ela esteja, na sua integridade, de volta, aqui, na 
próxima semana, pura que possamos discutir o Decreto-Lei n9 477, 
em todas as suas implicações. 

"Nao sei onde a redução do Jornal do Brasil encontrou 
um total superior a SOO (quinhentos) atingidos pelo referido 
Decreto-Lei. Louvo-me em dados colhidos pela Divisão de 
Segurança e Informação do MEC, em fim de fevereiro de 
1974, segundo os quais as pessoas atingidas somavam 253 
(duzentos e cinqUenta e três), das quais 38 (trinta e oito) nos 
unos de 1970,1971, 1972 e 1973." 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

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

No processo do desenvolvimento econômico e social merece o 
maior destaque a soluçilo dos problemas de saúde do povo. Ao lado 
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do planejamento da administração pública, do crescimento indus· 
trial, da modernização da agricultura, da educação e da tecnologia, 
deve ser colocado, como dos mais importantes, o aspecto vital da 
saúde, ligado à higiene e à alimentação, à medicina preventiva e à me
dicina curativa. 

Se esse pensamento é vAlido em qualquer parte do mundo, 
muito mais o é no Brasil, quando sabemos quão inúmeras são as di
ficuldades do nosso povo cm matéria de saúde, seja de saúde indivi
dual. seja quanto à problemática da saúde pública. Seria mesmo 
ocioso c desneccssArio dizer·K que o desenvolvimento económico e 
social se situa na raulo direlll da higidcz da população do Pais. 

E tlinto assim é, que o Governo Federal, ao traçar a Politica 
Nacional de Saúde. procurou contemplar em suas grandes linhas os 
três objctivos fundamentais que são os Kguintes: 

"I- Intensificar o combate às doenças transmisslvcis; 
11 - Melhorar a produtividade do sistema de protcçào c 

recuperação da saúde para melhoria da tau atual de atendi· 
mcnto da demanda de usisti:ncia médica; 

lll - Expandir a rede de Unidades locais de saúde". 

NGSC trabalho cm prol da coletividade brasileira, caminhllll1 de 
mAos dzadas o Governo c a iniciativa privada, somando-K os re
cursos c integrando no mesmo esforço órgiOJ govcrnamcnlllis c 
instituições partic:ularcs. que tJo, alw, as pionciru nCSIC Ktor. 

Enquadra·K nc:ue pllnorama c nCSUJ atividadcs o Hoapital de 
Ciruritia de Araaju, que. na tlltima Kgunda-feira, 14 do corrente, 
completou precisamente .SO anos de c:xisti:ncia. 

bto é meio r.éculo de trabalhOJ, depois de vitoriosa a idéia do 
Dr. Augusto César leite. lançada em boa hora, ela foi gc:nc
rOJllmcnte acolhida pelo c:ntilo Prcsidéntc: do EJtado de Sergipe, Dr. 
Mauricio Graccho Cardoso, que instituiu a Fundação Hospital de 
Cirurgia c lhe connruiu um prédio adaptado aos misteres hos
pitalares. aparelhado para a cirurgia a Krviço do povo Krgipano. 

Graças A dedicação inc:xcedlvel c A reconhecida competência do 
Dr. Augwto leite. o Hospital. além dos relevantes Krviços presta· 
dos à população, K tornou um centro de estudos cicntlficos. 

De sua iniciativa, de suas relações pessoais, de sua tenacidade de 
médico c administrador, surgiram depois a Maternidade Francino 
Melo, o Hospital Infantil, a Escola de Auxiliares de Enfermagem, o 
Centro de Cancc:rologia c outros Klores, que fizeram daquele 
nosocómio o maior centro hospitalar do Estado. 

Por aquela Casa, onde K vem praticando hã lO lustros o lema 
da Medicina- .. Divinum Opus Sc:darc: Dolorc:m"- passaram mui
tos médicos ilustres c famosos nas terras de Sergipe, verdadeiros 
apóstolos da medicina, servidos cm KUs labores diuturnos pela cari
dade evangélica das Irmãs MissionArias da Imaculada Conceição. A 
todos eles quero, neste momento, render as homenagens do Senado 
da República. 

Nesses cinqUenta anos de funcionamento, o Hospital foi diri
gido pelos Drs. Juliano Simões. Lauro Hora, Fernando Sampaio, 
Nestor Piva, Benjamin de Carvalho, João Cardoso do Nascimento 
Júnior, José Augusto Barreto c Walter Cardoso. 

Não posso deixar de ressaltar os grandes serviços prestados por 
um abnegado enfermeiro, que desde a sua fundação se desvelou no 
atendimento u todos com a maior dedicação: José Ribeiro do Bom
fim. 

Na oportunidade deste meio século fecundo tm trabalhos, 
dificuldades e vitórias, exaltando a vida e o nome do Dr. Augusto Cé· 
sar Leite, conhecido cm todo o Brasil pela repercussão de suas 
intervenções cirúrgicas, quero acrescentar que esse grande sc:rgipano, 
não se contentando com a obra realizada c já consolidada há muitos 
anos, enveredou também pelo campo social propriamente dito, e 
criou uma nova instituição cm Aracaju:- a "Casa Maternal Amélia 
Leite", que vem assistindo, amparando c recuperando as miles sol· 
teiras. Ao mesmo tempo cm que cuida dos recém-nascidos, 

assegurando-lhes vida, saúde e protc:çilo, procura reencaminhar na 
vida socialmente útil as miles de filhos sem pai responsável. 

Foi praticamente no Hospital de Cirurgia que· nasceu c se 
desenvolveu a idéia da criação da Faculdade de Medicina de Sergipe, 
depois incorporada à Fundação Universidade Federal de Sergipe. 
Mantém ele convênio com a Divisão Nacional do Câncer, com o 
Instituto Nacional de Previdência Social e com o FUNRURAL. 
Funciona, através de convênio com a Universidade Federal de Ser
gipe. como Hospital Escola de sua Faculdade de Ciências Médicas, 
com real proveito para a mocidade estudantil de nossa terra, for
mando, anualmente, turmas de auxiliares de enfermagem que se 
distribuem por todo o Pais. 

· Instituição vitoriosa c largamente conceituada, com a incumbên
cia de ofcrccc:r pronto-socorro à população, estâ hoje o Hospital de 
Cirurgia sob a dircçào esclarecida do Dr. Laura de Brito Porto, rc:no
mado oftalmologista, carAtc:r nobre, eficiente administrâdor e pro
fessor univcl'5itArio. 

Ontem à noite, estive prc:sc:ntc: à sessão extraordinária realizada 
na ASKmbléia Legislativa, à qual compareceu o Governador José 
Rollc:mberg Leite. cm homenagem ao cinqUcntenârio de fundação 
do Hospital de Cirurgia, tendo falado em nome da Casa o Deputado 
Eliziârio Silveira Sobral, que destacou os serviços prestados pelo 
Hospital à comunidade sc:rgipana, pronunciamento que solicito seja 
feito parte integrante deste discur5o. 

Sr. Presidrntc. ao transcur5o dessa efeméride, de tanta significa· 
ç3o para Sergipe, no sctor da Saúde, congratulo-me com o veneran
do Dr. Augusto César leite e com o Dr. Laura de Brito Porto e seus 
colaboradores. ao tempo em que parabenizo o povo sergipano pela 
felicidade de possuir em seu meio social homens assim abnegados e 
institui~o médico-hospitalar como o Hospital de Cirurgia. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAmSTA, EM SEU DISCURSO: 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados: 

Com esta sessilo solene e especial, motivada pela gratidão, 
reconhecimento e pelo exemplo de uma existência, a Assembléia 
legislativa de Sergipe presta uma homenagem sincera, com justiça, 
aos cinqUenta anos de atividades do Hospital das Cllnicas Dr. 
Augusto leite. 

Nascido da necessidade de ser proporcionada uma melhor as· 
sistencia médico-hospitalar à população do Estado, roi passivei a sua 
implantação, graças aos esplritos nobres c grandiosos de dois 
homens que, num momento como este, mais do que nunca, seria 
trilhar o caminho do obUvio, deixarmos de ligar seus nomes à 
própria vida do "Cirurgia": Dr. Mauricio Graccho Cardoso c 
Dr. Augusto César Leite. O estadista de larga visão e o médico 
idealista, humano c bom. 

A idéia da construção do Hospital brotara em I 923, quando, no 
banquete oferecido ao Dr. Parreiras Horta pela classe médica, o 
Doutor Augusto Leite fizera ver ao Governador a desoladora e 
angustiante condição hospitalar no Estado, c este, com a compre
ensão da situação c a esclarecida ótica administrativa que o carac
terizavam, prometia ao jovem médico c aos presentes, a implantação 
de uma unidade que promovesse melhores meios assistcnciais no 
setor. E a 19 de novembro do mesmo ano, era batida a pedra fun
damental da obra, inaugurada a 2 de maio de 1926 c que entrou cm 
funcionamento a 14 de junho daquele ano. Iniciava-se assim cm 
Sergipe um novo ciclo médico e social, abrindo perspectivas amplas e 
representando uma profunda lição de amor à ciência e à pesquisa c 
de humanismo. 

CinqUenta anos são decorridos. Aquela pequena semente Jan· 
çada no solo fértil do trabalho c da perseverança germinou frondosa 
árvore que mantém até os nossos dias, os mesmos objctivos que 
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nortearam a aspiração, o desejo c a cfctivação do seu aparecimento, 
o mesmo ideal que inspirou Augusto Leite c Graccho Cardoso. 

resistindo à açilo do tempo, suplantando as crises c as dinculdades 
naturais, vencendo com galhardia e sem vergar-se, a inclemência do 
pas.\ar dos anos. Senhor Presidente, 

Senhores Deputados: 
Nilo podcrlamos prestar uma homenagem ao Hospital das Cll· 

nicas, cm toda sua plenitude, se esta reverencia dcíxassc de se idcn· 
tificar com a inovação da vida e da afinidade espiritual que liga seu 
cinqUentenário ao nome de quem, foi o primeiro c o mais extremoso 
cm amã-lo: Doutor Augusto C. Leite. 

Da primeira mesa Administrativa, composta além do Doutor 
Augusto Leite como Presidente, dos doutores Lnuro Sampaio c José 
Couto Farias como SecretArio c Tesoureiro, respectivamente, até os 
nos~os dias acompanhando a vida 11.\Cencional do Hospital nesses cin· 
qUenta anos. registramos nossos congratulações a toda classe médica 
que, dircta ou indirctamcntc:. muito deu de si cm beneficio da Institui
ção, nas pessoas de: Juliano Simões, Lauro Hora, Fernando 
Sampaio, Nestor Pivo, Benjamim de Carvalho, Joilo Cardoso do 
Nascimento, José Augusto Barreto c Walter Cardoso, que sucessivo
mente passaram pela Presidência. 

Certamente, por melhor que pud~sscmos tentar traduzir c trans· 
mitir todo o valor c todo o mérito, devido às nossas limitações, as 
palavras seriam ainda pequenas face à grandeza c a expressão do 
rico conteúdo da vida deste homem. 

Formando-se no ano de 1908, no Rio de Janeiro, numa época 
cm que aceleravam-se os progressos da cirurgia c cm que, Sergipe 
enfrentava as maiores deficiências cm termos de recursos hos· 
pitalares e médicos, com abnegação c sentimento de !'é inquebran· 
tflvcl no profissão, retornaria à sua terra para o excrclcio do seu 
mister, ligando-se ao Hospital Santa Isabel, onde passaria treze anos 
entregues de alma e de coração ao trabalho. 

A decisilo do Conselho Administrativo da Associação Ara· 
cajuana de Beneficência cm suprimir o serviço de alta cirurgia no 
"Santa Isabel" faz com que Doutor Augusto Leite desligue-se deste 
nosocõmio passando a dedicar-se, com o mesmo entusiasmo c 
forças redobradas, ao recém-construido Hospital de Cirurgia, onde 
iria exercer com a tinta do labor fecundo c da capacidade pro· 
fissional, a história-grandiosa de uma existência de bem-fazer, de sim· 
plicidadc, de humildade c de solidariedade humana. 

Os meios de transporte eram cntilo os mais precários, mas nilo 
impediam que o interior ficasse assistido pois, superando as dificul· 
dades, com sua presença levava o lenitivo c a palavra de esperança 
àqueles que tanto precisavam. Por trem, cm carroças puxadas por 
bois, no lombo do burro ou do cavalo c as vezes a pé, com sua pasta 
carregada de muito carinho, enfrentando as intempéries ou o sol a 
pino, Doutor Augusto estendia o seu manto de bondade c de capa· 
cidade profissional por todo o Estado. 

Responsãvcl c inarrcdãvel no cumprimento de seu dever, 
fazendo da medicina uma corrente de bem servir, a cada passo 
angariava o respeito e admiração, o apreço c o entusiasmo, tornando· 
se um nome rcspcitãvcl aqui c além .fronteiras, impondo-se pelo seu 
trabalho sério c honrado, pela sua dedicação plena à missão que 
abraçou. 

E essa incessante luta cm favor do homem, objctivo por si eleito 
como bcncficiãrio de suas atividades, leva-o ao Senado da Repúbli
ca, para na Câmara Alta do Pais, estar sempre vigilante na defesa das 
mais representativas, aspirações do seu povo. 

Porém, foi ao Hospital de Cirurgia que ele dedicou grande parte 
dos anos de sua vida, amando-o c fazendo do dia·a·dia daquele, o 
seu cotidiano. 

Mesmo quando o peso incxorãvcl da idade nilo mais lhe permite 
uma presença flsica mais cfctiva como habituara-se durante todo o 
tempo que lã passou, seu esplrito jamais afastou-se- c com certeza 
nunca o serã - c suas preocupações jamais deixaraJll de voltar-se 
para o querido "Cirurgia" que enraizara-se no coração e na alma e 
que hoje, num preito de reconhecimento e da mais justa ho· 
menagem, leva o seu nome, fundador c amante extremado. 

CinqUenta anos passaram, longínquo 14 de junho de 1926. 
CinqUenta anos de inestimãveis serviços prestados a Sergipe pelos 
sucessivos corpos médicos e de funcionãrios que ali trabalharam e 
trabalham. CinqUenta anos também, de superação de obstâculos. 

E nesta cvocaÇJlo de memória ressurge o nome de José Ribeiro 
do Bonfim, enfermeiro extraordinãrio, homem simples de gestos mos 
grande na dcdicaçilo, maior no devotamento ao seu trabalho c no 
pruticidadc de suas oções. 

Sendo uma obra comunitária, inúmeros outros ilustre membros 
do comunidade sergipana estilo ligados pelos laços da bencmcrcncio 
ao "Cirurgia", d~s quais podemos cito r - com as escusas pela omis· 
silo de algum nome perdido no cmoçilo das lembranças:- Francino 
Melo. Manocl Cruz, Eronides de Carvalho, Gonçalo Prudo, Carlos 
Cruz c os ex-Governadores Louriv11l Baptista, Joilo G11rcez c P11ulo 
Barreto de Meneses. 

Representando as MissionArias da Imaculado Concciçllo c todo 
o corpo funcional da Casa, anónimos artlfices na consccuçilo d11s 
finalidades pura 11.\ quuis foi conmu!da, c que procuram pro· 
porcionar um ambiente de amizade c carinho nos pacientes, rcvcrcn· 
ciamos os figuras de Irmã Claro (de saudosa rccorduçilo) e de lrmil 
Jolcnta, incansáveis auxiliares a quem tanto o HCAL deve seu 
sucesso. 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados: 

Ao pequeno bloco inicial, que surgiu como resultndo d11 cons· 
tatação de que Aracaju era uma Cidade carente de um sistema hos· 
pitalar compotlvel com sua situação de Cnpital n enfrentar um 
razoãvcl lndice de crescimento urbano, foram incorporados novos 
instalações, de acordo com as possibilidades, surgindo a Matcr· 
nidadc Francino Melo, o Hospitnllnfantil, a Casa Maternal Amélia 
Leite c o Pnvilhilo do Pronto-Socorro. Hoje, a Funduçilo de Benc· 
ficência do Hospital de Cirurgia conta com duas unidades sob sua 
gestilo, quais sejam: o Hospital das Cl!nicns Augusto Leite c a Escola 
de Auxiliares de Enfermagem. 

Através de convênio com a Universidade Fedcrnl de Sergipe, o 
ciclo profissionalizante da Faculdade de Medicina funciona cm pró· 
prios dn Fundaçilo, transformando inclusive o "Cirurgia" cm 
Hospital Escola, proporcionando aos estudantes op~rtunidadcs de 
uma melhor formaçilo profissional prâtica. 

A época de suu criaçilo e nos primeiros anos, n ausência de cqui· 
pamcntos mais adcqundos às técnicas da ciência médica praticadas 
nos grandes centros, era uma caracterlstica da medicina em Sergipe, 
onde profissionais abnegados, lutavam para superar as dificuldades, 
quase sempre com imensos sacrifTcios e compensar as deficiências em 
termos de recursos materiais. Vencidas estas etapas com !'é, perscvc· 
rança c força de vontade o "Cirurgia" transformavn-sc, c pouco a 
pouco constituiu-se numa lnstituiçilo cujos méritos silo por todos 
reconhecidos, atualmcntc contando com moderno instrumental 
médico-cirúrgico na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), doada 
pelo dinâmico Governador de cntilo, Doutor Lourivat Baptista. 

Os individuas, isolados ou cm agrupamentos, formando colctivi
dades ou constituindo novas sociedades, silo como ârvores que se iso· 
Iam ou se completam cm florestas: têm sua vida e frondescência 
condicionadas pela fertilidade do solo em que criam raizes. E 
somente à custa da riqueza do amor, da assistência e do labor perene, 
podem desenvolver-se com exuberância, numa realidade duradoura, 

O esforço foi, é c serâ, sempre gigantesco. Representa sobretudo 
a capacidade empreendedora c altrulstica daqueles que têm a alta 
responsabilidade de dirigir os destinos da Fundaçilo. 

Sem jamais perder de vista o objctivo inicial: o individuo, a 
atual Mesa Administrativa traz cm seu seio nomes de figuras mar· 
cantes da comunidade scrgipana, c cuja composiçilo é a seguinte: 
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Lnuro de Brito Porto, Presidente; Osvaldo da Cruz Leite, Vicc-Pre
sidcntc; José Augusto Barreto, J9 Secretário; José Machado de 
Souza, 29 Secretário; João Garccz, J9 Tesoureiro c Basilio do 
Amaral, 29 Tesoureiro. 

A estes cabe, conjunturalmcnte, sob a direção do doutor Lnuro 
Porto - extraordinário administrador, entusiasmado, minucioso e 
dedicado médico - a continuação desta obra de cinqUenta anos de 
muita luta, abnegação, sncriflcios, coragem e de glória, para que não 
se destrua o patrimõnio histórico, moral c social da Fundação de 
Beneficência do Hospital de Cirurgia. Pois, como sói acontecer em 
todas as grandes conquistas, cumpriu, cumpre c haverá de cumprir 
uma missão de elevado espfrito público. 

A comunidade deste Estado, por intermédio da sua represen
tação nesta Casa, associa-se a todas as solenidades levadas a efeito 
dentro das comemorações do cinquentenário do Hospital de 
Cirurgia. 

O bom êxito desta Instituição é, sem dúvida alguma, resultante 
do espfrito arrojado, persistente c enérgico inerente a natureza dos 
homens que a fizeram, c manifestado de maneira tilo viva naqueles 
que' o destino escolhe para continuar trilhando novos e mais 
variados caminhos do servir. 

O grão da nobreza de sentimentos do seu idealizador, sazonado 
pelo labor fecundo: diuturno, frutificou. 

Cientista c pesquisador, clfnico c cirurgião, homem público c de 
letras, professor c Comendador da Santa Sé, é Doutor Augusto Leite 
um exemplo de rctidào de carátcr c proibidadc, não apenas para a
queles que consigo mais de perto convivem, mas para todos nós da 
aluai c das futuras gerações, que sempre haverilo de encontrar forças 
para niio permitir que o lenço do esquecimento c as nuvens do tem
po, turvem a obra grandiosa que legou. 

Obra que significou espfrito de renúncia, abandono das pers· 
pcctivas fáceis de fortuna pessoal em troca de um inteiro de· 
votamento a uma missão nobre. altrufstica c que exige uma soma 
imensa de amor: salvar vidas. 

Doutor Laura Porto: na passagem de meio século de cxistcncia. 
volvamos nossos olhos ao passado glorioso do "Cirurgia" c 
rougucmos a Deus Todopodcroso que cada vez mais lance luzes cm 
sua estrada. Como Presidente da Mesa Administrativa, aceite, por 
todo Sergipe através esta Casa do Povo, o mais sincero, comovido e 
grato: Muito Obrigado. - Deputado Ellslirlo Sobral - Sessão So
lene e Especial da ALES, em 1 S-6-76, no cinQUentenário da FBHC. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há cem anos, nascia na Cidade de Niterói um dos jornalistas 
brasil~iros que marcaram época, revolucionando a técnica da comu
nicação impressa. Refiro-me a lrineu Marinho, que fundou dois 
grandes cotidianos no Rio de Janeiro, um cm 1911, outro em 1925: 

O primeiro foi A Noite, que lhe escapou das miles quando jâ se 
afirmara como um notãvel sucesso, c o segundo, O Globo, até hoje 
vivo e atuante sob a dircçilo dos filhos do seu fundador. 

Quando cheguei ao Rio, A Noite tinha nove anos de cxistcncia, 
Era a folha mais popular da cidade. Ali comecei a aprender a profis
são que ardorosamente abracei ainda em plena ndolesccncin. 

Jovem repórter, extasiava-me essa popularidade. Bastava 
pronunciar o nome do jornal e as portas se me abriam, facilitando a 
obtenção da notfcia. 

Seu criador fora, como já disse, lrineu Marinho, que teve a seu 
Indo Vitorino de Oliveira, seu antigo companheiro de A Gazeta de 
Noticias, à testa de uma notável equipe de profissionais, recrutados 
entre os melhores redatores c repórteres da então capital do País. 

A idéia era editar um vespertino que safsse à rua na boca da 
noite, com todo o noticiário do dia, fosse o político, com uma exce
lente cobertura do Congresso - que uma oposição numericamente 

irrisória se encarregava dr agitar - fosse a crônica da cidade, inclu
sive n esportiva e policial. 

Não se fazia um jornal para ser procurado pelo leitor, nas 
bancas, mas para ser ~grcssivamente oferecido ao público nas ruas 
do centro e dos bondes, à força de pregões ruidosos, que ecoavam 
nos bairros à hora do jantar: 
"-Olha A Nolte"I"O grito dos pequenos jornaleiros era acompa
nhado do anúncio do acontecimento mais importante ou mais sensa
cional coberto pela edição, que se desdobrou em pouco tempo num 
segundo clichê. 

E"plorava-se a notfcia sensacional, sem, porém, cair, no sensa
cionalismo. Abusava-se do boneco ou do calunga, como se dizia na 

· gíria das rcdações, nas páginas policiais. Tudo comportava uma ilus
tração, o pregão alegre dos garotos multiplicava-se: 
"-Quem não sabe ler vê figura". 

Era um jornal muito vivo, o da fórmula de lrineu. Um jornal 
carioca por excelência. Mas também um jornal sério, consciencioso . 
no controle da veracidade da informação. Dos vespertinos 
boulenrdlers de Paris imitava a técnica da venda avulsa, o aspecto 
gráfico, o dinamismo na coleta da notfcia e sua atraente 
apresentação. 

O fato passava à frente da opinião. Mas numa cidade irredcnta 
~orno o Rio, a linha polftica de um jornal de grande circulação tinha 
de cheirar u certo inconformismo, que A Noite jamais exacerbava, 
marcando, porém, a opinião independente da folha. 

Discretamente, os Ecos, na primeira coluna da 2• pâgina, 
curtos, incisivos, às vezes epigramãticos, extcrnavam a opinião do 
jornal. 

Havia sempre no jornal campanhas de cunho cfvico ou de in
teresse social. Eram iniciativas promocionais que alternavam com 
grandes reportagens seriadas. 

A Noite foi, talvez, o primeiro jornal cuidadosamente planejado 
c laboriosamente preparado, naquela época de improvisações na 
área jornalística. O lm[!arclal, do grande José Eduardo de Macedo 
Soares, nascido cm 1912, tcrã sido o segundo, reproduzindo a fisio
nomia do Excelslor, de Paris, com ilustrações de página inteira. 

lrineu Marinho dispunha de escassos recursos para investir na 
sua aventurosa empresa. Não podendo alugar desde logo uma sala 
ou um conjunto delas para os trabalhos preliminares da fundação, 
Dunshce de Abranches, ilustre pai da depois Condessa Pereira Car· 
nciro e então na Presidência da Associação de Imprensa, pôs à sua 
disposição a sede social, o que deu origem a uma passageira 
animosidade de A Gazeta de Notícias com a futura ABI, pois vários 
elementos de valor da equipe daquele jornal acompanharam lrineu. 

Quando o fundador de A Noite a deixou para fundar O Globo, 
seguiram-no também diversos jornalistas de mérito, confiantes na 
capacidade do chefe para reproduzir o milagre da criação de um 
grande jornal com escassos recursos. Entre eles, Euricles de Matos, 
grande figura de homem e de profissional, que recordo 
saudosamente, pois foi quem publicou c mandou pagar- o que era 
importante naquela época - a minha primeira reportagem, 
estampada na I• página de um dos primeiros números de O Globo. 
Intitulava-se "O Inimigo lnvisfvel das Grandes Cidades", c o 
assunto era poluição atmosférica. 

Quando morreu lrineu Marinho -a 21 de agosto de 1925 -
poucos apostavam nu sobrevivência do jornal que ele deixava apenas 
com 23 dias de vida. Sobretudo porque, pouco depois de sua morte, 
tombou também Euricles de Matos, o eficiente e incansável Secre
tário do jornal. 

A nau parecia desarvorada, embora o fiel Herbert Meses 
vigiasse pura munter a pressão nas caldeiras, o quanto necessário 
para que o jornal sobrevivesse. 

Foi quando o jovem Roberto Marinho, com espanto de muitos, 
empunhou o leme c, cm que pesasse sua juventude, apaixonou-se, 
surpreendentemente, para alguns, pela obra do pai, empenhando-se 
por lhe dar continuidade. Revelou grande acuidade de vistas, 
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irmanando-se com os companheiros mais àntigos, soube conservar a 
tripulação unida, revelou modéstia, e até humildade no trato com os 
companheiros. Em pouco tempo construiu Roberto uma firme 
liderança, de que não participou sozinho, mas com seus irmãos 
Ricardo e Rogério. 

A tirania do tempo impede-me, sem dúvida, Srs. Senadores de 
dizer o que é hoje O Globo, • coisa desnecessária, aliás, pois todos o 
conhecem bem, todos os temos de ler diariamente, concordemos ou 
não com as opiniões expostas nos seus negritos, e reconhecemos 
também, que, como todo grande jornal, é um património da Nação, 
espelho da comunidade, reflexo da sua cultura e de seu gênio. 

A lrineu Marinho, que tombou há 51 anos em plena luta, Deus 
permitiu, como a Moisés, que entrevisse, apenas, a Terra Prometida. 

O Sr. Mauro Benevlde! (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pois não. 

destacando-se, em pleno fulgor do movimento rom1intico, a figura 
exponencial de José de Alencar, que deu definição e rumos no roman
ce brasileiro, através de uma obra realmente imperecivcl. Depois, 
viriam vultos da grandeza de Farias Brito, Juvenal Galeno, 
Domingos Olímpia, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva, José Albano, 
Araripe Júnior, Uvio Barreto, Antônio Tomaz, Gustavo Barroso, 
Américo Facó, Herman Lima, Rachel de Queiroz e tantos outros 
que assinalaram sua presença efetiva na evolução do romance, da 
poesia, da crítica, do conto e da novela. 

A literatura cearense registra grandes momentos cm sua his
tória, com o trabalho desenvolvido pelo Centro Literário, pela 
Academia Francesa de Fortaleza, pela Padaria Espiritual c, no nosso 
século, pelo Grupo Clã, que reúne os nomes da maior significação 
intelectual da autalidadc c cujo movimento, de repercussão inter
nacional, completa trinta anos neste 1976. 

O Sr. Mauro Benevlde! (MDB - CE) - Nobre Senador 
Danton Jobim, V. Ex• enaltece neste instante o grande comunicador 
da Imprensa brasileira, que foi, sem dúvida, Irineu Marinho, 
responsável e grande inspirador desta obra riotâvel que é a Empresa ··· 
O Globo. Esta Casa, hâ poucos dias, teve oportunidade de expressar 

No campo das letras, o que de mais sério c significativo se fez no 
Ceará, nas três últimas décadas, deve-se, em grande parte, ao Grupo 
Clã, que promoveu congressos, editou uma revista c publicou deze
nas de livros em todos os géneros, alguns dos quais traduzidos em ou
tos paises. 

Trata-se, inquestionavelmente, de importante movimento cultu
ral, sem qualquer vinculação política, religiosa ou filosófica, com o 
iMrredávcl compromisso de projetar, no Brasil c no mundo, o nome 
cearcnsc, dando continuidade, assim, no que foi feito por escritores c 
poetas ligados ao romantismo. pnrnasianismo, realismo, naturalis
mo, simbolismo c modernismo. 

a sua admiração à Televisão Globo, quando um sinistro, realmente 
pavoroso, danilicou seriamente as instalações daquele órgão, no Rio 
de Janeiro. Tive ensejo, em nome da Bancada do MDB, de me 
solidarizar com a Empresa, e, sobretudo, ressaltar o esforço desen
volvido por seus operários, por seus dirigentes, no sentido de que se 
recompusessem as instalações, voltando a imagem e o som da TV. 
Globo a serem projetados por todos os recantos do território na
cionai. Nos jornais de hoje, já se noticia que a Câmara dos 
Deputados irâ homenagear o jornalista Irineu Marinho, pela 
transcorréncia este ano, do centenário do seu nascimento. Acredito 
que V. Ex• se dispõe, certamente, a levar o Senado Federal a prestar 
idêntica manifestação àquele inolvidâvel homem de Imprensa. 
rendendo-lhe assim tributo de profunda admiração e imensa 
saudade, e oferecendo rigoroso estimulo aos seus dedicados 
continuadores. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço ao Sena
dor Mauro Benevides o aparte, mas devo informar ao Plenário que 
vou fazer exatamente isto, por sugestão de S. Ex•. 

Mas dizia eu que a lrineu Marinho, Deus não permitiu que 
entrasse na Terra Prometida. Apenas permitiu que ele entrevisse a 
realização do seu sonho. Não lhe foi dado assistir à alirmação 
definitiva de sua obra penosamente erigida, desdobramento, no chão 
da realidade, de seu segundo sonho de jornalista, compensação pelo 
golpe que sofrera quando o primeiro, depois de materializar-se, 
evanesceu-sc como a mosca azul do Grão-mogol. 

De qualquer forma, o jornal que ele idealizou aí se acha, próspe
ro, vigoroso e respeitado, já lá vai meio século. ~ esse o mais alto 
monumento que se poderia erguer à sua memória, digno de assinalar 
a celebração, esta semana, do centenârio do seu nascimento. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

O Ceará, mercê do extraordinário valor cultural e du capacidade 
de criação de seus homens de letras, destaca-se, no quadro geral da 
literatura brasileira, como um dos centros de maior expressão 
intelectual do Pais, sendo marcante, por isso mesmo, a atuução de 
seus escritores e poetas, em todas as gerações. 

Dos primórdios do século passado aos nossos dias, dos Oiteiros 
ao Grupo Clil, tem sido das mais brilhantes a participação da terru 
cearense no processo de desenvolvimento literário do Brasil, 

Por isso mesmo, nada mais justo do que as homenagens que se 
lhe devem prestar e para as quais convoco o Conselho Federal de 
Cultura, o Ministério da Educação, a Academia Brasileira de Letras, 
o Governo Estadual, a Universidade Federal do Ceará c todos os ór· 
gãos e instituições que se ligam às atividudes da inteligência c do espi
rita: 

O Grupo Clã, por sua autenticidade e pelo alto nivcl intelectual 
que o caracteriza, é credor dn nossa mais profunda admiração, sendo 
uma das glórias vivas do povo ccarensc, q uc mantém com ele o nobre 
conceito que vem desfrutando cm todo o Brasil. 

Constituído inicialmente por Joaquim Alves, Aluízio Medeiros, 
Fran Martins, Lúcia Martins, Antonio Girão Barroso, Otacílio 
Colares, Artur Eduardo Benevides, Mozart Sariano Aderaldo, João 
Clímaco Bezerra, Eduardo Campos, Moreira Campos, Braga Monte
negro c José Stenio Lopes, o famoso grupo seria ucrescido de 
Milton Dias, Clâudio Martins, Pedro Paulo Montenegro e Durval 
Aires, contando sempre, em todos os momentos, com o apoio de 
Antônio Martins Filho, um dos maiores incentivadorcs das letras e 
das artes,'no Ceurâ. 

São nomes que dispensam referências e elogios, por sua rica 
bagagem literária c por tudo o que fizeram c estão a fazer, na Provin
cia c fora dela, no sentido de que as letras ceurenses, em particular, e 
as brasileiras, em geral, acompanhem, sem qualquer defasagem, a 
evolução cultural do mundo, deixando, em todos os livros, n marca 
poderosa do espirita nacional. E isso tem sido conseguido de modo 
admirável, grangeando para os integruntes de Clã a consagração deli· 
nitiva, no nobilitante afila que se dedicaram. 

O Sr. Ore!te! Quércla (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Senador Orestes Quérciu. 

O Sr. Oreste! Quérda (MDB - SP) - Eu, evidentemente, 
incorporo minha opinião à de V. Ex•, ao homenagear esse grupo 
que honra o Estudo do Ceurlt. Perdoe-me V. Ex• até de estar dando 
este aparte, mas V. Ex• se referiu a tantas personalidades ilustres das 
letras brasileiras nascidas no Ceará e não citou o nome que para mim 
é muito importante: o do grunde poeta ceurense Paula Ney. Então, 
como me considero admirador do grande poeta - que, inclusive, 
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viveu muito tempo no Rio de Janeiro, mas escreveu basicamente 
sobre o CearA wbre Fortaleza, - quero lembrA-lo. Sei que, se fouc 
V. Ex• lembrar todos os grandes nomes dzu letras eearenses, evidcn· 
temente, seria uma lista muito grande. Apenas, como particular 
mente wu admirador do grande poeta eearensc Paula Ncy, lcm· 
braria, neste imtante em que V. Ex•, representante o CcarA, evoca 
nomes du letras ccaren~ pua justilicar a tradiçAo do sc:u Estado 
nu lctTIU c ma poesia, o nome do grande poeta Paula Nc)'. 

O SR. MAURO BE.'IiEVIDES (MDB- CE)- Muito grato à 
manifestaÇ'lo de V. Ex•, nobre Senador Orestes Quércia, que supre, 
rc.2lmentc. uma omiulo naqudu rcfcréncias iniciais que fu. 110 me 
reportAr acn Jrandes movimentos litcririos do Ccarla, desde a Acade
mia Francaa d: Fort•Jcu, a PAdaria EspiriiUal. a Ac.2dcrnia Cca· 
rensc: de Lc:tn• c a rcmcrnoraçAo daqueles vultcn aj)Q,nenciuis das 
letn• do meu fitAdo. O Carla - acredito que nlo seria imodbtia. 
por ser ~.arcnsc, cua m-daç.lo - t um celeiro de srandes valores, 
poct.a.o romancistJu. Realmente c:u me limitá a citar algumu desliU 
tisur.:u pr-caninenta du letrat.. do romance. da poesia, enfim de 
todos 0\ fCnctOllitcrArios. V. Ex• que tem, ulim. CSWI prcdilcç.lo, co
lA admiraçlo cspcd11l por PAula Ncy, mencionando o nome daquele 
rr:~ndc vale, realmente. completA esse: mc:u dcsc:olorido diKur.o que 
n•dll mau i: do que um reconhecimento c um estimulo a esses 
intcl«tu11u que: b.i .)0 Ano• procuram realizAr um trabalho consci· 
ente proJetando o CearA c cn ccarenlCI. 

AltJndo sc:m c~dut.i\"tlmOl prejudiciais c tendo cm mira, pre
e~pu•mcntc. o progrcsWJ lntdectual. aqueles cmincnta csc:ritorcs 
mit;ahunm •• letra• alcnarina• c deram ao Ccari posiçAo de re
levo na moderna litcr.uura bnwlcira, WJbrctudo peb Clceléncia de 
suao cr~;a,óes, no romance, no conto, n• poesia, no teatro c na critica. 
cm que mullot conquittAram prànio• nacionais. 

O Grupo Cll. cm trintA anos de Clisti:ncia, foi o mais fecundo 
de todOt os movimentO\ JitcrAricn do Nordeste, tendo o seu trabalho 
wdo dat•cado por Trittlo de Athaldc, AfrAnio Coutinho. Ouo Ma· 
ria C-1rpcau~. Manuel 84ndcira, Álvaro Uns c outros atudio!Kls do 
fenómeno lítcririo, que WJubcram por cm evidencia. com justiça. a 
contnbu1çlo daquela autores A literatura nacional. 

Trat•·sc:. C'\·identcmentc, de uma du maj. Clprcssivas equipes 
c:ulturai• de que hA memória nos anais da vida eearcnsc:. Todos, sc:m 
c.\~lo. produzirAm, ao lonso do tempo, uma obra disna do maior 
lou,·or. peb variedade c riqueza dos tcrnu abordados, pdo conteúdo 
humanl•lico dA.• piginu esc:riun c pelo sentido regional ou universal 
de slllU menugcm mucadu pela legitimidade c pela beleza. 

Todo o CearA 1: testemunha da aÇ'lo empreendida pelo Grupo 
ClA cm favor de 1uu nobra tradições de cultura. Em trinta anos de 
:uividada. nem 1cmprc recebendo o respaldo governamental ou o 
estimulo das instituições privadas, os ilustres escritores que 
compõem aquele movimento obtiveram succuivos cxilos, conscguin· 
do. por força de sc:u incqulvoco valor, merecido renome nacional, 
com citaçoo c referencias cm dicionários e enciclopédias intcr· 
nacionais. 

Verdadeiros mestres nos gcncros que elegeram para sua rcali· 
1.açilo pessoal, os componentes de Clil, em sua revista oficial ou nos 
livros de cndn um, revelam um estilo preciso, conciso e brilhante, 
além de renovada riqueza de imnginnçilo, nas obras de licçilo, e de 
ampla visilo do mundo e da problemática literârin, no ensaio e nu 
critica. Por isso mc:smo, nilo lhes foi dincil atingir os objctivos coli· 
mudos, em bcneOcio, principalmente, das letras ccarense.~. que tanto 
devem no esforço desenvolvido nestes três decênios .. 

1:: de nosso dever, por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
manifestar a Fran Martins, Otacllio Colares, Lucia Martins, Anto· 
nio Girilo Barroso, Artur Eduardo Bencvidcs, Mozart Sariano 
Aderaldo, Joilo Cllmaco Bezerra, Eduardo Campos, Moreira Cam· 
pos; Braga Montenegro, Claudio Martins, Milton Dias, Pedro Paulo 
Montenegro, Durvnl Aires e Antonio Martins Filho, o testemunho 
do nosso respeito, como homenagem desta Casn pela obra admirável 
que souberam construir, no campo do espirita. A todos eles, de mo· 

do especial, o reconhecimento do povo ccnrcnsc, grande bcneOcio de 
sua aÇllo fccunda c patriótica e de sua fidelidade nos ideais da cultu· 
ra, fundamento do humanismo c do progresso da civilizuÇ'lo. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Otnir Bcckcr. (Pausa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra no nobre Senador Dinar! e Mariz (Pauso.) 
S. Ex• desiste da palavra. (Pausa.) 

O SR. PRESIDE.VTE (Mngalhilc:s Pinto) - Sobre n mesa, 
requerimento que sc:rAiido pelo Sr. I•·Secret6rio. 

1:: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIME.'IiTO N• 270, DE 1976 

Sr. Praidentc: 
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeiro que 

se: reserve tempo na Hora do Expediente, em data a ser lixada por 
VoSSII Exceli:ncin. para celebrar o ccntenârio do Jornalista lrineu 
Mnrinho.srande vulto da Imprensa Brasileira. fundador de "A Noi· 
te" c de "O Globo", falando um Senador pela ARENA e outro pelo 
MDB. 

Sala das Scssoo, 16 de junho de 1976. - Daatoa Joblm -
Ma&andes Plluo - Lour!YaJ BaptlJU - Meades CuaaJe - Paulo 
8rolurd - SaJdualla Derzl - Uzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhilc:s Pinto) - Aprovado o rc· 
qucrimcnto. a Presidi:ncia. oportunamente, fixarA n data da home
nagem. 

CO~PARECE.\f MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Esteves - José Lindoso - Fausto Castelo-Branco 

Pctrónio Portella - Dinnrtc Mariz - Jcui: Freire - Domlcio 
Gondim- Arnon de Mello- Teotónio Vilela- Amaral Peixoto 
-Nelson Carneiro -Franco Montoro- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDE!IITE (Magalhiles Pinto) - A Presidência 
convoc.a sc:s.do extraordinária a realizar-se hoje, às IS horas e 30 
minutos, destinada à apreciação das seguintes matériaS\ 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei du Câmara n' 109, de 
1974; c Parecer n9 4-14, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto) - Está terminado o 
período destinado à Hora do Expediente. 

Pus.~u-se à 

lln~ 1: 

ORDEM DO DIA 

Votaçilo, em turno único, do Requerimento n' 262, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
tronscriçilo, nos Anais do Senado Federal, do Ordem do Diu, 
do Ministro da Aeronáutico, tenente Brigadeiro Joelmir 
Campos de Araripe Macedo, relativa ao 45' aniversário do 
Correio Aéreo Nacional. 

Em votaçilo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa) 
Está aprovado. 
Ser{l fcitu a transcriçilo solicitada. 

E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA. DO MINISTRO 
DA AERONÁUTICA: 

"As obras espelham os anseios e'·a realidade de uma época. Es
tilo presas ao tempo no !pedido em que silo julgadas objetivamente, 
mas os exemplos que delas decorrem, estes se colocam acima dos 
limites impostos pelo passar da história. 
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O que hoje se faz estt'l impregnado do que ontem se fez, pois us 
gerações se unem c se completam pelos valores que conseguem 
transmitir. 

Nilo mais voamos com as usas de 1931, mas clns nos ensinaram 
como cru importante voar. Voar para novos horizontes, no sonho 
dos bandeirantes, na busca da integração. 

Se hoje a palavra integração tem para n6s brasileiros sentido 
claro c especifico é porque nos ensinaram o seu valor através dos 
anos. Ensinamento que custou vidas preciosas de homens que su
biam que o verdadeiro nacionalismo niio se demonstra com palavras. 
mas antes com honestidade c trabalho. 

O passado nos honra c nos conforta c a glória dos pioneiros é 
também a nossa glória. Por isto aqui c!tamos, qu11rcnta c cinco anos 
após. para record11r a manhil de 12 de junho de 1931, pnr11 bendizer o 
primeiro vóo do Correio Aéreo. 

Homens do Correio. 
Quando o Campo dos Mansos viu partir o velho curtiu, 

levando as primeiras mensagens. bem outra era a problcmâticn do 
transporte aéreo no Brasil. Tudo havia por f11zcr c tudo mais nilo cr'll 
senão o desconhecido. Navegamos no idealismo de muitos c alcan
çamos metas al/:111 d11 imaginação daqueles dillS. 

Fundamos vilas no longo dllS rotas c 11s mantivemos vivllS pela 
presença encorajadora. levamos o médico da cidade grande c trouxe
mos a gratidão do pequeno vilarejo. Neste ir c voltar, neste dar c rccc
~r. alicerçamos uma filosofia de trabalho onde o sentido de servir 
suplantava todo o interesse pessoal. Assim viveu o Correio Aéreo 
N ncional ati: os nossos dias. 

Hoje, entretanto, seria um erro rotinizar n nossa atunçi\o cm 
operações cujas curnctl:rlsticns de pioneirismo nilo mais prcvnlcccm. 

Adequando-se a uma nova realidade nacional, o Correio Aéreo 
atesta n sua maturidade c n plena conscicncia de que a integração 
nacional é responsabilidade de todos." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item l: 
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n• 33, de 1973, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre o salt'lrio mlnimo Profissional do Tl:cnico 
Industrial cm Elctrónica, tendo 

PARECERES, sob n•s 777 u 781, de 1975, das 
Comissões: 

-de Coasdtulçio e J111dça, fnvort'lvcl; 
- de Lcalllaçio Soda!, I• pronunciamento: solicitando 

audicncia do Ministério do Trabalho; 
l• pronunciamento: (ouvido o Ministério do Trabalho), 

contrt'lrio, com voto vencido do Senhor Senador Franco 
Montoro c voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
Lâzaro Barbosa. 

-de Senlço Pltbllco CIYII, favorâvcl; c 
- de Flnançu, favorâvcl, com voto vencido do Senhor 

Senador Mattos Lcilo c voto vencido, cm separado, do Se
nhor Sc.nador Ruy Santos. 

A discussilo da matéria foi encerrada nu sessilo de 21 de maio 
passado, tendo a votação sido adiada, a requerimento do Sr. Se· 
nador Adalberto Sena, para a presente sessilo. 

Em votaçi!o o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 
~o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, de 1973 
Dispõe sobre o sal6rlo mlnlmo profissional do Tknlco 

Industrial em Eletrônlca. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~ instituldo, cm todo o Território Nacional, o "salário 

m!nimo profissional", correspondente a cinco vezes o salário mini-

mo da rcgiilo, puru o Técnico Industrial cm Eletrónica que, diplo
mado c registrado no Ministério da Educnçilo c Cultura c nos Conse
lhos Regionais de Engenharia c Arquitctura (CREA). preste srrviços 
cm empresas privadus de radiodifusão ou de telecomunicação. 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (M11galhãcs Pinto) -lteas3: 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 94, de 1975, do Senhor Senador Benjamim Farah, 
que altera o§ 3• do nrt. S43 da Consolidação das Leis do Tra
balho, tendo 

PARECERES, sob n's 618 c 619, de 1975. das 
Comissões: 

- de C~tulçio t Jllldca, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, com a Emenda que aprcscnua de n• 1-CCJ; c 

-de IAIIJiaçio Soda!, favorAvclao Projeto c A Emenda 
da Comissilo de Constituição c Justiça. 

A discussão da matéria foi encerrada na scssilo de 22 de abril 
próltimo passado. tendo u votação sido adiada para o dia 20 de maio. 
NCSSD data, a requerimento do Sr. Senador Franco Montoro. foi 11 
votação do projeto adiada para a presente scssilo. 

Em votnÇllo o projeto, sem prcjulzo d11 emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprov11m queiram permanecer sen· 

todos. (Pausa.) 
EstA rejeitado. 
Rejeitado o projeto,licn prejudicada a emendou ele oferecida. 
A matéria vai ao arquivo. 

~o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•!M,de 1975 
Altera o § J• do ardao SO da C~ldaçio d.u LeiJ do 

Trabalbo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ 3• do urtigo S43 da ConsoliduÇllo dos leis do 'I rll· 

bulho, passa a vilrorur com a seguinte redução: 
"Art. S43 ..............................•...... · · 

§ 3• ~ vedada a dispenso do empregado sindicnlizudo, 
u partir do momento do registro de suu candiduturu u curgo 
de direçào ou representação sindical, até 3 (Ires) anos upós o 
finul do seu munduto, caso seja eleito inclusive como 
suplente, salvo se cometer fnltu grave devidamente npuruda 
nos termos dcstu ConsolidnÇllo." 

Art. 29· Esta Lei entra cm vigor nu data de suu publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Mugnlhiles Pinto)- Item 4< 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Cdmura 
n• li 5, de 1974 (n• 217-C/71, nu Cosa de origem), que deno
mino "Ponte Alfredo !talo Rcmor" u obra de arte projetada 
sobre o rio do Peixe, nu BR-282, c dâ outras providencias, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 269, de 1976, da 
Comissão: 

- de Tramportes, Comunlcacões e Obras Pdbllcas. 

A matéria constou da Ordem do Diu de 18 de maio próximo pas
sado, tendo a sua discussilo adindo, n requerimento do Sr. Senador 
Ruy Santos, para a presente scssilo. 

Em discussilo o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo vou encerrar n 

discussilo. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Sobre: u mesa, requerimento que vai ser lido Sr. 19-Sccrctário. 
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1:: lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 271, DE 1976 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "c", do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do 
Projeto de Lei da Câmara n• li 5, de 1974, a fim de ser feita na 
sessão de 16 de agosto próximo. 

Saiu das Sessões, 16 de junho de 1976.- Vlrg(!lo T6vora. 

O SR. PRESIDEI'TE (Magalhàcs Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
scs.~iio de 16 de agosto próximo. 

O SR. PRESIDEl.,TE (Magalhães ?into)- Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 37. de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação So· 
cial como conclusão de seu Parecer n• 189, de 1976, com 
''oto vencido do Senhor Senador Dom!cio Gondim), que au· 
toriut o E..\tado de Minas Gerais a alienar terras públicas que 
c:spc:ci fie... tendo 

PARECERES. ~oh n•s 190 c 191. de 1976, das 
Comi,.õc,: 

- d~ Coa~rl!lliçio ~ Justiça, pela constitucionalidade c 
Junúicidade; c 

- d~ Axricullllra, fuvorAvcl. 

Sobre a m~a requerimento que vai !><:r lido pelo Sr. I•·Sc· 
crct~rio: 

E hdo c !i provado o seguinte 

REQL'ER1~fE.,TO :-õ•~72. DE 1976 

:"õo• termos do art. 310, al!nca "c", do Regimento Interno, 
rcqucaro adiamento da daM."U~silo do Projeto de RGoluçiio n• 37, de 
1976," fim de ser feita na se'.ão de :!3 do corrente. 

$;ala da• ~.ÕO. I b de JUnho de 1976.- VlrJIOio nvora. 

O SR. PRESIDE:"TE (:1-lagalhàc:s Pinto)- De acordo com a 
dchbc:raçào do Plenário, a matéria tigururá na Ordem do Dia d:t 
~.ão de :!.1 de JUnho pró \Imo. 

O SR. PRESIDE., TE (~fugalhlc:s Pinto) -ll~m 6: 

Di..:u,slo, cm turno único. do Projeto de Resolw;ào 
n• JS. de 1976 (aprc-entado pela Comi~sào de Legislação So· 
!:tal como n1ndusào de seu P;arccer n• 19:, de 1976, com 
''Oto vencido do Senhor Senador Domlcio Gondim), que 
autorit.:~ o E..•tado de ~I i nas Gerais a alienar terras públicas 
que c:spccatica, tendo 

PARECERES. sob n•s 193 e 19-1, de 1976, das 
Comis"\o: 

- de Constlrulçio ~ Justiça, pela constitucionalid;tde e 
juridicidade; e 

-ti~ A&riculhlra, favorável. 

Sobre a me:;u, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N'273, DE 1976 

Nos termos do art. 310, allnca c, do Regimento Interno, requei· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Resolução nY 38, de 1976, a 
fim de ser feita na sessão de 23 do corrente. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1976.- Vlrgnlo Hvora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
delibcruçào do Plc:núrio, a matéria ligurarú na Ordem do Dia da ses
são de 23 de junho de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 7: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 39, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação So· 
cial como conclusão de seu Parecer n' 195, de 1976, com vo· 
to vencido do Senhor Senador Domicio Gondim), que autori· 
za o Estado de Minas Gerais a ulienur terras Públicas que 
cspecilica, tendo 

PARECERES, sob n•s 196 e 197, de 1976, das Comis· 
sõcs: 

- de Constlhliçio e Justiça, pela constitucionalidade ~ 
· juridicidadc: e 

.. -de Agricultura, f a v orá vcl. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secrctário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 274, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c. do Regimento Interno, requci· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 39, de 1976, 
a fim de ser feita na sessão de 23 do corrente. 

Saia das Sessões, 16 de junho de 1976.- Vlrgnto Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses
sãode:!3dcjunhodc: 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está esgotada a ma
téri:a constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Memhro da Comissão de Min:as e Energia da Casa que, há dias, 
ouviu, em uma de suas reuniões, o ilustre Engenheiro Marcondes 
Ferraz, c visitou, posteriormente, o canteiro d.: obras da Usina de 
ltaipu, achei de meu dever, Sr. Presidente, dar ciência à Casa de c:stu· 
dos feitos a respeito dessa grandiosa obra, considerada como a maior 
hidrclétrica do mundo, e que muito interessam à Casa e à Nação. 

Monumento erguido pela colaboração c pelo trabalho de duas 
pátrias irmãs, erguendo-se como um verdadeiro m~rco de 
fraternidade entre dois países, só poderia ter como pedestal a 
grandiosa Bacia do Prata, a 5• Bacia nuvial do mundo que se acha 
encravada entre os contrafortes dos Andes, a Oeste, e a Chapada dos 
Pareeis, rc;1l divisor de águas das Bucias do Prata e do Amazonas ao 
Norte. e o Oce:mo Atlântico :1 Leste c que tem ao Sul, na sua poria 
de entrada sobre o Alt:intico, aqueles dois guardiàes magníficos, de 
um lado Montevidéu, c do outro Buenos Aires, Capital da República 
Argentina na boca escanccladu do Prata. 1:: nessa área que se situa o 
aproveitamento hidreli:trico de ltaipu. 

I: ai, num segmento de 170 quilõmctros de uma área de 
J.IOO.OOO quilómetros quadrados, que vai se erguer ltaipu, um 
monumento gigantesco tendo como pedestal n grandeza espctacular 
de uma h:acia, somente sobrepujada no mundo, pelas bacias do 
Amazonas, do Congo, do Obi c do Mississipi. 

A grandeza de ltaipu não poderia ter melhor cenário. 
Na bacia do Prata, Sr. Presidente, o Paraguai, nosso irmão 

parceiro no grandioso empreendimento, com seus 410.000 kml, 
ocupa 13% da sua área; a Argentina, ocupando quase todo seu 
desaguadouro no Altântico, com seus 920.000 quilõmctros 
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quadrados na bacia, ocupa 37o/ó dela; o Brasil, com 19% de seu 
território compreendidos na bacia, representado por uma área de 
1.415,000 quilómetros quadrados, ocupa 44% da área da sua bacia de 
drenagem; a Bolfvia, com seus contrafortes andinos, com 19% de seu 
território interessados na bacia do Prata, com uma área de 205.000 
quilómetros quadrados, representa ,7% de sua área de drenagem, c o 
Uruguai, com uma área de 150.000 quilómetros quadrados, isto é, 
80% de seu territóriO integrados na b'acia, ocupa 7% de sua bacia de 
drenagem. 

especialistas dos dois palse.~. de qualquer quantidade que não 
venha a ser utilizado para o suprimento das necessidades do 
consumo do outro país." 

Esta Ata foi lirmada por dois ilustres Chanchclcres des.~ dois 
países. Do nosso lado o ilustre Chanchdcr Juracy Magalhiles, do 
lado paraguaio, Justo Pastor Benitcz, dois homens que, hoje, fora do 
serviço diplomático de nossas Pãtrias, reprc.~ntaram, naquele 
in~ut'nte, um momento de alta signilicaçilo na harmonia continental. 
A.s· nolisas homenagens. portanto, a esses dois signatários da célebre 
Ata lias Cataratas, firmada em Foz de lgu~. Essa a significação, cm área, da Bacia do Prata, desaguadouro 

de águas que lhe correm do Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia c 
Uruguai c que há de representar, não só na geografia, mas na histó· 
ria da América do Sul, um papel saliente c decisivo na economia c na 
integração do continente. 

. Se cm área,. assim se integra a bacia do Prata, nela corre: 
- 15.500 quilõmetros de rios navegáveis; 

Nilo foi apenas uma t\la o que se firmou entre o Brasil e o 
Paraguai, foi um ato de intenções, capaz de apagar m:\guas que o 
tempo j:í sepultou como o nascer de esperanças capazes de gerar um 
presente de colaboraçilo .c um futuro de confraternizaçilo por esse 
ato, então, foi constituída uma Comissão Mista brasileiro-paraguaia, 
chefiada. do nosso lado, pela General Amir Borges Fortes, c do lado 
pitruguuio pelo ilustre engenheiro Enz Dcbenardi. E esses dois, cm 
comum acordo, dirigindo a politica de então, que tinha como meta o 
:tproveitamcnto daquele rio contíguo, dcrnm início às negociações 
pma o estabelecimento da empresa que iri:t inici:tr o crguimento 
daquel:t gradiosa b:trragem. 

- 80.000 quilõmetros de ferrovias: 
- 50.000 quilómetros de estradas asfaltadas; c 
- 60.000 quilômctros de estradas de terra, servindo a uma 

população de 53 milhões de pessoas, nos cinco prilsc.~. c que no di:t 
~m quO' ltaipu, com a sun energia, acender a primeira himpada css:t 
população terá atingido 80 milhões de habitantes, dos quais 55% no 
Brasil, vivendo no nosso território. 

Não só ali vivem, naqueles 1.415.000 quilómetros quadrados, 
cerca de 30 milhões de brasileiros, mas representa essa ár .:a, para a 
economia brasileira: 72% d:t produção. industrial brasileira: 85% d" 
Receita Federal de nosso Pais; c 65% do Produto Interno Bruto do 
Brasil. cifras que dizem eloqUentemente do quanto estamos 
indissoluvelmente ligados à bacia do Prata pelos nossos intere~ses 

vitais c pela projcção de nosso futuro. 

São formadores da Bacia do Prata três rios de alta significação 
paru o Brasil, porque todos eles têm - permita o Senado o eu
femismo - no território do Pais, a caixa d'água que lhes fornece o 
caudal líquido com que vão abastecer, depois, e vão constituir os rios 
contíguos c os rios sucessivos entre países irmãos c que são: Paraná, 
o P;&raguHi c o Uruguai. O Paran{t, com a extensão de 3.700 km, o 
oitavo rio do ~undo, estrangula-se cm Sete Quedas, num canion de 
cerca de 170 km com um desnível de 120m. ~esse seguimento, pois, 
de 170 km por 400 m de largura c uma profundidade média de 80 
m , por onde correm as águas volumosas c violentas do Paraná, que 
constitui um ponto de atrito nas relações internacionais entre o 
Brasil c Argentina, os dois países que ocupam, na bacia, 44% e 30% 
do seu território, c onde seus interesses estão a pedir rcncxão e estu
do de parte de ambos os governos, para que se chegue a uma har
moniosa solução. 

Sr. Presidente, com os aproveitamentos deis anucntes c forma
dores principais do Paraná no nosso território, isto é, o Tietê, o 
Grande, o Parnaíba c o Paranapanema e mais o aproveitamento de 
lt:tipu, o Brasil.atingirá, dentro de 8 anos, cerca de 35 milhõe~ de 
quilowatts força, apenas na bacia. Portanto, o Paraná com seus 
:tnucntes, é o mais brasileiro dos nossos rios. O Paran(t c seus 
anuentes constituíram a fonte, que ergueu, através da sua energia 
gcr:tda, o grande parque industrial dessa área. 

Sr. Presidente, de há muito, o Brasil c o Paraguai estudavum a 
possibilidade desse aproveitamento. E foi cm 1966, em Foz do 
lguaçu, cm nosso território, que se reuniram os dois Presidentes: o 
Presidente Castello Branco, de' sauda memória, c o Presidente Alfrc· 
do Stroessncr, do Paraguai, c firmaram a Ata de lguaçu, ou a Ata 
das Catumtas. Nesta Ata, no seu art. IV, lixou-se o seguinte: 

"Concordaram, cm estabelecer, desde já, que a energia 
clétrica eventualmente produzida pelos. desníveis do Rio 
Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou 
Salto de Guaíra até a foz do Rio lguaçu, será dividida em par· 
tcs iguais entre os dois países, sendo reconhecido u cada um 
deles o direito de preferência para u aquisição desta· mesma 
energia a justo preço, que' será oportunamente lixado por 

Assim, Sr. Presidente constituída a Comissi\o, por ser binu
cional, achou ela de dar os estudos du localizuçào da barragem a 
uma ~l)lpresa que nào fos.~e nem brasileira nem paraguaia, c esta 
Comissão, atribuiu, então, c.~ses estudos 11 duas empresa\ de alta con
ccituaçilo internacional, que s:lo a lntcrnutional Engi Nccring Com
pany, dos E.~tados Unidos, e a Elctroconsult SPA, da Itália, sendo 
que, a umu delas devemos os profundos estudos de Furnas c de Três 
Muri:ts, c ainda mais, os estudos de Tubarão, o maior porto de expor· 
taçào de minério do mundo, c o Mlneroduto du Samarco, que li
g:tndo Mariana à Praia de Ubu, cm Ancnieta, no meu Estudo, é uma 
Jás Óbras pioneiras na condução do minério, utrnvé.~ do mincroduto. 
E.~sas du:.>s empresas, entào, constituídas para fazer o estudo cm qÚa
tro.anos, cm 21 mc.~es apresentaram o resultado das suas pesquisas c 
dos seus estudos, c o resultado foi a Opl:ãO de duas· barragens: uma 
cm lt:tipu e a outrn em Santa Maria, 150 quilómetros acima du pri
meira. E cm outubro deste mesmo ano, levado o resultado uo conhc· 
cimento dos dois governos, .do Paraguai e do Brasil, resolveram 
estes, então, que a usin:t se fizesse em ltuipu, de .acordo com os se
guintes critérios: primeiro, o mais accitãvcl critério, sob o pQnto de 
vista politico, foi o muis indicado como ponto de vistu técnico: se
gundo, o muis discutível, sob o ponto de vista político, foi o mais one
roso sob o ponto de vista técnico: c que as descargas das águas a 
jusaruc: não fossem afetadas pelu interrupção do rio na barragem, e 
que o volume de descarga fosse o mais regular· possível, isto é, em 
poti:nci:t firme. Foi esta a decisão dos dois governos, de comum acor: 
do. Ainda mais: que a construção de uma só barragem seria mais 
aconselhável sob o ponto de vista linuncciro, porque a construção 
das duas seria mais cara 22%. E então se decidiu a construção da re
pres:t cm ltaipu. 

Isto, Sr. Presidente, foi objcto de críticas do Engenheiro Mar
condes Ferraz, que aqui esteve nu Comissão de Minas c Energia, e 
nós nos reportaremos, posteriorment~. aos pontos de vista de S. Ex• 
c à rcfutaçiio que S. Ex• recebeu, no Senado, nu Comissão de Minas c 
Encrgi:t c de ilustres 'Senadores desta Casa, num dos momentos 'de 
alta significação p:tra o Senado; porque cu, que tenho uma vivência 
de 16 anos, na Câmara dos Deputados c um de Senado, o que tenho 
visto é: que quando as Comissões convidam Ministros ou pessoas de 
alta significação do nosso Pufs pura aqui deporem perante elus, eles, 
bem assessorados c trazendo estudos de profundidade, sempre levam 
a melhor. No caso do ex-Ministro Marcondes Ferraz, embora se tra
te de um dos grandes nomes da engc::nhariu nacional, ex-Ministro da 
Viação c rcsponsúvcl pela construção de Paulo Afonso, aqui, ele re
cebeu uma reprimenda categorizada de todos os Senadores que, de
fendendo, os pontos de vista da Binacional de ltaipu, rechaçaram o 
ponto de vis tu técnico do Engenheiro Dr. Marcondes Ferraz, com ar-

-- IBWW& L 
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gumentos irre.1pondiveis que deixaram mal o ilustre e digno en
genheiro patrício, autor de uma proposta para o aproveitamento de 
Sete: Quedas. 

Uma das soluções, Sr. Presidente. que S. S• :!presentou foi :1 de 
que o aproveitamento, apenas pelo Brasiil, desviando o rio Paraná, 
em 60 km para o nosso território, e com suas águas movimentando 
turbinas dentro do nosso território, seria o descumprimento e a vio
lc:ntaçào do Direito Internacional, que garante: aos países vizinhos, 
de: âguas contíguas. direitos iguais, e um não pode: retirar as águas 
do leito do rio, sem que esteja violando o direito do outro, o direito 
do parceiro de aproveitamento igual das águas C!Jmuns. 

E. ainda mais, arguiu a Comissão, também, que o projeto do 
Dr. M arcondes Ferraz de desviar o rio ou de construir duas represas, 
uma no território brasileiro e outra, no paraguaio, iria secar o cé
lebre Salto de Sete: Quedas, o que ele condenou, na sua fala no Clube 
de Engenharia do Rio de: Janeiro, como um dos grandes atentados 
que o Brasil e.1tava cometendo contra o turismo, porque iria acabar 
com aquele salto, com o projeto de ltaipu, o mesmo que a instalação 
de uma usina no Paraguai e outra. no Brasil, obteria, na sua pro
posta apresentada. 

Assim. ao lim do trabalho no inventário de possibilidades em 
que foram estudados 10 locais de barragem, em SÓ esquemas difercn· 
tes de Jocalizac<lc:s, 21 meses depois ela apresentou o seu trabalho, 
não fruto da improvisação, mas das pesquisas que ela e a Comissão 
de Consultores realizaram através de levantamentos aerofotogramé
tricos, de sondagens batimétricas, instalação de postos hidro
meteorológicos, estudos de topografia c geologia, pesquisas de ma
tcri;tis de construç-:lo e outras especificações: e decidiu-se, então, a 
localização em ITAJPU, que a Comissão de Minas e Energia teve a 
honra e a satisfação de visitar, no dia dois do més corrente, 14 quiló
metros acima da Ponte da Amizade. entre Porto Stroessner e o nosso 
território, entre o Paraguai e o Brasil, no centro de gravidade da 
bacia c da América do Sul que vai possibilitar uma onda de entendi
mento continental. capaz de mudar a face da politica de aproxima
ção entre os países do Novo Mundo 

Sr. Presidente: 

Quero prestar a todos os Ministros das Relações Exteriores que 
serviram aos interesses do Brasil e do Paraguai, e que, através de to· 
dos os tropeços e abatises, chegaram a bom termo, concluindo pela 
construção de ITAIPU, cujo nome é uma homenagem comum à 
pátria paraguaia. pois. na língua guarani ITAJPU é "pedra que 
canta". 

E dentre os Ministros que tanto porfiaram por esse acordo 
hin:teional. V. E.\', Sr. Presidente:, como Ministro das Relações 
E\tc:riorcs. foi um dl!s artífices da obra de entendimento. 

São suas, essas palavras, proferidas na abertura da Conferência 
d:t CECL,\, quando V. Ex• desempenhava as funções de nosso 
Ministro das Relações Exteriores: 

"Nmsu encontro de hoje ser{t lembrado no futuro como 
o ponto de partida de uma nova era para as relações 
interamericanas." 

E disse:, mais it frente: 

"Agora; é: mais do que o despertar: é: a consciência plena 
de que ou lutamos para sobreviver ou nos condenamos 
inexoravelmente à estagnação." 

E mais na frente: 

"Nitu est:unos aqui pura fazer as contas do passado, mas, 
puni prcparur o futuro.:· 

~stas p:tlavras, Sr. Presidente, terminaram assim: 

"São muitos os fatores adversos ao nosso empenho e à 
nossu decisão. Nunca os povos que representamos. Dedica· 

dus :ltmvés dos séculos :i terra que lhes foi legudu pelo hcrois· 
rnn dos antepassados. silo trunqUilos, n11o pussivos: abnega· 
dos, não confor,rnistas. Suu herunça cultural é indestrlltivel, c 
férrea :1 sua vontude quundo surge o desafio ou se torna clara 
a :1 mc:tça. 

A horu m1 América Latina é de desafio e de perigo." 

Homenageando o,Ministro das Relações Exteriores, estamos 
homenageando o Scnudo que V. Ex• preside neste momento, c cuja 
presença n:t nwgistratur:t de sua presidência, é motivo de orgulho 
para todos os brasileiros. 

. Assim se firm~u. entre o Brasil e o Paraguai, o Tratado de 
. lt:upu, cm 25 de abnl de 1973, firmado pelo Presidente Emílio Médi· 
ci,. cm nome do Brasil e pelo Presidente Stroessner, pelo Paraguai c 
cm "que: se declara. cm seu 

'' rt. I. .\saltas Partes Contrat:mtcs convém em rcaliza'r, 
•·m comum c de :tcordo com o previsto no presente Tratado c 
seus anc\us, o :tprovcit:uncnto hidrclétrico dos recursos 
hídricos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos 
dois países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete: Quedas 
ou Salto de Guaíra até a Foz do lguaçu. 

Art. III. As altas Partes Contratantes criam, em igualda· 
de de direitos e obrigações, uma entidade BINACIONAL 
denominada ITAIPU, com a finalidade de realizar o 
:tprovc:itamc:nto hidrclé:trico a que se: refere o Art. I. 

§ I~ A ITAIPU será constituída pela ELETROBRÁS c 
pela ANDE, com igual participação no capital, e rcger-se-â 
pelas normas estabelecidas no p·rcscnte Tratado, no Estatuto 
que constitui seu Anexo A e nos demais anexos. 

E no seu Art. XIII, ambos os países afirmam: 

Art. XIII. A energia produzida pelo aproveitamento 
hidroclétrico a que se refere o Art. I serâ dividida em partes 
iguais entre os dois países sendo reconhecido a cada um delas 
o direito de aquisição, na forma estabelecida no Art. XIV, da 
energia que não seja utilizada pelo outro Pais para seu pró· 
prio consumo. 

Parágrafo Único. As altas Partes Contratantes se 
comprometem adquirir, conjunta ou separadamente, na 
forma que acordarem, o total da potência instalada. 

Sr. Presidente, constituída, assim, a Binacional, em maio de 1973, 
teve ela a sua direção confiada a um ilustre: brasileiro, também ex· 
Ministro das Minas e Energia, ex-Ministro do Interior, ex-Depu· 
tado, representante de Pernambuco na Câmara dos Deputados, um 
homem pelo qual temos motivo de exaltação ao seu patriotismo c ao 
seu descortino - e a segurança de seus atos ao longo de sua vida, 
que é: o General Costa Cavalcante. E teve como Diretor-Exccutivo 
Adjunto o Dr. Enzo Debernardi, um paraguaio, engenheiro ilustre, 
com curso de engenharia na Itália, falando quatro ou cinco línguas, 
homem de um patriotismo invulgar c que, como Diretor-Executivo 
Adjunto, representa o pensamento do seu País na binacional e tem-se 
portado, nas decisões de vulto daquela empresa, com um equilíbrio, 
uma serenidade:, um patriotismo, um pensamento continental dignos 
de exaltação, de admiração e de respeito. Um homem ilustre que, no 
Brasil, tem nível ministerial como os mais categorizados brasileiros. 

Assim, Sr. Presidente, esta foi a decisão dos dois países, da 
construção de ltaipu, aproveitando aquela vazão de 9 mil metros 
:úbicos por segundo, que: se constituirá na maior hidrelétrica do 
mundo, naquele segmento entre as cotas 110 e 220 no rio Pa~aná. 1': 
aquele segmento que hoje constitui, Sr. Presidente, pomo de 
discórdia e reivindicação de outro país integrante da bacia, que, co
mo beneficiári<ils de rio curso sucessivo, ta,mbém é interessado num 
outro aproveitamento das águas do Paraná, com a construção da 
Usina de Corpus, de parceria com o Paraguai. 

Esse país é a Argentina, nosso vizinho do Prata e cujas rcivindi· 
cações ou queixas têm causado certo atrito nas relações entre nós, 
mas que, esperamos, com os novos rumos de seu Governo, possamos 
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chegar u um e'ntendimento alto, não só sobre o aproveitamento de 
águas contíguas ou sucessivas, mas dentro dos parâmetros de uma 
politica continental capaz de gerar um clima de entendimento para 
ambos e para a América do Sul. 

Regularizada a descarga, com Itaipu, o nível das águas a 
jusante será mais ou menos uniforme, sem prejuízo nenhum 
pura a navcgaçiío que se serve das águas do rio. 

Acreditamo~· que a construção de ltaipu no local onde está sen· 
do erguida, não prejudicará a pretensão argentina da construção de 
Corpus, 20 quilõmetros abaixo, inundando 20 quilômetros quadra· 
dos de território brasileiro. 

Já na Declaração de Assunção, havíamos firmado: 

"a) nos rios internacionais contíguos, sendo de so· 
berania compartida, qualquer aproveitamento de águas de· 
verá ser precedido de um acordo bilateral entre os ribeirinhos; 

b) nos rios internacionais de curso sucessivo que não 
são de soberania compartida, cada pais pode aproveitar essas 
águas segundo suas necessidades, desde que não cause 
prejuízos a outro"Estado integrante da bacia; 

c) nessas ·condições, quando os Estados realizarem 
quaisquer obras nesses rios, deverão adotar medidas necessá· 
rias para não alterar de forma prejudiciai as condições de 
navegabilidade." 

Sr. Presidente, a luta que existe entre o Brasil e a Argenti· 
na se cifra no seguinte: a divergência entre as conveniências 
de um Pais a montante e as razões de um pais a jusante. 

O atrito fomentado por forças do pais vizinho reduz-se 
apenas àquela cota, àquela faixa, àqu~le regimento de 200 
quilômetros de extensão entre aquelas duas cotas de 110 e de 
220, do rio Paraná, ali onde vai se dar o aproveitamento das 
águas do rio pela Usina de ltaipu. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos motivos determi· 
nantes das decisões dos governos é que os volumes das águas 
resultantes da descarga da usina, não afetassem as condições 
de navegabilidade do rio da Prata ou do rio a jusante da 
passagem da usina. E isto redundou na fixação da produção 
de energia de ltaipu em potência firme. ~por isso, Srs. Sena· 
dores, que a Usina de ltaipu sendo de potencia firme, com 
doze milhões de quilowatts de aproveitamento, vai produzir e 
gerar sessenta bilhões de quilowatts/hora, ao passo que a 
terceira usina do mundo, a de Krasnoyarsk, da República So· 
viética com 6 milhões de quilowatts de potência, gera apenas 
20 milhões de quilowatts/hora, em razão da oscilação de sua 
carga. 

Se as turbinas oscilam entre as horas de pouca carga c os 
piques, entre o regime de muita quantidade de água e de pou· 
ca quantidade de água, a vazão abaixo à usina produz um flu· 
xo entre um volume maior e menor de água, dificultando a 
navegação a jusante da barragem. 

A bacia de acumulação de água de ltaipu, com uma área 
de 1.460 quilômetros quadrados, inundando 835 quilômetros 
quadrados de território brasileiro e 625 quilõmetros de terri· 
tório paraguaio, alimentada por uma bacia de drenagem de 
800.000 kml, manterá um fornecimento de água para as tur· 
binas com a vazão d<l rio, à razão de 9.000 metros cúbicos 
por segundo, na sua vazão média. 

As 18 turbinas engolirão aquela carga d'água e a vazão 
abaixo da usina permnnecerá quase constante, sem grande 
oscilação, resguardando q navegação do rio Paraná, sem cau· 
sar dano à Argentina que se serve do rio no seu comércio flu· 
via!. , 

Se não há diminuição de quantidade de água, o calado 
dos navios poderá ser mantido. 

No regime aluai, o volume de água cresce, nas enchen· 
tes, pura 60.000 metros cúbicos por segundo, mas, nas vazan· 
tes, desce pura 2. 740 metros cúbicos por segundo; dificultan· 
do a navegação. 

Portanto, Sr. Presidente, nós regularizamos o rio; nós, bra· 
sileiros c pan1guaios, não prejudicamos os países abaixo da usina. 

As queixas são como as queixas invariáveis em todas as bacias 
do mundo, entre países a montante e países a jusante. O Brasil, no 
curso do Amazonas. tem outra posiçiío. Lá, nós somos país a 
jusante, mas não temos reclamado nada com o aproveitamento dos 
nossos vizinhos do rio' Amazonas, que joga no Atlântico 80 mil 
metros cúbicos de água por segundo. na maior descarga de água 
doce, que os oceanos recebem, com quase 10% da água doce que os 
rios jogam no mar, em toda a terra. O Paraná joga 20 mil metros cú· 
bicos no rio du Prata e é:. portanto, a 5• bacia fluvial do mundo. E é 
nesta bacia que residem os pontos de discórdia entre o Brasil c a 
Argentina. 

Sr. Presidente. dizíamos nôs. com o aproveitamento do Tieté, 
do Par:m:1panem:1, do Grande, do Parnaiba c de ltaipu. do Jucui, do 
Tibuji. do Piquiri utingiremos 35 milhões de K W; é uma cifra de alta 
significação no mundo. Quando os brasileiros liam na década 
passada, sobre o aproveitamento do Tennessee, nos Estados Unidos, 
que as barragens sucessivas regulavam o curso do rio, produzindo 
elctricidade, irrigação, facilitando ainda, a nave'gação, ficávamos 
distanciados, no tempo c no espaço, do estágio da civilização 
americana. 

Mas, hoje, podemos dizer: nós domamos o Tietê; domamos o 
Grande; regularizamos o Parnaiba; estamos regularizando o Paraná, 
esses rios caudalosos, essas verdadeiras caixas d'água da Bacia do 
Prata. E de tal maneira, Sr. Presidente, que dentro em pouco, com as 
eclusas que se farão ao lado de Itaipu, haveremos de ir, em nave
gação, de São Paulo a Buenos Aires, pelo interior do nosso territó· 
rio, com o que nunca poder!amos sonhar, com uma conquista de 
tanta grandeza e tanta significação, que honra a engenharia nacional 
c a engenharia americana. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite 
um aparte? · 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Senador Dirceu 
Cardoso, é deveras gratificante ouvir V. Ex•, nesta tarde inspirada, 
com este seu canto, este seu hino de otimismo quanto às realizações a 
que as nossas gerações têm podido assistir e participar no nosso ama· 
do Brasil. Mas, gostaria, a P,ar das congratulações que levo a V. Ex•, 
de lembrar-lhe que nós temos também uma obra de grande significa· 
ção em· marcha, obra de hidrelétrica, que não foi contemplada nesse 
seu catalogá rio, que ê a usina de Tucurul. ~bem verdade que a cnvcr· · 
gadura ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Nobre Senador, 
eu estou falando sobre a bacia do Prata. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Mas V. Ex• !em· 
brou todos os rios da bacia ... 

O SR·. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Estou falando da 
bacia do Prata.' 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Correto. Mas cu, 
em socorro da região, não quis ser impertinente, mas quis lembrar a 
V. Ex•, porque é uma obra que deveras interessa à minha região, à re· 
gião Norte do Estado de Goiás, e conseqUentemente à região amazô· 
nica. Eu entrei, no caso, como que intruso, ao lembrar Tucuruí, por· 
que V. Ex•, em verdade, se reporta ao disciplinamento dos rios da rc· 
giào da bacia do Prata. Mas, de qualquer forma, perdoe V. Ex• se fui 
inoportuno, querendo, nesse seu catalogar, nesse seu hino de otimis· 
mo, que, como eu disse, faz muito bem a todos nós oúvir, dizer a V. 
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Ex• da minha satisfação c cumprimentá-lo pelo bem que nos faz a 
sua fala. Muito obrigado a V. Ex•. 

paraguaios tr:m .:ulahorado conusco, na construção de ltaipu. Aind<~ 
m:us, Sr. Presidente, :JS empresas que opcmm no l<tdo paragu<~io, 
emhnra de :ncnor p~~rh: que <IS empresas brasileiras, têm feito um 
trah:dho d:1 mesma ,;;;tegona, d<~ mesma significação, do mesmo 
v;d,~r c da mcsm:1 técnica. bsc país pequeno, com empresa' mcno· 
rcs, n:1tur:dmentc, do que as nos>;~>, tem contribuído com o alto 
sígnillcado da sua técnica c da sua cii:ncia, no mesmo pi: de igual
dade com ;1s grandes empres:1s br:rsilcir;IS GUC, irmanadas, estão 
construindo ltaipu. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te de V. Ex•. Se não me referi a Tucurur é porque ele não pertence à 
malha du bacia do Prata, c sim à bacia do Amazonas, além da Chapa
da do~ Pareeis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso discurso é produto de es
tudo~ c paquisas. Tenho cm mãos, inclusive, os trabalhos do Al
mirante Isaac Rojui, chefe da campanha contra a construção de 
ltuipu. Manuseei também a monografia feita pura a ONU n respeito 
d01 baci11 do Prata. Além disso, como Membro da Comi~ào de Mi
n:u c Energia, visitei ltaipu, onde tivemos a s,atisfaçào imensa de ~r 
rccebidn pela Drrctoria da Emprcs;a c de ouvir uma pull:)tra de dua• 
honu, que exaltou o nosso patnotismo c nos COIOCQu cm diu com os 
dados sobre li gmndc.u da obra. 

O :munto é Apaixonante. Sr. Presidente. Nilo quero citar apenas 
fatos ou dados sobre :1 rcpres:1 de ltaipu, quero também prestar nos
III homenagem A um pais de quatroa:ntos c da mil quilómetros 
quadrados c dois milhôel c quinhentos mil habitantes, que ~ em
penhou c:onosco na cons:ruçlo da maior hidrclétrica do mundo, que 
i: 11 Jc ltAIDU. HidrclC!riCA auc de>·c nascer na quinu bacia nuviul do 
rnund,,, ~uc tem I'•'' r• I .. \• unu Jrc;, <juc corrc•f'Ondc :• um \C.\Io do 
lerrot\>ro,, d• ·\mi:r,.;,, d,, Sul. <juc "~n•f•.:a. para o Bra'll, i~'i ÓJ •u:1 
pr.>do~.;.i,, rndu,irto~l. S(}'; d.1 rc.:e~ta puhlu:a da Üntà<l c t.~'i do l'rn· 
dur<> Interno• llrut.• d•' l'.ti,. I'MtJIII<l,pJI:I um• h:1C1:1 dc"e porte,,,) 
um.• ""'" d" ("<•rtc dJ Je h.trru 

(Juer.•. J"<lfl;an!CI, Sr l'rc\ldentc. homena~e:n, prrmeiro, o Prc· 
••dente ;'HJ~~.J"' <jue. ,!c,,k :• prrmem• ll\\lllatur" d:1 .•\1:1 de ltmpú, 
cm 1'){•~. ate ho>Je, tem rnJnlldo .:om tirmer.1 .cu• ponto• de ,i,ta c 
•ua r•"''"''· cnlr'Cnt.anJ,, ~' 'crc• urna Of'O"Ç.ào doaç:unwda. den· 
Iro d" '-Cu l'.li•. m.- dc..cj:llld,, JUI~ar c '""·er um momento cont•· 
ncn: • .l de ~lia "~n•fi.:.t,;.io>, ;;.mw i: .1 .:matruçiio da L'Mna. ~lmha h,,. 
men;~~em "'' •lu•:rc l'rcudentc ·\llrcd<l Stroc~>ncr. do Paraj:ua1, que, 
)Unt:.rncntc .:.11n ,, Elr.l\tl. lnnn., "' un1ú" pJÍ.c> do~ Ami:nc:• do Sul, 
.II>JtH> d•• I <lU.Id••r. 'l"' m.lllltlll aberto'' \CU C,•nj:rc'"'-'· num:~ ho· 
mcno~~cm :.'"' p,,Jcr Lc~l\laii\<J 

~lmh.1 h.Hncno~~crn, "''c l'rc"Jcnte que :crn m:rnt:dt1 :1 •n,a· 
u.·&\cl c ~r.ana~h: .. • dC'~:n .... ht de üHHHUH ;aqucta ~r;1ndc rc:l"rc,;l. a''lli.:la· 

11,, ·"' "'""' po~i• l're"dcntc Jc um pai• que tem :al~un• h•lh,\e• de 
Jut.trC'o Je l'ro>Jut•• lntcrn•• Bruh• c \C '""'C1:1 a outro, de 100 hilhllc
<k doiiMc- Jc l'wJutn I n:crn•• llrut,•. l're~•dcntc de um p:1i~ onde o 
.:<•n•unw de cletn.:tJ.,Jc i: a:nd:• crn t.Hn<l de ~~O mil qullowau, c se 
·'"""" ,, o~ulll> que'''"'·'''''" .:cr.:.t de I~ nulhllc• de quil''":lll' cm 
'"·'' u''""'· ,, l'rc<oldentc ·\lircd•> Str•>c"ncr JUlj:ou c a"ocJCJU ao 
Je•un,, da :--;,,,:,., t>r•"•letra '' dcotino d:a Saçào p:~r••~:u:IÍa c merece, 
do Sen.1do de n'""' P:•i•. "'" hornenaj:ern que hoje lhe es1:11110' pres· 
t;~ndo, ''"" c<or•ml.tnc•J .• dc, <~no:cndade c calor. 

Quer•• hnmcn:•~co~r, t;1mhi:rn. n Dírctor-Gcml Adjunto de ltuí· 
I'U. J'r,,fc,">r l:nto Dchcrrurd•. moço 1lu•trc. cn!!cnhcaro cmrneniC 
de •u:• p:1tn:1, furrnadu n;~ lt:tli:~, horncrn de :tlto .:onceilll, alto merc
.:nncnt•• c :1lta pr,,fi,\lon:al:n<,':lo, que diri!!e, junlamcnte com o 
General Cu• ta(;" .1k:m1c. ll;upu. 

Sr. l're\iJCrltC, outn1 lah• qu•· devemo• rcmcmorM aqui com 
'"'"':•.;:i••: numa Dírct<>na rni~t:a de I~ membro,, tu da~ ::s dc.:isôes 
tnram tnmada.s P''r nwn'n.: de voto. nunca por decisi\o do Presi· 
dente. cm r:~~:w de empate entre seu~ lliretorcs paraguaios c hrusi· 
lcrr'"· Nenhuma dccrs:w fui tom:tda com divcrgéncia de todos os 
p:~raguaio• contra tnd'" ,,, brasileiros. mas sempre por nu:ioria de 
""''"· "que dcnwnstr:l a identidade de pontos de visw dos I~ mem· 
hw' d:1 Diretorra, que v,>tam 11ra de acordo com os interesses nossos, 
Ma de awrdu com intere"cs p.Jragu<:ios, porque ali niio h~ propria
mente intcrc"c. hr•"ilciros nem ir.teres~cs paraguaios,"''" interesses 
C<1111Uns. 

Aqlrcla mesma hcruí.:idade c bravuru que encontramos hú 100 
anos, nm .:amp•" de luta, cn<:<HHramos hoje, na lealdade com que o:; 

l'llr tud,, i"''· c''" homenagem quente saída do coração, 
presto :'1 S:1cà<> p:araguaía. 

que 

()Sr. Saldanha l>crti (ARENA- MT)- Permite-me V. Ex• 
um '.1p:Htc'.' (A,sentimcnlo do orador.) Nobre Senador Dirceu 
Card''"'· .1 (';";' nuvc com bastante atenção o brilhante discurso de 
V h• Realmente, l111jc \'" E'' joga :1 últim:~ pá de cal nas aspi
r;tç,)c. do Engenheiro :'>l:rrC<Inde• Ferraz, que aind:t sonhava com a 
rn"rh1hd:nlc de aplicaç:io do •cu ~uposto projeto de construçiio de 
Sete Quc.b, Demonstrou V. E,•, com toda lranqUilidudc e,conhc
.:uncnto. ,, qu;i,, :r.:crtado foi a deliberação dos Governos brasileiro c 
p.rr.l~ll.llo crn .:on,truir :1qucla hidrclí:tric:1 crn ltaipu. Essa usina 
•r:i prnr••·í;rr :1quel:• rc~iJo, ao Paragu:•i c ao Brasil. um grande c 
C\tr:lllldrr.:'mo de.cnv<>lvirncnto, v:ti contribuir para u grnndez:1 c o 

pru~rcs"<> desta :-o:açào. Congratulo-me com V. Ex• pelo brilhante 
d"cu:''' <jUC pronuncia, cm que repõe nos seus pontos cxatos todos 
"' M!lumcntos nc.:c"àrio.,, que justificam plenamente a decisão certa 
d:r bma.:iunal ltaipu - br:1silciros c paraguaios - de construir a 
m:ll<>r hidrclé:lrica d<l mundo, a Hidrelétrica de: ltaipu. 

o SR. lli~CEL CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
.tp:rrte de V. b' c devo declarar a V. Ex• que me honra de rcccbé
lo, porque, no dia cm que aqui compareceu o Dr. Marcondc.~ Ferra~. 
f"' \'. b•, o arictc com que o Senado se impós nu considcraçào 
daquele: En!!enhcir•l patrício, rechaçando seus pontos de vista, condc
n.mJ,, sua' decisões técnicas. mas tudo dianlc de uma elcvnçào de 
Mt::umentos que honrou o Senado. Tanto honrou, que disse ao 
Senhor l'rc>idcntc que S. Ex• devia cumprimentar os Membros do 
Scn:~do que tum:rram parte naqueles debates, pois todos- com cxcc
ç:io do orador que or:1 ocupa :1 atenção do Senado (não apoiado!)
•••dos agiram Cllm altaneira, com bravura, com civismo, com patrio· 
ti•mu, com clcg:inci:1, corn :argumentos elevados c patrióticos, rcfu
t:mdo os pontos de vista do Sr. Marcondcs Ferraz. Portanto, o Sena
do lhe deve cs>:• satisfação c esse preito de homenagem, como deve 
ao Scn:•dor Alc:\andrc Costa pelo seu trabalho, no Senador Virgílio 
T:J\or:t. a tod<h, enfim. que tomaram parte nos dc:b11tcs. Tanto deve 
que cu. representante do M DB, scrn muita vivência com o Sr. Líder 
d:1 1-I:Jioria, cumprimcn1ci-o pelo desempenho de sua B;mcada, no 
<"pi,ódio Marcondcs Fcrra7.. 

Sr. l'rcsidc:ntc, quero mostrar ainda que a. colaboração paru
~uaio-boiivi:~na assim assinalada se notabilizou num fato: enquanto 
cm diversos países do mundo suas usinas de força silo colocadas cm 
seus respectivos territórios, isoladamente, o Paraguai c o Brasil cons
truir~lll u111:1 unica casa de força, uma única usin<~, indissoluvelmente 
ligando l'aragu:ti c Brasil. 

Ali não se tcr;i, como no ~iaguru Fulls, uma usina para os Estu
dos Unidos c outra para o Canadá. Não teremos, como no aprovei
tamento do Douro, a usina de Por:ug;tl c a usina da Espanha, cada 
qual no seu território. Teremos urna só casa de força, de 950 metros 
de comprimento, 91 metros de altura c 75 metros de largura, com 
nove turbinas que gemrào eletricidadc para o Brasil, a cinqUenta -ci
clos, c as nove que gerarão cletricidudc para o Pantguai, a sessenta ci
dus. 

Unidos, indissoluvelmente, no mesmo monumento ciclópico de 
cimento, na mesma cas11 de força, na maior casa de força do mundo, 
"·' dois p11ísc., se irmanantm, abraçando-se num monumento de 
cimento c pcdr:1. 
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Aquela bravura paraguaia que há cem unos, nos campos de luta, 
honrou as tradições daquele pais, hoje nós encontramos na cons· 
truçilo de ltnipu. Nilo peito n peito, .como ontem, mas ombro a 
ombro. empenhados os dois palses no construçllo de uma usina, que 
nào é uma casa de força, que ,nllo é. uma bamigcm, mas um pulmão 
que estamos colocando entre o Brasil c o Pnraguni .. t um pulmilo que 
regulará os haustos de força c de vida entre duas nações, rcgulari: 
zando as suns relações, fazendo apagar mágoas de que j4 nos esque· 
cemos, inundando, com os 1.400 km1 da barragem de contcnçilo de 
ltuipu. 800 km1 do nosso território e 600 km 1 do tcrntór1o pura· 
guaio. numa bacia única que enlaça as duns pátrias irmils. 

O Sr. Mnon de :\ldlo (ARENA - AL)- Desejo congratular· 
me com V. Ex• pelo seu pronunciamento, que representa uma contri· 
huiçào e'cepcionul para o esclarecimento do problemo que se criou, 
uqui, com a confcré:ncia do eminente Professor Marcondes Ferraz. 
V. b• ful:1 como homem público. homem de inteligência, como 
Senador, c r .. 1 .. também como membro do MDB. Secundando as 
paluvra~ do nobre Lidcr Virgnio TAvoru, sinto-me feliz em verificar 
que. nesta tarde, neste plenário, M DB e ARENA se dAo as mllos 
pelo Bmsil. 

O SR. DIRCt:U CARDOSO (MDB - F.S) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• V. Ex• tnmbém. quando da prc:senÇll do Dr. MAr· 
condes Fcrr11z nesta Casa e nA visita 11 ltaipu teve uma participa~o 
brilhante e significativa c fez. da tribuna, discuno que é um dos 
marcos sobre ltnipu nestu ClUII. 

O Sr. Vlrgnio Ti•ora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um 
apurte? 

O SR. DIRCEU CARI>OSO (MDB- ES)- Com muito pru· 
zcr. 

O Sr. Vlrgillo Tí•ora (ARENA- CE)- Eminente Senador, 
realmente hoje é uma tarde grande para o Senado e pura o Bnuil. Ou· 
vimos as voze.~ do ARENA c do MOS c, no caso especial. a voz 
uutorizada de V. E:~~•, de partido da Oposiçilo, a cantar um hino de 
louvor. traduzindo a opinião un:inimc de seus companheiros de Par· 
tido, que lá foram c viram que, realmente, ltuipu, sobre ser irrt'-·crsl· 
vcl, é motivo de honra pura u Engcnharin brusilc:iru c purn 11 En· 
gcnharia paraguaia, é motivo de ufoniu para a nosso nacionalidade c 
pa~:t a nacionalidade guarani, é. cm suma, a afirmação brnsilciro-pn· 
ruguaia de melhore.~ dias. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOS- ES)- Agradeço o apar· 
te de V. Ex• que, nos debates com o Dr. Marcondes Ferraz e nu visita 
01 ltaipu, ~emprc significou o pensamento alto do Senado Federal. 

Como disse há pouco, procurei·o Presidente da Casa c o Udcr 
do Partido de V. Ex• para cumprimentá-los pelo desempenho alto, 
significativo, eloqUente c patriótico de sua Bancada. A V. Ex• tam· 
bém, com que, às vezes, nos cntrcvcros dos prélios, aqui dentro, 
temos debatido. na defesa de pontos de vista opostos, prestamos esta 
homenagem como um. dos valores que têm representado, na sun po
sição c nu construcào de ltnipu. o pensamento de nosso Pais c das gc· 
rações futuras. 

O Sr. Muuro Bene•·ides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
01partc? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nllo, nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro lknevides (MDB- CE)- Nobre Senador Dir· 
ceu Cardoso, nos instantes derradeiros do seu brilhante pronun· 
ciamento - quando n Mesa já o adverte do término do tempo que 
regimentalmente lhe é destinado -desejo enaltecer 7 embora com 
a suspeição de ser seu companheiro de Partido- o discurso veemcn· 
te c, sobretudo, abalizado que profere neste inslnnte, pura deleite de 
todos nós. Os fatos históricos evocados por V. Ex•, aqueles dados té· 
cnicos que foram citados quase sempre de memória, tudo isso eviden
cia o estudioso do problema energético brasileiro, especificamente da 
binacional de ltaipu. V. Ex• tem, realmente, uma notáveltrajetória 
parlamentar no Congresso Nacional - dezes~eis anos na Câmara 
do~ Deputados e um ano c meio de Senado Federal. Mas acredito 
que o.discurso de hoje foi um dos grandes instantes de sua vida como 
homem público, da sua vida como parlamentar, como Membro do 
Congresso Nacional. Minhas congratulações a V, E~•. Senador Dir· 
ceu Cardoso 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)·- Agradeço a inter· 
ferêncin de V. Ex•. Partída do Líder de meu Partido, sua palavra~ ai· 
ta mente estimuladora para mim. 

O Sr. Arnon de Mcllo (ARENA- AL)- Nobre Senador Di r· 
ccu Cardoso, permite Y.. Ex• um aparte? 

O SR. OIRCElJCARDOSO (MDB- ES)- Pois nllo. 

Sr. Presidente, se~ que auim posso me manifestar, quero fazer, 
do fundo do meu peito. ab imo p«lore. um pedido 11 V. El• !Xsc· 
jnri:l, se ro~!>C permitido que o Senado brasileiro convidauc os diri· 
gentes de ltaipu, brasileiros c paraguaios c membros do Congresso 
puruguaio, a fim de que aqui ~ pratu~ homcna~tem a esse povo 
amigo c irm3o. 

Concluindo, Sr. Presidente. ~ ltaipu l>ignifiCA, cm llngua 
guMani, "pedra que 01nta'' ou "pedra que 1o0nh11", quero fuer nas 
minhas últimAs Jllllavras. um~ c:ulta~o a ltaipu. !Xscjo que aquele 
monolito que b:Jrra li corrente do rio ParAnA. unindo IS duu PAtriiiS 
irmãs, nào seja npenu cimento c pedra a formarem uma barreira de 
176 metros de altura. com um desenvolvimento cm barragem de con· 
creto e diques de: terra. de H • .S quilómetros, formando um lago de 29 
bilhõp de metros cúhicoJ de Agua, que inundn,S35 quilómetros qua· 
drndos de terras brasileiras e 625 quilómetros de terr:u. paraguuins. c 
que enchendo o c:an,-on até: Sete: Quedus, situudn 11 170 quilómetros 
de distúncin, nn cota li O, inundu esse desnlvcl e sepult11 esWI queda 
que h{l séculos estrondcju sua força, pedindo uos homens que n apro
veitassem. 

Desup;arece Sete Quedas, a montante, mas crin·K na angusturn 
do c:anyon.' 170 quilómetros abui;~~o, uma queda ·de 126 metros de ai· 
tura que vai alimentar as 18 turbinas com Cllpucidude jlerudorn de 
16.500.000 de quilowats, formando o complelto hidrcli:trico maior 
da terra, honrando a engenharia brasileiro·paraguain, que depois 
oode oferecer no mundo seu now·how nu construç:\o de grandes 
barrugcns. 

O canal de desvio que se estA abrindo, em plena rocha busáltic:l 
da margem esquc:fda, tem um comprimento de 2 quilómetros, com u 
largura de ISO metros e uma profundidade de 90 metros, com capnci· 
dude para eseonr uma valllo de até 30.000 metros cúbicos por 
segundo, c com escavações que atingem n 20 milhões .de metros 
cúbicos, cquivulcntc no desmonte do Pilo de Açúcar, em rocha, 11 cn· 
tradu da bafa de Guanabara. 

Para se ter uma idéia dos desmontes que cm ltaipu se farão, com 
as escavações, o materi:rt. com volume de 56 milhões de metros 
cúbicos daria para encher duas vezes o estádio do Murncanil. 

O volume de concreto ali empregado,· no total de 13.500.000 
metros cúbicos daria para construir uma cidade com <diiTcios de 
vários andare.~ pura milhares de habitantes. 

Somente o aço que ali será empregado atingirtl a 225.000 tone· 
Judas, a décima parte da produçilo anual de Volta Redonda e o trons· 
porte dc:Ssc material até o local da obra criará problemas de tr{lfcgo. 
que já estão estudados e programados, exigindo o reforçamento de 
pontes e viadutos, alargamento de estradas, com' umu.movimentaçào 
de velculos pesados como jamais se viu nu Am~rica do Sul. 

Viu o Comissão de Minas e Enérgio, no Cllnteiro de obras, o fer· 
vilhar de 4.000 hpmens trabalhando, metade bras[leiros e metade pa· 
ruguaios, vivendo em perfeita harmonia', num lado e nóutro, sem que 
qualquer rusga alterasse a paz que ali se vive, e a harmonio· geral, 
como se fossem filhos de uma mesma Pátria. 

Esse o sentimento que a CC?mlssão presenciou cm 'taipu nos 
dms de sua visita. 

•as.....,. 
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Árc:a que exigiu uma legislnçllo trabalhista própria, não alcan
çada pela legisl:~çilo de ambos os pulses, c onde os operários perc~
bem salário mlnimo acima de mil e 300 cruzeiros, e habit:~m casas 
residenciais confortáveis, de ótimo padrão, como ainda nào 
tEnhamos visto em nenhuma região brasileira pura operários. 

E daqui a quatro anos, ltaipu empregará uma massa de opc· 
rârios de 22.000 homens, metade brasileiros e metade paraguaios, 
nascendo ali condições de uma gri!Tlde cidade, já que Foz de lg\Jaçu, 
no Brasil, e Presidente Stroc:ssner, do lado paraguaio, crescem vertigi
nosamente. 

IUiipu tem condições de ser um pulmão entre dois pulses, regu
lando-lhes o hausto respiratório, mcdi:mdo-lhes a intensidade do 
nuxo, e estabeleeendo um cordão umbilical entre us du:1s economias. 

lt•ipu i: um capllulo novo, nu vida internacional da América do 
Sul. Que esses elementos formem a "pedra que sonha", o monu· 
mento dA fr~ternidade brasileiro-paraguaia, de uma América do Sul 
do futuro. 

Nlo c:ttamos construindo llaipu, Sr. Presidente, como disse 
V. C...•. no• discurso~> proferido~> cm A~>sunçào e no Rio de Janeiro: 
c:ttamo~> COflstruindo o monumento das gerações futurus. O 
P~naguAi, que nlo tem condição financeiras de construir eslll usina, 
uniu ~CU dGtino e o KU futuro ao d.:stino c ao futuro do Brasil. 

O Sr. Alrundrr (""'fi (ARENA-:'.!.-\)- Permite V. E~• um 
aparte nobre Senado~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Altulldrr Cosu (ARENA- MA)- Nobre Senador Di r· 
ccu Cardow,sinto-mc muito feliz 110 IISsistir ao pronunciamento bri· 
lhantc que V. Ex• faz hoje no Senado Fcd.:rnl. E muito feliz por 
111ber que o pronunciamento de V. Ex•. como os demais pronuncia
mentos feitos pelo Scnndor Arnon de Mcllo ... Virgnio Tâvora ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Como os de 
V. Ex•. do Senndor Mau os Wo. 

O Sr. Alu;alldrr C051a (ARENA- MA)- ... foram motivados 
pelo discurso aqui pronunciado pelo eminente Senador Paulo 
BroSSIIrd c, cm scguidn, pelo seu humilde rolcgn, rapondo, no 
devido lugar, a paixão do eminente Engenheiro Marconda Ferraz, 
objcto de uma confcréncia no Clube de Engenharia. Graças a Deus 
produziu seus efeitos. Puderam esSI:S discursos, do Senador Paulo 
Brossprd c o meu, proporcionar li C11sa, ao·Senado Federal, pelos 
legitimas repraentantes dos dois partidos, a visita, a grande obra 
que é ltaipu c verificar,ln loco, a veracidade do que aqui afirmei, a 
grandaa do que é rc:almcnte wa maravilhosa obra do Paraguai c do 
Brasil. Quero cumprimcntã-lo p~lo discurso que faz, c que não. me 
causa admiração, pcirque o Senador que fala hoje é o mesmo Depu· 
tado que oonhcci ontem na Câmara Federal, é o Deputado Dirceu 
Cardoso, hoje, o Senador Dirceu Cardoso, semprs: atentó, sempre 
estudioso, sempre Integro 'a pregar, da tribuna i:lo. Senado, a gran: 
deza ~ a seriedade do que é a hidrelétrica 'de ltaipu. Muito agrade
cido pefo aparte. 

O SR. DIRCEU .CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te de V. Ex•, um dos Senadores que honraram o Senado, 'nos debates 
com o ex-Ministro Marcondes Ferraz. Agradeço as referências 
elogiosas, saldás de uma alma amiga, que me estimulam'e me. confor-

tam. Estamos, Sr. Presidente, construindo uma usina que gerarã 
12.500.000 de quilowaus, ao preço de S bilhões de dólari:S, ao custo 
de 459 dólari:S por quilowatts, custo financeiro, ou seja,·Ji milésimos 
de dólar por quilowatts, dos mais baratos do mundo. 

Essa obra serã financiada integralmente pelo Brasil, ficando par
to computada ao Paraguai como empréstimo a ser p,ago em 50 anos, 
a panir de 1981. De dinheiro ~:Strangeiro, levantaremos apenas 12% 
do montante do investimento. 

As.~im, dizlamos nós, para encerrar, que ITAIPU, que em Gua· 
rani é "pedra que soriha" ou "pedra que canta", seja um monumento 
dos dias de hoje e às geraÇÕI:S porvindouras. 

Quero, Sr. Presidente, nessa homenagem a tantos que lutaram 
por ltaipu; a tantos que vão lutar ainda; ao povo brasileiro que está 
ajudando a construir aq~ela obra com o seu sacrifTcio, ónus que pesa 
50bre gerações de amanhã, e o povo do Paraguai, mais sacrificado 
ainda do que o nosso, através do aval que deu ao futuro da. nossa Pá
tria c do Paraguai com os 'pesados ónus financeiros que assumiu com 
os encargos da obra ciclópica, que ITAIPO seja de fato um monu
mento continental; seja um passo inicial da confraternização brasi
leiro-paraguaia, o começo da uniilo com que ·a América do Sul há de 
amanhã firmar-se no conceito do mundo, como aqueles povos no~ os· 
c vigorosos da terra, capAZCS de fazer, com a sua colaboração, o seu 
trabalho c a sua técnica e de mil"s dadas um mundo melhor, nos dias 
de amaqhil, com o trabalho e o sacrifTcio das gerações de hoje. (Mui· 
to bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago, hoJe, ao exame desta Casa, um apelo que vou dirigir às 
autoridades, no interesse da Região Nordestina. 

O Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, c o 
Sr. Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, definiram, 
como objetivo cconômico urgente c muito relevante, o imediato 
ressarcimento aos e~portadorcs dos créditos acumulados de ICM. 
gerado por c~porl:lçõcs efetuadas. A urgência e a relevância 
atribuídas à matéria foram de ordem a levar as referidas autoridades 
a se utilizarem de um instrumento legislativo, o Decreto-Lei n9 1.426, 
de 2-12-75, atribuído pelo art. 55 da Constituição Federal pala os 
casos de urgênciu e interesse público relevante. 

Em outras palavras, em virtude do interesse nacional em provi
denciar o aumento de reserva monetária e o equillbrio do balanço de 
pagamentos inte:nacionais, o Senhor Presidente da República deter
minou o ressarcimento dos créditos de ICM para que os contribuin
tes dos Estados, que não dispõe de recursos para o ressarcimento dos 
créditos, não sejam tratados discriminatoriamente e para que não se 
retire de um setor prioritário da economia nacional os recursos indis
pensáveis à manutenção e desenvolvimento das exportações. 

As distorções económicas e as conseqUências sociais, sem dúvi
da graves, decorrentes do não ressarcimento pelos Estados, por falta 
de recursos, dos créditos de !CM jã acumulados é que justificaram a 
promulgação pelo Presidente da República do Decreto-Lei n9 1.426. 

O objetivo económico da introdução no Brasil e no Mercado 
Comum Europeu dos impostos sobre o valor acrescido, como o IPI e 
o I CM, foi precisamente o de evitar que o contribuinte localizasse a 
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sua empresa por razões fiscais cm determinado Estado cm lugar de o 
fazer por razões cconômicns de produtividade ou para atender a rele· 
vantes objctivos da poUtica social do Governo de dc.~cnvolvimcnto 
de ârca como o Nordc.~tc c a Amazônia. 

problema angustiante, relacionado com a estiagem. Sabe V. E~• 
que, na atividade ligada à pesca, no meu Estado, por c~cmplo, 
li 0.000 pessoas dependem dessa utividndc, segundo levantamento 
procedido h6 pouco tempo pela CEPESCA, que é uma sociedade de 
cconomin mista c funcionn no E.~tado do Ccar6. As lideranças 
empresariais, inclusive, já tem apelado pura a rcprcscntaçilo 
parlamentar no Congresso, no Ministro da Fazenda, enfim, para as 
autoridades rcspons{lvcis, no sentido de que solucionem c.~sc proble
ma do ressarcimento dos créditos acumulados no Imposto sobre 
Circulnçilo de Mcrcadorins. Pode ser que V. Ex•, ao ocupar o 
microfone neste instante, como homem do Norde.~tc c da ARENA, 
consiga, realmente, sensibilizar os responsáveis pela polftica fiscal do 
Pafs, concorrendo para que o Rio Grande do Norte c o Ccarâ, 
estimulados por es.~u ajuda, possam continunr rcalizundo n exporta
ção da lugostn c de peixes nobres c, dc.~sn forma, fazendo com que 
sejam carreadas parn nosso Pnfs divisas que têm sido buscudas pelo 

No caso cm c~amc, os contribuinte.~ seriam levados a locali1.ar 
suas empresas nos Estados mais ricos da Fcdcraçi\o, cm condições de 
rc.~sarcir os créditos de !CM, se o Governo nilo houvesse promuJ. 
gado o Decreto-Lei nv 1.426 c se o referido Decreto-Lei nilo vier a ser 
imediata c integralmente aplicado, até porque as suas finalidade.~ 
cconômicas c sociais só se rcalizarilo na medida cm que os créditos já 
acumulados vierem a ser cfctivnmcntc c integralmente ressarcidos. 

No caso dos créditos acumulados de !CM referentes à expor· 
tnçào de lagosta c pescado, jã c~istcm lcvuntamcntos cspccfficos do 
montante das c~portaçõcs cfctuadas por Estados do Nordeste, levan
tamentos esses jâ aprovados pelo próprio Ministério da Fazenda, 
cm pronunciamento referente aos créditos de Imposto Sobre Produ
tos Industrializados. 

Para fins de cálculos, de incentivos de !CM, a partir do Convi:· 
nio de l 5·1· 70, ficaram vinculados ao pcrfodo concernente ao clllcu· 
lo de crédito do IPI como incentivo à c~portaçilo. Nilo resta dúvida 
de que, nos termos da Portaria n' 163 de 8·5· 75, do Sr. Ministro da 
Fazenda, os créditos de !CM como incentivo à c~portuçilo cor
respondem à c~portaçào de lagosta glazeadas a partir de 17-7-69, 
data que antecede o próprio Convi:nio de 15·1-70. Prevalece, pois, a 
data de 15·1-70, como termo inicial do prazo para a acumuluçila 
dos créditos de I CM. 

Quanto à vinculaçiio do pcrfodo de incentivos fiscais do I PI c do 
!CM à c~portação, cabe observar que, por força do convênio de 
15-1-70, os produtos industrializados, que gozem de estimulo fiscal 
ao I PI, devem também gozur do incentivo fiscal idêntico, na 6rca do 
!CM; os Estados reconheceram os incentivos fiscais do. !CM para 
lagostas, desde 15-1· 70. 

A Portaria nv 163, de 8-5-75, do Sr. Ministro da Fazenda, 
reconheceu e~prcssamcntc que o pcrfodo abrangido pelo incentivo 
fiscal do IPI à c~portação tem como termo inicial17-7-69. 

Cabe observar, entretanto, que, nos entendimentos que vêm 
sendo mantidos com as Secretarias de Finanças dos Estados, houve 
quem levantasse dúvidas quanto no ressarcimento do crédito de !CM 
correspondentes a e~portnçõcs do período de 15·1-70 a 2-2-75. 

Essas dúvidas foram desfeitas, do ponto de vista jurfdico e do 
ponto de vista cconômico, pelos csclnrccimentosjâ prestados à Asses· 
soria do Sr. Ministro da Fazenda. 

Cabe, porém, observar que, conquanto outras atribuições 
importantes caibam à referida Assessoria, a ela compete, cm face da 
urgência c relevância atribufdns à matéria pelo Senhor Presidente da 
República c pelo Sr. Ministro da Fazenda, providenciar a imediata c 
plena execução do disposto no Decreto-Lei nv 1.426, de 2-12-75, 
mediante o ressarcimento integral dos créditos de !CM formados a 
partir de 15-1-70 e já reconhecidos pelos Estados devedores. 

A urgência do ressarcimento fica mais evidenciada cm virtude 
da crise econômica e social gerada pela recente seca que assola· o 
Nordeste, j6 que a pesca c a industrialização da lagosta fornecem 
empregos pura inumeráveis famflius, empregos esses que serão perdi
dos se as empresas e~ portadoras, por falta dos créditos que jú lhe silo 
devidos há tantos unos, perderem as fui~us dos mercados estran
geiros que, com tanto empenho e vencendo tantos obstâculos, consc· 
guiram conquistar, 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) - Concede-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer. 

Governo pura equilibrar a sua balança de pngumcnto. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
oportuno aparte de V. Ex•, sobretudo por partir de quem tem tanto 
conhecimento sobre o problema que estou discutindo. 

Sr. Prc.~idente, Srs. Senadores, cfctivumente, como muito bem 
salientou o nobre Senador Mauro Bencvides, este problema atinge 
também o sctor social dos nossos E.~tados, Rio Grunde do Norte c 
Ceará. 

Releva observar que repercussões sociais da indústriu pc.~qucira 
nô Nordeste decorre do fato de ela impedir o cxodo, já que cssn 
indústria não deixa o trubulhador ser nfctudo pelos problemas cfcli
cos de secas. 

E.~sn inc.lústriu, só nos E.~tados do Cearâ c Rio Grande do Norte, 
emprega e remunera dircta ou indirctnmcnte a cerca de 200.000 
pessoas que vivem e.\clusivamente dessa atividudc, que é n mais 
importante do ponto de vista sócio·econômico. 

Merece ser salientado que o setor econômico da captura, 
industrialização c c.\portaçilo da lagosta c de peixes nobres, caso o 
incentivo jâ concedido seja mantido podcrâ nlcnnçar 35 milhões de 
dói are.~. 

No Terceiro Encontro Nncionnl de E~portadorcs, cm 
pronunciamento reccntfssimo, realizado anteontem e publicado 
ontem pela Imprensa, o Sr. Ministro da Fazenda afirmou ql!c os 
protocolos pura o ressarcimento dos créditos acumulados do !CM fo· 
rum assinados com alguns E.~tados. A afirmação do Sr. Ministro da 
Fazenda é inteiramente verdadeira. Cube contudo providenciar com 
a maior urgência possfvcl a cfctiva assinatura dos protocolos com os 
Estudos do Rio Grande do Norte c do Ccarâ, cujos créditos acumula
dos jâ foram efctivnmentc reconhecidos pelos Estados c pelo próprio 
Ministi:cio da Fazenda, pura fins de câculo do crédito acumulado do 
!PI. 

Em face do exposto, torna-se urgente o imediato e integral 
cumprimento do Decreto-Lei nv 1.426, eliminando desde logo 
quaisquer rc.~trições do incentivo jâ concedido à e~portaçi\o de 
lagosta e sendo prontamente subscritos os protocolos com os 
E.~tados do Rio Grande do Norte c Ceurâ, de forma n abranger todas 
as e~portaçilo realizadas a partir de 15 de janeiro de 1970 

Parn finalizar, lembramos que quaisquer restrições no tempo ao 
incentivo fiscal à e~portaçiio de lngostns ncarretnrá restrições· à 
própria e~portaçilo do produto, com prejulzos gruvcs a urgentes c 
relevantes objetivos sociais c cconômicos do Pnfs. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, dci~o aqui este apelo ao eminen
te Ministro da Fazenda, c como presente se encontra o Lfdcr da 
ARENA, nesta Casa, o eminente Senador Virgflio Tâvora, que tílo 
bem conhece o assunto, faço de S. Ex• o nosso procurador, para 
que, junto no ilustre Ministro da Fazenda, tome em consideração o 
apelo que, cm boa hora, estou transmitindo, em nome dos interesses 
do Rio Grande do Norte c do Ceará. (Muito bem!) O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador 

Dinarte Mariz, V. Ex•, realmente, focaliza problema dn maior 
importância para a nossa rcgiílo, especialmente na presente conjuntu· 
ra, quando o Rio Grande do Norte o Ceará se defrontam com esse 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Virgflío Távora, como Udcr. 
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O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA -CE. Como L!der, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente c Srs. Senadores: 

Quando os tempos passarem c o exame frio de uma época puder 
ser feito, acima das paixões momentâneas, dúvidas nào temos de 
que as figuras do Senhor Presidente Ernesto Geisel e do Sr. Ministro 
Mário Henrique Simonscn serão aprccidas nas suas verdadeiras di
mensões, por tudo que fizeram pelo Brasil geral, pelo Nordeste em 
particular. 

E no momento em que o eminente Senador Dinartc Mariz faz 
um apelo à Liderança cm exercício para que transmita a S. Ex•., o 
gestor das Finanças brasileiras, um pleito pelo qual já, pessoalmente, 
temos tanto nos batido, precisamos, no endosso que ao mesmo 
demos, prestar a esta Casa um depoimento sobre tudo aquilo que um 
Governo, que peca, justamente, pela pouca divulgação dos seus atos 
mais positivos, tem feito pela nossa região no sctor crcdit!cio, no 
suporte das atividades básicas locais, afora ação sem par na alocação 
de recursos outros aos Estados c a vantagem de sua infra-estrutura. 

No inicio de 1975, abateu-se sobre toda a região nordestina, 
principalmente sobre algumas capitais, e com ênfase do nosso 
Estado, uma crise sem precedente, que por nós predita, havia sido 
bastante minimizada pelos detentores locais do poder no ano 
anterior. 

Referimo-nos à angústia de meios por que passou grande parte 
da indústria nordestina cm março, abril, maio e junho do ano 
transato. 

S. Ex• o Sr. Ministro, dentro da dirctriz geral do Sr. Presidente 
da República, criou a instância nossa, a instância das classes pro
dutoras da região, principalmente a do Cearâ, a instância de alguns 
dirigentes esclarecidos, entre os quais justiça se faz destacar o da 
terra alcncarina, Governador Adauto Bezerra, uma linha especial de 
crédito a lei que salvou, só cm nossa terra, do desemprego mais de 
trinta mil operários, resolvendo um problema social, de um lado, c 
uma crise económica de outro, que parecia estar chegando a um 
paroxismo. Mas não ficaram a! as providências governamentais; os 
exportadores de peles c couros, numa imprevidência, que é muito 
própria do nordestino. mais uma vez haviam acumulado estoques, e 
dentro de uma solução que realmente salomõnica foi, também veio 
o Governo Federal, mais uma vez, ao encontro dessas necessidades c 
permitiu que todos esses exportadores principalmente da Bahia, do 
Ceará, também nào fossem à falência. 

E que dizer do amparo dado à pesca? Fé-lo, considerando o 
produto como industrializado, se glazeado fosse, com pagamento às 
empresas, do !PI, com efeito rctroativo até 1969. Aqui já foi referido 
c tornamos a repetir: só no Nordeste, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
11 O mil pessoas viram assegurado o desempenho do seu labor diário. 
Mas não ficou a! o elenco de providencias tomadas pelo Governo. A 
castanha, o óleo de caju, por exemplo, haviam-se tornado produto 
gravoso no mercado internacional, aumentada foi a cota do !PI para 
que estas exportação pudessem ser procedidas. 

Com a liberação do preço do café, entraram em crise todas as 
indústrias de torrefação do produto e foi justamente, mais uma vez, 
o Governo Federal que a esse reclamo atendeu. 

Finalmente, na medida agora percutida pelo ilustre represen
tante: potiguar, o eminente Senador Dinarte Mariz, cm auxílio dos 
Estados pobres, aós Estados que nilo podiam pagar os créditos 
acumulados de I CM, para exportação, Sua Excelência, o Senhor Pre
sidente da República, assessorado pelo Ministro Mário Henrique 
Simonscm, tomou n providência cuju execução prática é agora obje
to de discussão. 

Certos estamos de que dentro de um conjunto tilo grande e tào 
alentado de providências que tiveram, ao lado do seu aspecto econô
mico, principalmente uma grande e inequ!voca finalidade social, que 
é o amparo aos trabalhadores nordestinos que se dedicavam a 
diferentes atividades, o apelo que ora é feito pelo nobre Senador Di
narte Mariz, correspondendo àquele que tantas vezes, particular-

mente, endereçamos às autoridades competentes, nào cairú no vazio, 
e esta indústria pesqueira que hoje é um dos fundamentos da 
economia ccarcnsc - economia tilo problemática como todos os 
Srs. Senadores sabem ·- que dá um suporte muito grande à do 
vizinho Estado potiguar, este apelo não cairá em vilo, re~etimos, c o 
Sr. Ministro será scns!vel à argumentação, clara, l!mpida, tranqUila, 
expcndida pelo ilustre (9-Sccretário desta Casa. 

Com prazer transmitiremos, na primeira oportunidade - neste 
final de tarde talvez não seja poss!vel - ao Sr. Ministro, embora 
redundante seja dize-lo nilo mais aquele apelo pessoal, mas o apelo 
do povo do Rio Grande do Norte, que se junta àquele outro do povo 
alcncarino, em busca daquilo que se lhes afigura, e a nós também, a 
.Justiça feita a quem merece. (Muito bem! Palmas.) 

··o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Pretendo tecer algumas considerações, ainda que ligeiras, acerca 
de dois decretos-leis ultimamente editados pelo Poder Executivo, que 
estão a indicar a adoção de um expediente, a meu ver inidôneo, por 
parte do Senhor Presidente da República. 

O primeiro, o Decreto-Lei n9 1.470, de 4 do corrente mês; do se
gundo tenho noticia pelos jornais, pois ainda não chegou a esta Casa 
para a devida tramitação ou para a indevida, como quer-me parecer. 
Mesmo assim, me animo a fazer algumas observações gerais, que me 
sinto autorizado a desenvolver, ainda que nilo conheça, por não pu
blicado, o texto do segundo decreto-lei. 

Começarei, Sr. Presidente, pelo Decreto-Lei n9 1.470. Ele 
estabelece condições para "emissão ou prorrogação de passaporte co
m um, concessão de visto policial de sarda, e dá outras providencias". 

Por este decreto-lei ficam condicionadas ao recolhimento em 
dinheiro, no valor de 12 mil cruzeiros, a emissão ou prorrogação do 
passaporte comum no Pais; a concessão, em passaporte emitido por 
autoridade brasileira, de visto policial de salda; a concessão para es
trangeiro, admitido ou registrado no Pais, em caráter permanente, de 
visto policial de salda. 

Trata-se, como se vê, do tão comentado, e de certa forma discu
tido, decreto-lei que instituiu um depósito de 12 mil cruzeiros para a 
viagem ao exterior, de um modo geral, ressalvadas as cxceçõcs que 
ele contém. 

Esse decreto-lei, Sr. Presidente, pode ser apreciado sob um du
plo ângulo de visão. Pode ser apreciado sob o ponto de vista de sua 
conveniência, utilidade e eficácia, e pode ser examinado sob seu pon
to de vistajur!dico. 

Quanto ao primeiro: a utilidade, a conveniência, a oportunidade 
e a eficácia, não me animo a formular juizos derradeiros, embora 
·tenha registrado algumas opiniões que impugnam o acerto da me
dida. 

A t!tulo de exemplo, apenas, Sr. Presidente, vou referir alguns 
dos fatos já verificados: como é sabido, a V ARIG é uma empresa 
brasileira que vem prestando ao Pa!s serviços que não hesito em qua
lificar de extraordinários e excepcionais, dentro e fora do Brasil. Vale 
por um serviço diplomático auxiliar, tal a sua utilidade e, hoje, tais as 
suas dimensões. 

· Pois bem, mal editado o decreto-lei, registravam os jornais que 
as ações da VARIG haviam sofrido uma queda de 14,9%, e, no dia 
seguinte, mais I 0,8%. 

Dir-se-á que isto é problema de uma empresa, sujeita, como tal, 
a todos os acidentes e que o empresário não está isento e imune, em 
face dos a tos do Governo. 

Ocorre que essa empresa, exatamente pela sua importância, está 
se transformando em um fator de excepcional valia no turismo para 
o nosso Pa!s. 

Ainda ontem, quando chamava a atenção desta Casa para o 
descompasso da orientação governamental a respeito dos mais varia-
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dos assuntos, lembrava cu que no fim do ano passado reunia-se, sob 
o patrocínio oficial no Rio de Janeiro, um Congresso da AST A, para 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agradeço o 
aparte do nobre Senador Virgllio Távora c me permito observar que 
ninguém contestou, ao que me parece, a conveniência de serem 
adotadas medidas tendentes a reduzir as despesas que são rcdut!vcis, 
inclusive, com turismo. 

o qual o Governo destinou uma verba especial de 25 milhões de cru· 
zciros. E mais, a fim de significar todo o apoio que o Governo dava a 
uma politica de turismo, nem mais nem menos do que Sua Excelên
cia o Senhor Presidente da República se deslocara até o Congresso 
para insistir c acentuar a importância que o Governo dava para esta 
atividadc. Isto foi cm novembro do ano passado. Jâ agora, essa pro· 
vidência vem constituir uma barreira para muitos c para grande nú· 
mero uma verdadeira cortina de ferro a separar o Brasil do resto do 
mundo. 

Acontece que turismo não existe com mão única. O turismo hâ 
de ser sempre bilateral ou plurilatcral. Hâ o turismo dos brasileiros 
para o exterior c dos estrangeiros para o Brasil. ~ preciso aceitar as 
condições deste importantíssimo comércio que para muitos palses 
chega a ser de importância fundamental c mesmo capital. 

Pois bem, Sr. Presidente, dizia que não era apenas um problema 
que interessava a uma empresa - esse que indiquei apenas a titulo 
de exemplos c que dizia respeito à queda das açõcs da VARIO na 
Bolsa de Valor.cs, como conseqUência imediata c próxima da 
providência governamental. 

O Jornal do Brasil de hoje dâ a noticia de uma entrevista, de um 
encontro mantido entre o Presidente da VARIO c o Sr. Ministro da 
Fazenda: - Por ela se fica a saber que o ilustre Sr. Mário Henrique 
Simonscn garantiu ao Presidente da VARIO, Sr. Erix Carvalho, que 
o Governo está pronto a estudar qualquer solução, no caso de uma 
eventual necessidade financeira provocada pelas restrições do 
Decreto-Lei n9 1.450. 

O Sr. VII'JRIO T'Yora (ARENA - CE) - V. Ex• dá licença 
para um aparte, eminente Senador? (Assentimento do orador.) -
Desde ontem V. Ex• cobra tantas afirmações do Governo- houve 
uma que tivemos até a honra de ser o portador, nesta Casa - que 
hoje vamos tornar a dizer a .v. Ex•: o Governo está, realmente - c 
a VARIO já recebeu a garantia - disposto a estudar a maneira de 
ressarci-la dos prcjufzos, mas esclarecê-lo: necessidades a atender, 
porém, cm cruzeiros, c o nosso problema é dólar. Essa é a razão. 
Quando ouvimos apelos de que, encarecidamente, façamos o grande 
sacrificio, inclusive de racionamento do cumbustfvcl que afcta 
indistintamente todo o brasileiro que tenha o seu carro, achamos 
estranho que, quando queiramos fazer o racionamento de turismo 
que é, esse sim, passageiro c fact!vcl de ser feito, se levantem tantas 
vozes contra. Sabemos que a medida é impopular, não ignoramos 
que a medida não é bem aceita. Mas dissemos - e isto jâ foi até 
glosado pelo jornal de maior circulação c importância neste Pais -
que o Governo está certo em fazer as rctificações, mister na medida 
que parecer nccessârias, justas ,c que atendam às finalidades que ele 
deseja, que é esta restrição, cada vez mais; 'duma evasão que estava 
sendo geométrica de dólares. Tanto que, veja V. Ex•, quem vai para 
a Argentina, Paraguai, Uruguai não está reclamando da medida 
porque ela não o atingiu... · 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- SP)- O Chile. 

O Sr. VlraRio T1hora (ARENA -CE)- O Chile também, mas 
para lâ o nosso caudal de turistas é bem menor. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - SP) - Todos aqueles 
pafses que dispensam passaporte. 

O problema, quer me parecer, cstâ na sabedoria, na adequação, 
na utilidade, na eficácia c na justiça da fórmula adotada pelo Gover
no, através de expediente do Decreto-Lei. Em primeiro lugar ... 

O Sr. Uzaro Barbou (MDB- GO)- V. Ex• me permite? 

O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - V. Ex• 'dividiu a 
questão cm duas partes: primeiro a eficiência c depois a conveniência 
da forma adotada. V. Ex• está indo para a segunda. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - A juridicidadc, 
ainda estou na primeira, aliás, arrastado c mantido pelo seu aparte. 

O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - O que para nós 
constitui motivo de honra segurá-lo, ainda, numa questão dessa. 
V. Ex• tem vôo muito livre quando deseja tratar de todos os 
assuntos:· consideramos até homenagem, esta parada. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Eu me felicito 
por V. Ex• receber como homenagem, que, cm relação a V. Ex•, é 
sempre devida. 

Observo, Sr. Presidente - vou mais além - c digo que uma 
medida tendente a limitar as despesas com turismo seria bem recebi· 
da pela opinião pública. Mas parece que o Governo - sei que não 
vou agradar ao eminente Senador, mas vou me permitir - na sua 
onisciência c na sua onipotência, preferiu a fórmula ... 

O Sr. VlrtOio n,ora (ARENA - CE) - Temos feito um 
acordo a respeito de onisciência c onipotência. Se ele· fosse 
onipotcntc, mais uma vez repetimos, estarfamos fora de qualquer 
crise, por não ser onipotcnte, eminente Senador! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-~ muito bom 
que o Governo saiba que, a despeito de todo o seu poder, ele não po
de tudo. Não lhe faz mal ouvir um pouco a voz da Oposição ... 

O Sr. Vl!iOio nYora (ARENA- CE)- Com atenção c respci· 
to. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... não use tanto 
esses instrumentos autocráticos de que ele próprio se investiu, 
lembre-se de que existe alguma coisa que se chama povo brasileiro ... 

O Sr. Vl!iOIO TIIYora (ARENA- CE)- E o que faz o Senhor 
Presidente nesses apelos ao povo, senão por saber que ele existe? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... não descreia 
dele, que será posslvel encontrar fórmulas melhores e mais 
adequadas que serão melhor suportadas pelo povo brasileiro, cujas 
reservas de generosidade parecem ser inesgotáveis. 

O Sr. Mauro Bennldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) - Nobre Senador Paulo 
Srossard, V. Ex• se referiu à sensibilidade do povo brasileiro. Em rc· 
láçào a esse decreto que estabelece um depósito compulsório de 
CrS 12.000,00, o que há, realmente, é um verdadeiro clamor 
hacional contra essa medida. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Exato! Mas o no· 
brc Senador já adiantou que, em relação à VARIO, o Governo, se 
bem ouvi, está disposto inclusive a subsidiar ou ressarci-la dos 
prejufzos ... 

O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA- CE) - A estudar uma forma 
de ressarcir os prováveis prejulzos que venha a ter. E sabe por que, 
eminente Senador? 

O Sr. VlraRio T'vora (ARENA - CE) - Exalo. Então, veja 
V. Ex• que não foi assim uma cortina entre nós c o resto do mundo. 
Foi, sim, uma das medidas de economia de divisas que se afigurou ao 
Governo como eficaz a curto prazo, transitória c que, repetimos, so· 
frerá as adaptações necessárias- nisto o Governo foi bem claro que 
não tinha uma atitude, absolutamente, irrcdutfvcl a respeito da 
continuidade desta medida no tempo, nem da permanência da forma 
em que ela está. Nilo foi isso dito aqui? Tornamos a repetir. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... estudar uma 
forma de rcssarcim~nto pelos prcjulzos, mas em cruzeiros ... 
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O Sr. Vlrafilo Távora (ARENA- CE)- Em cruzeiros? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sim! Entilo, Sr. 
Prc.~idente, faço a pergunta: mas esses cruzeiros nilo valem nada? 

O Sr. Vlrafilo Távora (ARENA- CE)- Uma coisa muito di· 
ferente, nobre Senador: dcs cruzeiros, nós dispomos; dos dólares, 
hoje somos carentes. 1:: a pequena diferença existente, que nos permi· 
te esclarecer a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De qualquer sor· 
te, jâ se sabe que o Governo admite ressarcir os prejufzos que vier a 
sofrer a VA RIG. e o farâ em cruzeiros. 

O Sr. Vlrafllo T"ora (ARENA- CE)- Mas, claro! Nilo po· 
deria fazê-lo em dólares, pois deles temos carência. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Pergunto eu: 
esses cruzeiros que vierem a ser desembolsados pelo Governo não 
pertencem, por acaso, ao povo brasileiro? De onde os haverá de tirar 
o Governo? 

O Sr. Vlrafilo TáYora (ARENA - CE) - Respondemos a 
V. E.~•: da mesma fonte que retira aquele.~ cruzeiros com que 
subsidia as chamadas linhas pioneiras, as linhas de integração 
nacional, os vóos domésticos para lu gare.\ onde as linhas mantidas só 
podem ser sustentadas à base de subvenção. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Se V. Ex• me 
consentir que use da tribuna, terei ocasião de me referir a alguns da· 
dos que me parecem dignos de rene,ão, exatumente, no que se refere 
a C.\..\e problema. Mas, nào quero passar para esse aspecto do proble· 
ma sem antes também dizer duas palavras sobre outra, como uma 
espécie de exceçilo em termos processuais, lançada pelo eminente 
Lfder Virgrtio Távora, quando manifestou a sua surprc.~a em face das 
considerações ora feitas, quando a Oposição chegou aqui a ponto de 
sustentar a conveniência de uma racionalização no uso do combustf· 
vel, no uso da gasolina. 

O Sr. Vlranto TáYora (ARENA- CE)- Racionamento nilo, 
racionuli7.llçào queremos nós. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Prefiro dizer 
racionalização pura evitar ... 

O Sr. Vtranto TíYora (ARENA -CE)- Mas disse e nilo silo 
sinónimos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo silo rigoro· 
samente sinónimos. 

O Sr. VlraOio TáYora (ARENA- CE)- Concordamos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Por isso mesmo 
uso rJicionalizaçilo, para evitar a exegese evidentemente tortuosa e 
canhestra que alguns pretenderam tirar da sugestão alvitrada. Por 
isso insisto em usar racionalizaçilo. 

Pois, a propósito, nobre Senador Virgflio Tâvora, ocorre-me 
lembrar o que disse um membro do Conselho Nacional do Petróleo e 
que me pareceu de suma gravidade. Que disse ele? Disse que, com os 
óbices levantados para o turismo externo, se houver como se preten
de e como se postula o incremento do turismo interno, as despesas 
internas com o combustível seriam maiores do que a economia feita 
com a cortina de ferro levantada para obstar o turismo externo. 

O Sr. Vlrgnto Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
esse i: um conceito meramente opinativo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Estou com 
V. Ex•, até porque eu não teria elementos para dizer aqui c agora, pe· 
rante esta assembléia, que tal seria o resultado. Respeito muito o 
Senado, como respeito a mim mesmo, para nilo fazer uma assertiva 
desta ordem nesta Cusu ou cm outro lugar qualquer, mas especiul· 
mente nesta Câmara. Mas nilo posso ignorar, também, u opinião 

emitida por um membro do Conselho Nacional do Petróleo, que, 
suponho, tenha elementos para emitir um juizo como o que emitiu. 

De qualquer sorte, lica ele registrado e vamos verificar, no 
correr do tempo, onde está a razão. 

Peço desculpas pela demora em conceder o uparte ao nobre 
Senador Itamar Franco, mas não queria deixar sem resposta as duas 
observações que fez o eminente Lfder Virgrtio Távora. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Paulo Brossard, 
o meu aparte é apenas cm relação à expressão do nosso Lfder Virgf· 
tio' Távora, que usou a expressão: "sofrer adaptações". Veja V. Ex• 
o que acontece neste País. Nós todos queremos a redução do deficit 
da Balança de Serviços, tradicionalmente desfavorável no Brasil. 
Pois bem, o Governo lança um Decreto, para depois sofrer 
adaptações! Nilo se estudam as coisas mais convenientemente. Era o 
aparte que queria dar a V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não era isso, 
eminente Senador - desculpe-nos o contra-aparte. A urgência fez 
com que fosse lançada essa fórmula. Sabe V. Ex• que adiantamos 
:tti:: sermos rartidúrios de uma fórmula proporcional aos rendi· 
mcntos. Aceitamos como necessidade :tbsoluta uma providência 
rápida a respeito. E o Governo viu que a sua implantação imediata 
era a forma mais adequada c mais rápida. Foi a que ele adotou, e i: 
esta que consta no Decreto. Mas não se tornou ele intransigente; foi 
o primeiro a dizer que procuraria adaptar-se à realidade. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador 
Virgílio Távor:t, se V. Ex• me permite ... 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Desculpe-nos, mas 
esta afirmativa do nobre Sen:tdor Itamar Franco nos permitiu 
inv:tdir seu discurso. f: mais um:t generosidade gaúcha que suporta 
css:t intromissão de nossa parte. 

O SR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)- Espero não aban· 
dona r a linh:t do pronunci:tmcnto que desejava fazer. Mas os apartes 
trocados me fazem recordar :to Senado um artigo recente do antigo 
parl:tmc:ntar c Ministro do Supremo Tribunal, Sr. Aliomar Baleeiro, 
a propósito da quart:t edição do magistral livro de Joaquim Nabuco: 
Um Estadista do lmrérlo. Com aquele modo tão peculiar que tem o 
:tntigo parlamentar b:tiano, num artigo sugeriu ele que o Presidente 
Magalhães Pinto, o Presidente Ci:lio Broja fizessem grupos de 
Deputados e Senadores, a fim de que fosse lido, em voz alta, o 
grande livro sobre o Sc:n:1dor Nabuco de Araújo. Estou com vontade 
de :tprovc:itar a idéia c sugerir que altos escalões do Poder Executivo 
t:tmbém leiam Um Estadista do Império e aprendam, com os velhos 
administr:tdorc:s deste Pais, :tlguns princípios da arte de governar. 

O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- Permite V; Ex• um aparte'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre 
Senador. 

O Sr. Leite Chaves (M DB ;,_PR)- V. E.x•, Senador Brossard, 
disse com muita propricd:tdc que o turismo í: um veículo de mão 
dupla c, na realidade, o i:. Veja V. Ex• a insensatez de determinadas 
medidas. O Governo, ou o Executivo Federal, melhor dizendo, de 
uns anos p:tru cit, incrementou seriamente a indústria hoteleira, no 
País. Os hotéis mais chiques foram feitos, no Brasil, no prazo de 
cinco anos, com o dinheiro do povo, com incentivos fiscais. 
Fizeram uqui o Meridicn, o Othon, o Sheraton ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) -Creio que i: 
mdhor V. Ex• não enumer:tr porque não vai conseguir citar todos. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Ent1io, veja V, Ex•: esses 
hotéis, cm decorrência dessas medidas, cairão em sua preferência, cm 
seu movimento. E o pior i: que o Executivo alcgu que os doze mil 
cruzeiros do empréstimo compulsório sedio destinados uo incre· 
mento du indústriu hotclciru nucionul. Veja V. Ex•. esses hotéis 
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sofrerão o impucto desse recesso c essas importâncias se destinarão à 
construção de outros hotéis, quando teremos capacidade ociosa no 
sctor hoteleiro. 

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - CE) - Subc V. Ex• que 
serão motéis c hotéis de baixo custo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Isso ainda não é 
o mais gruve, Ex• ... 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- Só gostaria de concluir da 
seguinte formu. A medida ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... 11 despeito da 
sua rclev:incia. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Pt\)- Não estava correto que 
turistus n:1cionais viajassem paru o exterior ao custo de oito cruzeiros 
o dólar, porque o dólur, no câmbio negro, está na ordem de 15 
cruzeiros ou mllis, nem sei quanto. O Executivo fornecia o dólar a 
CrS 8,00 ou CRS 10,00 para o individuo ir para o exterior, cm 
viagem de recreio ou de deleite. Então, ao invés- que era u medida 
mais sensuta, a meu ver, - de se vender o dólllr pelo preço real, 
porque não huvcria nenhum prejuizo, pelo custo relli, tomou-se essa 
outra providência tol:llmente insensata. Subsidiu-sc, porque 
continua a vender o dólar pelo valor irre:il, quer dizer, li CRS 10,00, 
quando, na realidade, está a CrS 15,00, c se e.xige um empréstimo 
compulsório dessa naturezll, plir:l aumentar os ônus c os atritos 
econômicos da administração. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Este í: um 
llspecto realmente interessante, mus cu me permitiria trunsmitir ao 
Senlldo alAuns dados revelados pelo Sr. Erick de Carvalho, Presi
dente da VARIG e que, me parece, devem ser objetos de rcnexão. 

"Durante o encontro que teve ontem, com o Ministro da 
Fazenda, o Sr. Erik de Carvalho informou que u sua empresa 
trnrâ ao Brasil, somente cm vôos fretados, durante este ano, 
36 mil 440 passageiros, 72% acima do transportado no ano 
passado nesse tipo de vôo. O presidente da VARIG disse ao 
Jornal do Brasil que as linh.ns internacionais silo respons6veis 
por 70% das receitas operacionais da sua empresa (CrS 3 bi
lhões 563 milhões, em 1975) c que 60% da receita dessas li
nhas (190 milhões de dólares- cerca de CrS 2 bilhões) são 
vendidos no exterior." 

tsto me parece que é um dado que merece ser registrado e posto 
cm relevo. ~ da maior seriedade. Mostra exatumcnte como o 
turismo, em duns mãos, como há de ser o turismo, estava 
encontrando, do l~do do Brasil, cm favor do Brasil, a 
correspondência. Que não se faz num dia, que não se forma em um 
dia, mas que é preciso cultivar c manter. 

Vou continuar, 'Sr. Presidente, servindo-me de alguns dados do 
Sr. l::rick de Carvalho. Diz ele: 

"O Sr. ~rik de Carvalho lembrou que h6 muitos anos a 
VARIG estli empenhada, através de seus 110 escritórios do 
exterior, no turismo receptivo, e tem conseguido trazer mais 
turistas estrangeiros no Brasil do que transportar brasileiros 
pura o exterior. Neste ano, através de vôos de afretamento, n 
VARIG transportará da Europa e Estudos Unidos uma mé
dia de 3 mil passageiros por mês. Somente da Europa Cen
tral, através de Suiça, a empresa brasileira trará mais de 9 mil 
turistas, entre novembro c fevereiro próximos, para o roteiro 
Manaus-Brasília-Rio." 

vos. E a importância do turismo parn o nosso Pais jâ agora é revela· 
da por eles, de uma forma muito clara c eloqUente. Mas, h6 ainda um 
outro aspecto que também me parece de singular relcvãncia c que 
vou abordar, logo após ouvir o aparte do nobre Senador Lázaro Bar
boza, que j6 h6 tempo não solicita. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO) - Senador Paulo Bros
surd, hú um outro ~spccto relevante quant~ a este decreto-lei que me 
permito lembrar a V. Ex•. Esse decreto-lei é um instrumento dis
criminatório; só atinge, sabidamentc, os brasileiros de classe média. 
Esses estarão impedidos de viajar para o exterior. Os milin6rios, os 
arquimilionârios deste Pais continuarão não apenas viajando para o 
exterior, mas gastando fortunas nos cassinos de Aculpuco, Las Ve
gns, Monte Carla, etc. O Governo, penso cu, nobre Senador Paulo 
Brossnrd, poderia ter atingido objetivos muit,, mais precisos se crias
se instrumentos que impedisse a evasão de dólares do Brasil através 
do Imposto de Renda, atingindo, assim, de igual forma, a todos os 
brasileiros c não apenas nos brasildros de classe média. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, hâ ainda 
um outro aspecto que vou me permitir anorar, servindo-me de um 
jornal de São Paulo, A Fôlha de Sio Paulo, urtigo de autoria do Sr. 
Ruy Lopes: "As Histórias Mal Contadas". Peço aos nobres Senado
res atentem para as considerações feitas pelo jornalista: 

"Em primeiro lugar, o Brasil nào perde dinheiro com o 
turismo." 

Nobre Senador Virgílio Tâvoru, não precisa npurtear-me. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA- CE)- Quem lê:, geralmente, 
i: porque estú cndosslmdo li idi:ill. EstlllllOS encantados cm ouvir a 
leitura do :migo. Seremos os primeiros a ir ao Governo pedir a 
revogação da sua medida. N r1o perde dinheiro com o turismo! 
V limos" ele. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador 
Virgílio Távorll, V. E,,, tomou-se de cspunto. 

O Sr. Vl!iOio n,ora (ARENA- CE)- Humildemente pe· 
dimos desculpas a V. Ex•, mas cru para se ter espanto. 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Vou ler as obser· 
vaçõcs c as rcnc.\Ões do ilustre jorn:llisl:l, que t:~nto me impressiona
ram que tomei li liberdade de apropriar-me, de certa forma, dos seus 
conceitos ou pelo menos deles me fuzer mensageiro perunte o Senado 
Federal, pllru que estu Cnsll c as :1lt:1s autoridlldes considerem o que 
foi llrticulado: 

"AS HISTÓRIAS MAL CONTADAS 

Embora impopuhircs, llS medidas tomadas pelo Gover
no, restringindo o turismo externo, são plenamente defensâ
veis, cm um momento de dificuldades no balanço de paga
mentos. Nilo seria passivei continuar subsidiando viagens 
internacionais com dólares comprados a uma taxa 20 por cen
to nbaixo da paridade real. O melhor caminho era o realinha· 
mt:nto do cruzeiro, e não a criação de novos instrumentos 
que aumentam o artificialismo de nossa politica cambial, 
mas, de qualquer forma, o objetivo foi alcançado. 

Mesmo tendo cm conta o acerto da decisão, nas circuns· 
tâncias, nào se pode ignorar o fato de que as explicações até 
agora fornecidas pelas autoridades da área econômicn c da 
Embrntur são simplesmente fantasiosas. 

Em primeiro lugar, o Brasil não perde dinheiro com 
turismo." 

Para transportar esse nuxo turlstico, a VARIG mantém 
hoje, em vôos regulares, 16 freq!Jências semanais para a 
Europa, 18 para os Estados Unidos, 4 para o Japão e 2 para 
a África do Sul. 

Pnssudo o espunto do nobre Senudor Virgílio TC!vom, vou 
continuur. 

Deixo estes dados e abstenho-me de, sobre eles, fazer maior 
comentário, porque, Sr. Presidente, eles sào em si mesmos eluciduti-

"Nu verdade, guniHI, c muito." 
Outro espanto, 

"De acordo com dudos oficiais dn Embratur, recebemos 
no uno passudo 585 milturistus, dos quais 62 mil cm tninsito, 
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participand,, de cruzeiros m:aritimos. E mandamos para o 
C\ tcrior apenas 3~0 mil. 

Ora. vem o Banco Central. com suas estatísticas. c assc
gur;a que mais de meio milhão de turistas- dos quais 277 mil 
\'icram dos E,t;ados Unidos c da Europa dci~aram no Brasil 
apenas 110 milhões de dólares, ou seja, 188 dólares por ca
beça. 

O Sr. Vlr&illo Táwora (1\RE:\A - CE)- Podemos explicar a 
V. Ex•. Isso estll espantando tanto ai o jornalista c naturalmente 
e> tá •cndo cndoss:tdo por V. Ex• porque está lendo o artigo. Simples
mente nosas c:adcias de hotel eles vi:m para cá pagando aqui apenas 
os e\traordinários. porque o resto cst!t sendo pago à cadeia a que per
tence o hotel. Realmente nào há possibilidade de se discutir esses da
dos do Banco Ccntr:al quanto à s;aida do nosso dólar. c muito menos 
;I cntr:tda do dól:ar. 

O SR. PAULO BROSSARD (,\1 DB- RS)- O nobre Senador 
apartcou o jornalista. 

O Sr. Vlf1Rio Tjyora (ARENA- CE)- Nilo. Se V. Ex• estll 
lendo o jornalisUt é porque V. Ex• estll de acordo com ele. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador 
cstll apancando o jornalista. repito. c nilo u mim. Se S. Ex• tiver um 
pouco de paciéncia ouvi rã mais alguma coisa. Assim que. superado o 
aparte, \'Ou continuar: 

"Enquanto isto, os brasileiros, pródigos como sempre. 
gastaram 1.330 dólnrc.~ cada um, gerando um déficit de 341,5 
milhão de dólares. 

Qualquer pessoa diplomada pelo MOBRAL percebe o 
erro evidente dessas estatísticas. Os números fornecidos pela 
União Internacional de Organismos Oficiais de Turismo 
(UIOOn mostram que o gasto médio dos turistas, cm todo o 
mundo, cm 1975, foi de 1.380 dólares per aaplta, uma despesa 
t..astantc asscmclhndn nos dos nossos compatriotas lll fora. 
bto posto, a receita real do item turismo para o Brasil, cm 
1975. deve ter sido por volta dos 807 milhões de dólares, c o 
anunciado diOdt, de 341,5 milhões se transforma, na rea
lidade, cm um lll~raYit de 355 milhões de dólares. 

Como só 110 milhõc.~ foram trocados cm estabelecimen
tos oficiais ... " 

O motivo é óbvio, é conhecido; no câmbio oficial o dólar cstll 
mais baixo do que na realidade c, cm toda parte do mundo, no Brasil 
c cm qualquer pais a pessoa que viaja procura, é natural, saber onde 
pode trocar melhor o seu dinheiro. 

De modo que oficialmente só 110 milhões foram trocados em es
tabelecimentos oficiais. 

" ... temos que cerca de 700 milhões de dólares entraram 
para o merendo livre. indo alimentar uma variada gama de 
negócios, entre eles. o contrabando c as remessas ilegais de lu
cros. 

Muito mais grave, portanto, que o propalado déficit do 
turismo é a evasão dessa receita, que só poderia chegar nos 
cofres do Tesouro se o governo cotasse o dólar pelo seu valor 
real, desestimulando o mercado negro. Mas como os interes
ses contrários à ndoção de uma taxa realista são muito fortes, 
continuamos com a moeda supervnlorizadn e inventamos his
tórias da carochinha para justificar medidas corretas. 

Na verdade, temos saldo fnvorllvel no balanço de turis
mo, e esse saldo precisa ser ainda maior pura saciar nossa fo
me de divisas." 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Nobre 
Senador, em que isso auxiliu a Balanço de Pagamento? Consegue 
V. Ex• explicar isso? Naturalmente vamos estudar os dados 
apresentados pelo jornalista cujo nome nilo ouvimos, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Tem V, Ex• 
razão na pergunta que faz c a resposta, colocada a questão nestes 
termos, eu diria que, no tocante ao ponto focalizado por V. Ex• 
nada ajudaria. Mas o fato está a revelar que o problema tem 
dimcnsõc.~ outras c cm outros termos teria de ser examinada. Quer 
me parecer que isso é evidente c intuitivo. 

O Sr. VlraOio T'wora (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
prometemos- em atenção a V. Ex• e o respeito que a ele temos c ao 
jornalista- V. Elt• citou o nome mas hoje estamos muito gripados e 
estamos ouvindo pouco- que vamos estudar os dados apresentados 
na primeira parte mas, de.~dc já, essas premissas por nós assentadas, 
delas nào nos afastamos. Vamos examinar apenas a justeza dos 
números mas não que o número mais ou menos preciso vll por em 
jogo a justeza dc.~sas premissas que jll assentamos. 

OSR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-Ccrto. 

O Sr. Vlr&Oio Tjyora (ARENA- CE)- Agradecido a V. Ex• 
pelo aparte. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente. 
outra intenção não tenho de discutir este assunto, neste fim de tarde, 
se não o de trazer questões c suscitar problemas para verificar se a 
providéncia governamental é insuscet!vcl de corrcçilo e melhoria ou, 
se ao contrário. o debate nesta Casa pode ajudar em alguma coisa. Se 
fosse ~penas para criticar por criticar, seguramente outros seriam os 
termos do meu pronunciamento. 

Se trago estas questões - e peço ainda licença para examinar 
outras - é, cxatamentc, para suscitar nesta Casa o exume amplo 
dessas noticias. 

O Sr. J~ Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre 
Senador c logo após vou mudar de tema, ainda que sobre o mesmo 
decreto. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - V. Ex• dá uma 
contribuição interessante no remate dos seus debutes sobre este 
aspecto. quando se justifica, apresentando o problema dentro de 
uma linha construtiva: diz V. Ex• que não está aqui para criticar por 
criticar c sim na busca de suscitar rcncxão, por parte do Governo, 
com relação ao assunto da Lei dos CrS 12.000,00. Da nossa parte, 
agradecemos esta posição de V. Elt•, porque a convicção que 
domina a opinião pública é que V. Ex• exercita, simplesmente, cm 
nome do seu Partido, o oficio de criticar por criticar. Permita-me 
V. Ex• alguns minutos para explicar: se o Governo propõe medidas 
de racionalização no consumo de gasolina, através de uma polrtica 
alta que perturbe o menos poss!vel o processo de movimentação dos 
brasileiros ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O Senador pelo 
Rio Grande do Sul critica. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- ... V. Ex• acha, e todo 
o MDB, que o Governo deveria racionar a gasolina ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Racionalizar, 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Racionar a gasolina e 
não racionalizar. 

O SR. PAULO dROSSARD (MDB - RS) - Não? Como 
nilo? Se estou dizendo racionalizar, embarga-me o nobre Senador 
pelo Amuzonus, dizendo que este não é o meu pensamento, o que eu 
protesto. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Mas o que V. Ex• c o 
nobre Scnudor Roberto Suturnino, que i: realmente a palavra, o 
uruuto dos problemas cconõmicos do M DB, estiío pretendendo real· 
mente é que se faça umu uçüo policial no consumo da gasolinu. 
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O SR. PAUI.O BROSSARD (MDB - RS) - Não. Abso· 
lutamente niio. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Entf1o um racio
n:uncnlo feroz, um rucionumcnto extremo, isso entiio o Governo tem 
perscrutado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
sou obrigudo :1 pedir ao meu ap:1rteante que me consinta dizer duas 
palavras, porque talvez elas baixem o ardor de S. Ex•, o ardor ora
tório, como os uma1.0nenses desejam que baixem as águas do Rio 
Negro. 

Ninguém, ninguém pretendeu reulizar ou propós um r:lcio· 
namcnlo feroz. Exut:m1cntc porque algum:1s pessoas parecem intcrcs· 
s:1dus cm colocur a Oposição num plano - digamos ussim - de 
reclunmr medidas muis enérgicas, por isso mesmo é que cuidei, cm 
apartes, que foram, aliãs, adotados pelo eminente Lfdcr Franco 
Montoro c pelo eminente Vicc-L!dcr Roberto Saturnino, n prccisur u 
linguagem, dizendo racionalizar. Pois bem, isto, insistido nc.~tc 
ponto, o nobre Senador ainda vem increpar-me a mim dizendo que 
não é racionnlizacào e sim racionamento feroz. 

Não nobre Senador, assim nilo! 

O Sr. José Llndoso (ARENA -t\M)- Mas racionaliz:1çào, se 
V. Ex• me permite, c o ardor niio vai :1bsolutumcn1c cair, porque o 
urdo r i: a serviço da verdade c da dcfcs:1 do Governo num progr:tma 
sério, respeitando as conveniências nacionais c defendendo os interes
ses de nossa alirmação perante as n:tções do mundo, no problema de 
nossa credibilidade. Diria a V. E:v que sua rctilicação busca rcalmcn· 
te uma coloc:tcão amenizadora daquilo que tem sido proposto insis· 
tentem ente pelo Líder Roberto Saturnino. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Isso diz respeito 
:1o combustível. Agoru, cst:tmos tmtando de outro :1ssunto, nobre 
Scnudor. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Queria dizer a V, Ex• 
que é um ofício de oposição. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Então dé o seu 
:1purte, nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso (ARENA -AM) - Então, dentro desse 
ofício de oposição. u opinião pública há de receber realmente as críti· 
cas, ugora, uo controle das cvusões de dólares com rclucão ao 
IUrismo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - O seu Lfdcr, o 
eminente Senador Virgílio Túvora, já recebeu minhu oração c, com 
muita atenção, prometeu-me resposta. Assim, se V. Ex• me permitir, 
vou prosseguir meu discurso. 

O Sr. José Llndoso (MDB- AM)- Se V. Ex• me permitir, na 
su:1 gcncrosid:tde gaúcha ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• pediu-me 
um aparte, nobre Senador, c está fazendo um discurso. 

Dê o ap:1r1e, por obséquio. 

soas, no :tno p:tssado, tiveram recursos (c motivos) suli
cicntcs p:tr:t vi:1jar ao exterior; na muiori:t dos casos, csl:l pc
qucnu porcào dos 110 milhões de brasileiros fuz parte do 
reduzido número dos privilegiados de altos n!vcis de renda. 
P:1r:1 que eles pudessem viajar despenderam-se cerca de 340 
milhões de dól:trcs cm divis:ts cm 1975, c só nos trés pri· 
meiros meses de 1976 j!t se acumulava um délicit de 131 
milhões nu rubrica "viagens internacionais" do balanço de 
p:1g:tmcntos (!!0% :1 mais que cm igual período do ano pus· 
s:tdo)". 

Paro aqui. t: um o contribuiçilo nessa doncn de recortes à 
rcncxão da opinião pública c ao exume de V. Ex• E mais umo vez 
que V. Ex• exerça realmente o seu oficio de fazer oposição por mcr: 
oposiçiio, obstando realmente reconhecer aquilo que é um grande 
esforço c um grande sacrificio de todos nós paro evitar cvasilo de 
dólares através do turismo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
concluo dizendo apenas- c logo passarei no exame de outro aspecto 
do problema - dizendo que a politica de preços altos cm matéria de 
cCimbustfvel não é bastante, confessou o ilustre c talentoso Ministro 
du Fazenda cm entrevista divulgada no Jornal do Brull, de domin· 
go. De modo que, nesta altura, a Oposição pode dizer que jâ conta 
com mais um voto, o voto do honrado MArio Henrique Simonscn. 

Vou continuur, Sr. Presidente, fechando este capitulo c pus
sando p:1r:1 um outro que diz respeito :10 aspecto jurídico do Decreto· 
Lei n• 1.470. 

Sr. Presidente, quer me p:trccer que esse decreto contr:1ria :tlé 
mesmo o Corto Outorgada, de 1969. 

Com efeito, esse depósito compulsório a rigor, é nem muis nem 
menos do que um empréstimo compulsório. O empréstimo com
pulsório está regulado, cm nossa Legislação, no art. 15 do Código 
Tributário Nucional, que cnumcm :1s espécies, os casos e~ccpcionais 
onde :1 União pode instituir depósito compulsório. Em nenhum de
les, cm nenhum dos tri:s casos enunciados no urt. 15 do Código Tri
butário Nacional se inclui esse do depósito de doze mil cruzeiros pa· 
ra cxpcdiçf1o de p:tssaporlcs, etc. 

Trttt:1r-se-i:1, :1ssim. de um novo caso de empréstimo compul
sório. Novo c:tso que somente por lei complcmcnt:1r, é o que diz o 
urt. 1 !!, § 3•. d:t Carta outorg:tda, podcri:t ser instituído. 

Vou ler. Sr. Presidente: 

"Somente :1 União, nos casos excepcionais delinidos cm 
lei complcmcnltlr. podcri1 instituir empréstimo compulsório." 

M :ts tem muis: No inciso 11 do§ 2• do art. 21 da mesma Carla, lê· 
se o seguinte: 

"A Uniiio pode instituir empréstimos compulsórios nos 
casos espcci:tis dclinidos cm leis complementar, tiOS quuis se 
aplic:1r~o as disposições constitucionais relativas aos tributos 
c as norm:1s gerais do Direito Tribut!1rio." 

Ora, Sr. Presidente, o tributo só pode ser criado por lei. t: o que 
se li: no art. 19, lê-se no art. 43, inciso I, e tambi:m se lê no arl. 153, § 
29. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Sei que incomodo 
V. Ex•, mas estamos no oficio do debate. Incomodo o nobre Sena· 
dor porque esclareço a opinião pública que V. Ex• estii simplesmen
te fazendo oposição. Leio rapidamente só algumas linhas, seguindo a 
escola de V. Ex• ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Dê o aparte, 
nobre Senador! 

Por decreto-lei nilo se crio tributo, Sr. Presidente.' Se ao 
empréstimo compulsório se aplicam por expressa claúsula, dita 
constitucion:d, as normns referentes aos tributos, somente por lei
c no caso lei complementar-, porque há disposição expressa- e 
nunca por decreto-lei poderia ser ele institufdo. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - .,. de se socorrer dos 
jornais. Diz o Correio Brazlllense, de três dias atrás: 

"Apenas algumas palavras ti respeito da controvérsia 
provocttdu pela exigênciu do depósito prévio pun1 viagens 
internacionais "Lei dos I 2 mil": pouco mais de 330 mil pes· 

Ainda há mais. Não poderia o empréstimo ser cobrado no meio 
do Orçumento sem a préviu autorizução orçamentária, exigida, salvo 
as cxceções c~ pressas, pelo já referido § 29 do urt. I 53 da Carta 
outorgada em I 969. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
uparlc? 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se for aparte. ou· 
ço o nobre Senador com muito prazer. 

O Sr. J!~St Lindoso (,\RENA- AM)- ,\gradcço a deferi:ncia. 
Quando vem do Olimpo sempre é agradável. 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Insisto, Sr. Pre· 
sidcnte. na obscrv:mciõJ do Regimentll. Não aceito o desprezo do no· 
bre Senador t\m;llonense. 

O Sr. JIM Und~ (AREN,\ - AM) - V. E~• permite o 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (~IDB- RS)- Já disse. 

O Sr. JIM Lind~»D (,\REN,\ - ,\1\1)- Quando V. Ex• diz. 
tem fon;01 de Decrc:to·Lci. ApartCOJrci V. E.'' Eu diria a V. E.\' 
apena~ o >c:guinte: o problem;a que V. Ex• C!ltá colocando é rc;almen· 
te faJ>Cinantc do ponto de vi~w doutrinário, mas é: cmincntc:mc:nte 
contro,·ertido. V. E'' n;io consegue. ;absolutamente, pro,·ar cm que 
~--= dc:p<hito vai integr.ar a Receita da U niào. I! simpiC!Imc:nte uma 
medida disciplinadora. dentro de: um ato administrativo, de preserva· 
ç.io dn~ interG.\C!\ nacionais. :-Ião há porque ..: pcn~r cm caracteri· 
1:.1r como empréstimo compubório porque h:'a analogia, também. 
C<Jm outms ti~ura~. como a da cauç;io. que ..: deposita para que se 
P'>'"'' u~ufruir um direito. Então, na mesma linha cm que V. E.'• faz 
o~ coiOCJçào. há outros doutrinadores que fa1em idéntico alinha· 
mc:nto dc:ntro de uma bo;a doutrina. Como cu nlo pos..'o ser extenso. 
porque V. b• nào me permite, digo que V. Ex• nào está ditando só, 
n•• doutnna. llá outro• eminc:ntcs jurist~ que: pen•am cm contrário. 
Scri01 C;tSO de: ..: tc:r. rc::.~lmc:nte, a rc.oluçào do problema atravé.\ da 
\lU JUUIC"Ifaria. 

O SR. I'AULO BROSSARD (~IDB- RS)- V. E'' podcri:~ 
mcn.:aon;or "' juri~ta• que: pen-am de forma contrária? Indicar os 
nomes? 

O Sr. Jcné Undo.a (AREN,\ - AM) - Penso rcalmc:nte ao 
.:ontr!ario c que h:a outros juristas. inclusive ~soas do Governo, 
com ;outorad;adc. que pens.1m, como jurist:as, de modo contrário. 

O SR. PAULO BROSSARD (!\I DB - RS) - Poderia mcn· 
ónnM "' nomo dc.""juri•tas. pelo menos para minha informação'! 

O Sr. Jcné Undo.a (1\RENA- Al\1)- Não tenho, nào dispo· 
nho de nomes OIJ:!oroa. Diso. sob :1 minha responsabilidade de 
hach;ord,tanto qu;mto V. E\•, penso contrariamente a V. Ex• 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eis um grande 
Jurist;o que ..: m:mifcsta, cuja opinião respeito. Mas, gostaria de sa· 
bcr os outros. Porque i: preciso, nobre Senador - o Senado Sõtbc 
muito bem disso - distinguir o jurist:a de certas pessoas que dão 
p:arcccrcs. nos qu:adros d:a adminbtraçào, c que de jurista não mcre· 
cem o nome. 

O Sr. José Llndo!>O (ARENA- ,\1\1)- O jurista tem que ter :1 

dimcnsi'ao d:a rc:alid:adc politica. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Jurista tem que 
comcç:ar por s:1bcr Direito. Por isso, perguntei, com o maior respei
to, qu:ais os jurisl:ls que de form:a contrária pensavam. V. Ex• apenas 
enunciou seu próprio nome, que tenho no maior acatamento, mas 
goswri<l de s;1hcr os outros. 

Em primeiro lug:ar, o Scn:1do s:abc- sabe melhor do que cu -
qu·: não é demento constitutivo do conceito de empréstimo compul
sório o intcgrur a Receita da União. Parn a formaçi'1o do capital da 
EL.ETROBRÃS, por exemplo •. foi feito um tipo de empréstimo 
compulsório, p;ara o BNDE, igualmente. De modo que este dudo 
n~•J é, desde logo, elemento conceituai do empréstimo compulsório. 

O Sr. Jollf Llndoso (ARENA - AM) - O principio da 
universalidade assim determinava, e V. Ex• está revogando. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Caso do princi· 
pio da anualidade, não universalidade. Mas, peço nnla para trazer 
ao Senado a opinião de um jurista. Este sim, todo o Brasil sabe que é 
jurista. O Ministro Aliomar Baleeiro que, além de jurista é notório 
doutor cm Direito Tributário, em Ciência das Finanças. Neste 
distrito da Ciência Jur!dica que durante muito tempo foi relegado 
para um plano sccund6rio c, nos últimos anos, tem tido um floresci· 
mento verdadeiramente cxtraordin6rio, eu até me aventuro a dizer 
que, graças /1 irradiante e fecunda personalidade do Ministro 
Aliomar Baleeiro quando constituinte cm 1943, se conseguiu inserir 
n.<> então art. 59, inciso XV da Constituição de 1946, aquelas pala· 
vras conferindo "Competência à União para legislar sobre Normas 
Gerais de Direito Financeiro". 

Com base nestas palavras, pode-se dizer que serviram de 
fermento, os estudos dessa disciplina tiveram, realmente, um 
florescimento extraordinário cm nosso Pa!s, onde a literatura era 
pobre. Os livros, tanto de Finanças como de Direito Financeiro. 
praticamente incxistiam - embora, um deles do tempo do Império 
tivesse esse titulo - eram todos eles antigos, estavam atrasados, 
muito atrasados cm relação à legislação c /1 doutrina. especialmente 
estrangeiras. 

O Sr. JOif Und010 (ARENA - AM)- Permita-me V. Ex•, 
rapidamente. Primeiro. para render- como V. Ex• - as homena
gens mais completas ao Ministro Aliomar Baleeiro, principalmente 
quando ele fala sobre este assunto. Segundo. para di1.er a V. Ex• 
que confirma além da sua autoridade especifica nesta matéria que tal· 
vez- cu concordo com V. Ex• plenamente- seja a maior autori· 
dadc cm Direito brasileiro, que a ele assiste, cxatamente, aquela 
dimensilo politica de que cu falava e que V. Ex• h (I pouco se 
recusava a conferir. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo, absoluta· 
mente não. Assim não d(l para discutir com o nobre Senador. Ora, 
como é: que cu me recusava! Ainda h6 pouco, cu dizia - repetia a 
palavra usada por mim - racionalização c recebi a contradita 
veemente e categórica do nobre Senador. Agora, quando faço o 
elogio do grande jurista Aliomar Baleeiro, vem S. Ex• dizer que este 
possui a dimensão pol!tica, que cu negava. Negava coisa nenhuma 
nobre Senador! O que eu dizia, cm primeiro lugar era que, para 
alguém ser jurista precisa conhecer o Direito. Agora, acrescento, não 
ba.~tu conhecer o Direito. Sem conhecer o Direito não é jurista, não. 

O Sr. Joti Llndo!IO (ARENA- AM)- Mas isso é óbvio. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ~. Mas est6 
ficando meio corrente c meio freqUente o emprego desta palavra, 
jurista. Pergunta-se quem é, não se sabe nem o nome, que direi as 
obras, os trabalhos que justifiquem a denominaçilo do jurista.· 

Fui desviado do assunto, ainda uma vez, pelo eminente 
Scl)ador, quando pretendia transmitir ao Senado algumas opiniões 
do Ministro Aliomar Baleeiro. Antes de fazê-lo, ouço o Senador 
Lázaro Barboza. 

O Sr. Uzaro B11rboza (MDB - GO) - Senador Paulo 
Brossard, apenas para ressaltar um aspecto do aparte do nobre 
Senador José Lindoso, que talvez inocentemente queria fazer crer 
que o Governo exigia o depósito compulsório de 12 mil cruzeiros 
para nada, para ficar mofando nos cofres do Banco do Brasil, 
porque S. Elt• negava, no seu aparte, a intenção do Governo de fazer 
uso desse dinheiro. Quando a Imprensa jâ publicou notas dizendo 
onde o Governo pretende aplicar esse dinheiro, e S. Ex• negava. Era 
só para ressaltar este aspecto do inocente aparte do Senador José 
Lindoso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu fui além para 
mostrar que a utilização do recurso nilo é elemento obrigatório, 
conceituai, do empréstimo compulsório. 

Mas, eu queria, Sr. Presidente, encerrando este aspecto do 
problema transmitir ao Senado a opinião, para mim mais do que 

l~l 
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autorizada, do preclaro Ministro c antigo parlamentar Sr. Aliomar 
Baleeiro, que, ainda há dias, a seu Indo, nesta saiu, encerrou um ciclo 
de conferências que dizia respeito 11 modernização do Poder Legisluti· 
vo, falando sobre o Senado: 

dcnci:1l, deverá atingir I bilhão c 700 milhões, já nc.~tc uno, c 
J c meio bilhões - segundo previsão do M inistí:rio dos 
Transportc,-cm 1977." 

Sr. Presidente, hil outrus c:lcmcntus intc:rc:,,antc:s na notici:1, 
inclusive:, :1 incidcnd:1 qu:1 ndo sc:ril. o que poderá rc:prc.~c:ntur no 
cust<l geral, nws. fico :1qui. Sr. J>rcsidc:ntc:, c n:io av:1nço um p:1.sso na 
dirc:~·:io destas uutras consc:qUi':nci:ls, 

A certa altura, diz o Professor baiano: 

"Em princípio, c pela Constituição, qualquer um pode 
entrar e sair livremente do País, observadas certas 
formnlidades legais como o passaporte, provu de vacinação, 
quitação com impostos e inexistência de processo criminal 
que obrigue a permanência aqui, etc. 

Mas o caso niio é nenhum desses: o Governo exige é 
dinheiro, embora prometa restituí·lo }!pós um uno, sem juros 
nem corrcçiio monetária, num período de innução quase 
galopante. Este é o primeiro problema, pois parece que essu 
exigência niio se inclui no grupo daquelas compatíveis com ns 
formalidades pura permitir-se a saída de alguém. 

O sc~:undo ponto, que aliás jú foi unorudo por um jornal 
do Rio, é o da natureza mesma de.~~e depósito. Se ele é 
compulsório, toma cores de tributo. Se é tributo rc.~tituívcl, 
as cores são de um empréstimo compulsório ou forçudo. 

E pass:1 a r:1zer considerações sobre esse tipo que só veio :1 ser 
previsto express:unente cm noss:1 Lcgisl:1çào, pela Emcnd:1 n• IS, que 
:ilterou :1 Constituiçf1o de 1946, no setor tributário. 

E di1. assim: 
"E tributo só pode ser criado por lei, c o empréstimo 

compulsório somente nos casos espcc!licos previstos numa lei 
complementar." 

Donde se conclui que seria nece.~sário, portanto, uma novu lei 
complementar para criá-lo. 

V:li :1lém. Lcmbw que, por outro h1do, pelo aspecto tribut:'lri<l 
do empréstimo compulsório, - :1i nà<l i: opinião do Ministro, cmho· 
r:1 ele se filie :1 esta opinião, que teve entre nós, :1lilis, um monografis· 
ta de primeim ordem, um jovem jurista, dc.~:1parecido muito moço. 
t\mílc:1r de 1\raujo Falcão, autor de urn:1 monografi:1 preciosa sobre 
a nature1.a jurídica do empréstimo compulsório. M:1s, aqui, dizi:1 cu. 
nilo é opinião do autor, do tratadista, porque resulta de disposição 
express:l,leg:il, :1 que há pouco mencionei, que é: o :1rtigu 21. ~ 2•. inci
so li d:1 C:1rt:1 de 1969.Pois bem: 

"Pelo :1specto tributt1rio do empréstimo cumpulsório, 
ele só poderia ser decretado par:t cxc~uçào no exercício ime
diato, isto é, 1~ de j:10eiro de 1977, de acordo com o artigo 
153, parágrafo 29 da Emendn número um, de 1969." 

Este, Sr. l'rcsid.:ntc, cr:1 outro aspecto que cntcndi:1 de tra1.er :h 
cunsiderações do Scnadu Fcdcr:1l c que, p:1rcce a mim, nr1o i: dos 
menos relevantes c que nr1o pode ser obscurecido. 

S_r. Presidente, cnccrru, :1qui, ns considerações que: dcscj:1l'a 
fat.cr quanto nu Decreto-Lei n~ 1.470. 

Ouço o nl1hre Senador Jose Lindmo. 

O Sr. Jo!i41 Llndoso (,\R EN r\- A:'-1)- Lc:mus, realmente, :1 in· 
formaçúu d.: \', E.\• ,\guardarc:lllllS, então, :1 op<utunidadc para o 
dcb;1tc:, 4u:1nd,l da public:1çiio do decreto c dos C.\tudos neccss!lrio' 
p;1r:1 uma :1prccia~f1o d:1quilo que V. E,• :1ch:1 de incun .. cnicntc ou 
prc:judi.:i;l! ;'1 coletivid:ldc, nc. ... ..:lmc:did:l. 

O SR. PAULO BROSSARD (M[)J4- RS)- Sr. !>residente, 
rela notici:1 se tnm;, conhc:.:imcntu que :111tc<>ntcm. quer di ter, no di:1 
lO- o jorn:tl é do dia 1:! -. roi cri:1do um impusto subrc o ~c:r-•iço 
de transporte ru<hl\'iári<l intcrmunicip:tl c intcrcswdu:11, de pa~s:1~ci· 
r<h c C:lrJ;:IS, cuja si11la ser:·, ISRT. 

O Sr. \'II'J:Oio Tí~ora (ARENA -CE)- Eminente Sen:1dur, 
apc:na' 11111:1 pcrgunt:1 :1 V. E.,•. J"<lis nào ou,·imos bcrn: foi cri:1do 
c;, te impo,;to'! 

E O SR. PAULO BROSSARD (:'.1 DB- RS)- !':o 'Iuc leio. 

O Sr. \'lf'J:nlo Tá~ora (,\RENA- CE)- E''· c"c: impostu c~ is· 
te desde llll\'COibro d,l :1no p:1s~:1do. 

O SR. PAULO BROSSARD (1>1 DI!- RS)- Eu sei disto; n~:" 
e,t,,ulendo :1 notfda c \'ou comcnt:i·l:1. 

O Sr. \'ir~tillo Tá~ora (t\RE:-;,\ - CE) - Ni1<1~ Apenas um 
:1dminicul,, i1 formosa or:1çàu 1le V. E' •: c;,. te impus to c.' tá criudo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (:'.Jl)IJ - RS)- Tenho conheci· 
mento de um de.:reto·lci, dú dia 1-1 de dctemhro ... 

O Sr. VirgOio T1hora (,\R ENA- CE)- Novembro, se: nào me: 
cng:mo é de Jhlvcmbnl. 

O SR. PAULO BROSSARD (:'.IIJII - RS) - Dcwnbro. 
Como ,.,: V. E\•, não estou inteiramente de,inform:1do :1 rc:~pc:ito 
desse :ISSllnt<>. 

O Sr. Virgílio Tlivora (AREN,\- CE)- t\pc:n;~> queria lhe dar 
CSS:I :1cheg:1. 

O SR. PAULO BROSSARD (/1.1 DB - RS) - ,\gn,dcço. ~!:Is 
c.stoo comc:nwndo um:1 noti.:ia, pMt:lnto, com b:1sc nela, o decreto 
:linda n~o chcgllll aqui, por issu é: que sou obrigadu :1 cumcnt:'l·hl.c 
discuti-!:1 t:li cumo leio, uma vct. que não consegui o te.xto olici:1l, 
pon1ue ele não chegou :1qui. 

A pobre contribuição qu.: me era possível trazer, cu trouxe. Se 
as r:1zõcs oferecidas for:1m imprcstávcis, correm pcl:1 minh:1 pobrczn. 
Se tiwr.:m :l!g::ma utilidade, devem sc:r registradas como um dev.:r 
que todos nós, impessoahncntc, d.:vcmos cumprir. 

Agura, Sr. Presidente, queru fazer observações m;~is rl1pidas, :Is
sim espero, :1ccrca de um outro decreto-lei, jú publicado, m:1s que 
:lind:1 não chegou a esta Cas:1, segundo me informu o seu serviço 
comp.:tcnt.:. D.: modo que vou f:1zer :ts minh:1s considcr:tçõcs, b:lsc:a
do na noticia· da imprensa brasileira, procurando não avançar além 
do necessário, mas como siio observações de ordem geral, creio que 
poderei fazê-las sem perigo c sem riscos de cometer erros maiores. 

O Sr. Lázaro Barboza (i'•l DB - GO) - Sen:1dor P:1ulo 
Bro.,sard. V. Ex• me pediu uma colaboração c cu :1 dou cum o maior 
pmzcr. Ao v.:r :1 notici:1 cstwnpada nos jorn:lis de que o Governo 
cri:1r:1, por decreto, um novo impost<l, como V. E.x•, t:m1bé:m levei 
um susto, sustu nwior do que levou o Se1wdor Virgílio Tl1vor:1, n:1 fa· 
se inicial do discurso de V. Ex• Pus-m.: u c:1mpo p:m1 obter a cópia 
du decreto, o Diário Oficial que o publicou. Mas o Diário Oficia!, 
nubre Senador Paulo Bross:1rd, circulou com u publicação upen:1s da 
ementa, ... 

É o seguinte, Sr. f•rcsidcntc: tenho, em mãos, o O Estado de S. 
Paulo, do dia 1:2- nfto foi apenas este jonwl que publicou; tambi:m 
outros jornais o lizeram. Registro, port:tnto, que: tenho cm mãos, O 
Estado de S. Paulo, do dia 12, com a seguinte notu: 

"A arrecadação do imposto sobre serviços de trunsportc 
rodoviúrio intcrmunicipal c intcrcst:tdual, d.: passageiros .c 
curgus - ISRT - criado anteontem, por decreto prcsl· 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Exato. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO) - ... fuzcndo remissão, 
num ustcrisco de que o corpo do decreto esturiu "no anexo A du prc· 

·sente cdiçl!o". Mandei procurar o :10cxo A daquela .:dição ciladu, e 
niio foi encontrado, .Mas, compurundo, então, o que u imprensa pu
blicou sobre as incidências desse tributo, pude constut:lr, à luz do 
dccrcto·lci baix:1do cm dezembro, que seu art. 12, se niio me !'a lha a 
mcmôria, dizia qu.: o Pr.:sidcntc du Rcpúblicu o rcgulumenturi:t 
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dc:mro de 90 di;,~. Pude dc:duLir, nobre Sc:n:ador, que.. ~undo o 
noticiiri•' d.1 imprcn~. hou•·c: um .. ilmplioaçlo de incidenc:ia do 
ím~w. o que,~ efctl\'.'lmc:ntc: .c: deu, ... 

c:rc:to. teria o Senhor Pr~idenlc: da República ampliado a incidé:ncia 
dc:uc: imf'I<KIO. Por dc:c:rc:to, veja bem, nem sequer chega a sc:r decreto
lei! 

o SR. PAULO BROSSARD (~108 - RS) - E cu OIOU dU. 
c:uundo wbre um .. h•Pótac. 

O Sr. Uivo Battlon (MDB- 00)- .. , c:ompro•·a·.c: mais. 
umoa •-u .1 dc:t.:ltc:nç.ào c o dcupreço do Go~no pdu norma~ do 
()lfCJIO. 

O SR. PAULO BROSSAR.D (MOB- RS)- AI c que CJI~ o 
que il(alluca. Eu n.io dc..cj.:Wil cntn~r nt::\.c: a'pcclo, m:u :acxntuc:i que 
,,.,. dit<Utar com ba.c: num.1 notlaa. porque nlo obiÍ\'CnJ o I~ lo do 
dc:ctcto·la. 

~1.1 .. o talo c ~c. o Go•-crno. que lcm amplll maion:a no Con· 
Stt::\\Q, c dco.u maaorn tem obtuSo tudo, rooom: liO C\pcdícntc llcsiti· 
n1o c an•dónco do dcaelo-la p.ara dllpor w>btc ímf'IO'Io, ... 

O SI-. l.Jnto a.rliGr.a (MOB - GOl - Pmnih: \', r~· um:~ 
hJ:al.1 rctafl('..'lçlo~ 

O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- ... uma matéria 
lk que ..õ la pode d•~por ... 

O M.l.Jnto a.rliGr.a (:MOB- GO)- !kJundo a ementa, no
ltrt' Scna®r, nlo .c: 1r.11.1 de um diXI'Cio-lci. mat de t.implamcntc um 
cS«lt'lo. 

O M. \'lrziUo T6•ora (ARES A- Ct:)- Sate caw ... 

O SI-. Us.aro llattloP (MOB- GO)- Sllo c:h~a a ~r de· 
c:tclo·ki: c wmplt::\tncntc um diXI'Cio, pelo que pude lcr da ementa. 

O SI-. \'írcil'o T'oon (ARENA -CE) - Ma' V, E.l• sequer 
cnconllou o tc\IO~ 

O SI-. Us.aro 8attMia (MOB- GO)- E.lpliquci l Cu:. que.. 
n .. cmcn1.1 pubhod.1, .c: fan.1 mcnçlo de que o rorpo do decreto e-Jia· 
,., pubbc.1do no AnC\o A d.1qucla cdíçlo, c nllo c:on~ui loa~lizA·Ia. 
porque a lmprcn~ Oficial dltK que nllo a tinha. 

O SR. PRESIDENTE (Wil"'n Gonç;alva. F:uendo "'ar a 
c.1mpilmh:a.)- Lembro :ao' nobrct aparlcanta que nilo podem tro
C.'ll ;ap;ano entre"· bt.\ com a p:ala•·ra o nobre Senador Paulo Bros· 
urd. 

O Sr. Vlr&nlo Tá•on (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
•·;~mo~ recolher. c:ntào. a informação do ilustre Senador por Goif&s 
de que o Go•·c:rno bai~ou um decreto lcgi~lando sobre assunto 
tribut!•rio. I! ish> que: podemos observar da afirm:lliva de V. Ex•. no
bre Senador L!u..aro B;~rbolll? 

O Sr. Lúaro Barbou (MDB - GO) - Permite-me V. Ex• 
prc::;t;~r ao Sc:n:~dor VirgOio T!lvora uma explicação? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -.Pois não. 

O Sr. Lázaro Barbou (MOS- GO)- Se S. Ex• tiv~sc: atenta· 
do melhor pum o meu upurtc:. teria percebido. Creio que fui claro ao 
dizer que verifiquei a ementa, e só a ementa foi publicada, dizendo 
que o corpo do decreto se achava inserido ... 

O Sr. VlraOio TiYora (ARENA- CE)- Dc:c:reto, ou decreto· 
lei? 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Decreto ... se achava 
inserido no Anell:o A daquela edição do D"rlo Oficial. Entretanto, 
a lmprcnsu Oficial não a tinha pma distribuição. O Governo deveria 
regulamentar o decreto-lei cm 90 dias e não o fez. Comparando o 
quadro de incidência estipulado naquele decreto-lei com as incidên- · 
cias constantes de pu blicaçõcs da imprensa, constata-se - a menos 
que haja um engano da imprensa ao registrá-las - que houve uma 
ampliação de incidência do tributo; e, se houve- foi o que eu disse 
atr{ls - cometeu-se, então, um erro grav!ssimo, porque, por .de-

O SR. PAULO BROS!iARD (MDB- RS)- O problema. Sr. 
Praidc:nlc, pode: ser resumido nos sc:guinta termos: se: o ato do 
Govcrno for dc:c:rcto c nilo dccrc:to-lc:i. c: sc: limitar·sc: a regulamentar 
o IC\IO anterior •.. 

O SI-. Jo.i UIICSoJo (ARENA - AM)- O que suponho deva 
.c:rfc:ito. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... nada hfs a 
obJc:t;ar. Se ... 

O SI-. VltJfllo n•ora (ARENA - CE) - Nobre Senador. 
permite• no' interrompe·lo? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-0 nobre: Senador 
tem todos os direitos. ati: de interromper no meio de: uma frase. 

O Sr. VltJfllo n•on (ARENA- CE)- Ouviremos o final dn 
frn~ de: V. E.l• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Dizia eu que:. se: 
o ato do Poder E.la=utivo for um decreto c: nào um dc:crc:to-lc:i, c se: 
c:uc: decrc:to sc: resumir a regulamentar um tC\tO anterior, nada h!& a 
objc:tar. Se: for decreto c.. à guisa de: rcgulamcntaçào, rcalm~:ntc: 
ampliar a incidência da lc:i material anterior. da lei regulamentada 
ou suf'I<Kiamc:ntc: regulamentada, sc:rf& evidente o abuso do poder 
pratiCildo pelo Executivo. 

De qualquer wnc: - c logo darei o aparle a V. Ex• - a 
preoc:upaçào que: me trouxe à tribuna permanece de pé, porque: se: 
cuida de: qui:? De: um imposto criado por um decreto-lei- e não por 
lc:i- de dezembro do ano piWIIdo. 

O Sr. Lázaro Barbou (M DB- GO)- Muito bem. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De modo que o 
problema continua fntcgro. 

Vou conc:c:der o a parle:, pois não quero retardar mais o prazer de: 
ouvir o nobre Líder. 

O Sr. VltJfllo T'Yora (ARENA - CE) - O que ouvimos, 
inicialmente, é que havia sido criado um tributo através de: Dc:c:rc:to. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu acentuei que 
li. 

O Sr. VlraOio n,on (ARENA - CE) - Nilo, V. Ex•, o 
eminente rc:prac:ntantc: de: Goiãs. Uma das nossas funções de: 
Liderança 1:. justamente tentar estar a par de tudo quanto acontece 
no sc:tor que nos é pertinente. Eminente Senador, o que existe:? - c: 
acreditamos que é a isso que: se: refere: o eminente representante de: 
Goiãs. Primeiro: uma Exposição de: Motivos, n' 15/SG, do Ministro 
dos Transportes, datada de 19 de maio de 1976, acompanhada de 
teor de Decreto, o de n' 77.789: 

"E.M. N' 15/SG. 19 de: maio de 1976. Excelcnt(ssimo Senhor 
Presidente da República: Temos a honra de apresentar à elevada 
apreciação de Vossa Excelência. o anexo projeto de decreto que 
aprova o Rcgualmcnto do Imposto sobre os serviços de Transporte 
Rodoviário lntcrmunicipal c Interestadual de Passageiros c Cargas c 
dâ outras providências. 2. O instrumento legal ora proposto, 
constitui meio imprcscind!vcl para cfctiva implementação do 
Decreto-Lei n' 1.438, de 26 de dezembro de 1975, o qual, alterando a 
legislação anterior sobre o citado imposto, possibilitou que, a par da 
adoção de uni mesmo tratamento tributârio àqueles dois tipos de 
transporte, sejam propiciados maiores recursos financeiros, para 
atendimento aos urgentes problemas de Conservação c Segurança de 
Trâfcgo nas rodovias brasileiras c às necessidades de projetas e 
implantação de terminais de passageiros c cargas. Aproveitamos a 

i.l 
r:. 
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oportunidade para renovar a Vossa Excelenciu os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração. - Dlrtea ArúJo Noptln, 
Ministro dos Transportes". DA·nos a imprcssio de que o Decrelo n• 
77.789, desta data, é a rcgulamentaçio exala do Dcc:rcto-Lci n• 
1 A38, c assim ele o diz: "0 Presidente da Repóblic:a: utando da 
atribuiçio que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituiçio, c 
tendo cm vista o disposto no Decreto-Lei n• 1.438, de 26 de 
dezembro de 1975, Dcc:rcta: Art. I• ~aprovado o Regulamento do 
Imposto sobre os serviços de Transporlc RodoviArio lntcrmunicipal 
c Interestadual de Passageiros c Cargas, que com este baixa. Arl. 
2' O registro c cadastro referidos no Art. 9t do Decreto-Lei n• 1.438 
de 26 de dezembro de 1975, sctào disciplinados cm ato a ser baixado 
pelo Dirctor-Gcral do Depanamcnto Nacional de EJtradas de Roda· 
gcm. Arl. 3• Este Decreto cntrar6 cm vigor na data de sua publica· 
çio, revogadas as disposições cm contr6rio." E anexo vem, entlo, o 
regulamento. Pelo que lemos, dA a imprcssio de que é um Decreto 
regulamentando um Dccreto-l.c:í. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ponanto,scria a 
primeira hipótese. por mim formulada no meu racioclnio. 

Sr. Presidente, tudo estA cm Sllbcr, cm primeiro lugmr ... 

O Sr. VJralllo T'"ora (ARENA - CE) - Apenas 
complementando a V. Ex•. O segundo documento encampa um 
projeto de lei mandando ao Congresso c eue diz respeito apenas A 
racionalizaçi\o, nilo trata de tributo, é a "estrutura operacional do 
sistema de transportes rodoviA rios de cargas cm todo o T crritório na· 
cional. (Exposiçilo de Motivos n•17fSG, de 9 de junho). 

O SR. PRESIDENTE (Wil~on Gonçalves. Fazendo soar a 
campainha.)- Queria lembrar ao nobre Senador que a Presidéncia 
jA tolerou uma prorrogaçilo de 2S minutos, c como faltam apenas 
sete minutos para o término desta scssilo, faria um apelo para que 
V. Ex• conclulssc o seu pronunciamento. 

O SR. PAlJLO BROSSARD (MDB - RS) - FA·Io-ci sem 
demora, Sr. Presidente:. apenas para dizer que. ao que pa~ pelas 
informações prestadas pelo nobre Senador Virgnio TAvora, cuida·sc. 
cm primeiro lugar, de decreto c nilo de decreto-lei. Em segundo 
lugar, estaria o decreto regulamentando- aliâs, na lorma regular
umu lei material anterior. 

A questão resume-se:. neste particular, cm saber se, realmente, o 
decreto apenas regulamenta ou se legisla, como tantas vezes ocorre. 
E uma quctào que depende de estudos. 

Mas, o que me trouxe à tribuna, Sr. Presidente, nil.o perde cm 
nada com este esclarecimento, por uma razilo muito simples. O que 
cu queria era chamar a atcnçilo, cm primeiro lugar, - aliAs, cheguei 
a fazê.lo - para o hâbito que se vem generalizando de legislar sobre 
impostos através de decreto-lei, c o caso concreto nos fornece o 
mais eloqUente de todos os exemplos, porque este Decreto-Lei n• 
1.438, de 26 de dezembro de 1975, jâ roi expedido, inclusive, depois 
que o Congresso havia encerrado os seus trabalhos normais, depois 
que o Orçamento estava pronto c talvez até: publicado. 

Entllo, valc·se o Governo do expediente:. volto a dilcr, ilegltimo, 
inidónco, espúrio, do decreto-lei pura, inclusive no recesso normal 
do Congresso, legislar sobre impostos c tributos. Isso é 
absolutamente irregular. lmpostot.. tuas, contribuiçio de melhoria, 
numa pala\TII, tributo, somente por lei pode ser criado ou 
aumentado. E essa :a liçio da boa doutrina, Sr. Presidente. E para 
nio lic:ar numa v11ga aluslo a jurútat.. vou-me permitir dizer que esse 
é o masistério de Aliomar Baleeiro, tanto no seu Uvro "Umitaçôcs 
Constitucionais ao Poder de Tributar", como na sua obra "Direito 
TributAria Bnuilciro". E tambQn a liçio do Profcs.sor Manuel 
Gonçalves Ferreira Filho, de Gcrt Rothmann, de Ndson Sampaio c 
de Geraldo Ataliba. Apenas l auisa de 1:-'cmplo, enuncio osc:r. nomes 
que:. aqueles que frequentam u Letras Jurfdic:aa. tabcm scrcm 
IIUtOI"CS de prol. 

Sr. Prcsidcnlc. cul"\'o-mc l ad\'crtencia de. V, Ex•, pedindo 
cscmas pelo tempo cm que me demorei na tribuna, com uma 
atenuante: as interrupçdcs, que sempre me do honrosas c que 
enriqueceram o meu pronunciamento, dOt apancanta. 

Eram CSSilJ, Sr. Prcsidcnlc:. as obtcf'l1!c&squc queria trucr ao 
conhecimento c A rcllexào da Casa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE.'TE (Wilson Gonçalves) - Nào hA mail 
oradores imcrit05. 

Nada maú havendo a tratar. vou encwrar a presente sc:s.slo, 
designando p11ra a sc:wlo 1:-'lraordinAria a rcalizar·te hoje. b 18 
horas c 30 minutOi, a sq:uin1c 

ORDEMDODlA 

-I-

DiscuSSÃo, cm turno suplementar, do substilutivo do Senado ao 
Projeto de: Lei da CAmara n• 109, de 1974 (n• 249·Cf71. n11 Casa de 
o ris cm), que: dispõe sobre os estAgias de estudantes de estabclcc:imcn· 
tos de ensino superior c de ensino prorwionalizantc do 2' grau c 
supletivo c dA outnu providi:nc:iat.. tendo 

PARECER. sob n• 395, de 1976, dll Comis.slo de Rcdaçio, 
oferecendo a rcdaçlo do vencido. 

-l-

Discussdo, cm turno único, do Parecer n• 444, de 1975, da 
Comissilo de: Economia, pelo arquivamento do Oltcio n• S/13, de 
1975. do Sr. Ministro da Fazcndu, encaminhando ao Senado Federal 
Relatório do Conselho MonctArio Nacional sobre a situaçilo monctA· 
ria c crcditlcia do Pais, rcfc:rc:ntc: ao ano de 1974. 

(Tendo, ainda, pnrc:cer da Comissdo de Finanças tnmbém pelo 
. nrquivnmcnto da matérin). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ cnc:crrnda a 
5CSSàO. 

(úvanto·stoussàoàs /8 horast2J minutos.) 



98"' Sessão da 2"' Sessão Legislativa da 8"' Legislatura, 
em 16 de junho de 1976 

(Extraordinária) 

PRESID~NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As JS horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Ad:tlocrto Sena- :\Jtc,·ir Leal- José Guiomard- José Estc
,·cs - José J.indoso - Cattete Pinheiro - Jarh:IS Passarinho -
Rcn:tto Fr:~nco- :\le~:~ndrc Costa - Henrique de La Rocguc -
Josi: S:trney - F:IUsto Castelo-Branco - Hclvidio Nunes -
Petrúnio l'ortcll:• - ~1;1Uro Bene,·idcs- Virgílio Távor;t - Wilson 
Gonçalves - ,\genor Maria - Din:trte Mariz - Jcssé Freire -
Domici'' Gondim - P:tulo Guerra - ,\rnon de Mcllo - Luiz 
Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilv:10 Roch;t 
- Lourival ll:tptist;t - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - João 
Calmon- Amaral Pei~otn- Roberto S:llurnino- D:tnton Jobim 
- :"clsm1 Carneiro - Guslavo Capancm:t - Itamar Franco -
~lagalh~es Pinto - Franco 1-lontoro - Orestes Qui:rcia - Otto 
J.ehm:mn- Benedito Ferreira- Lúzaro B:trboz:t- ltalivio Coclh0 
- ~tendes Can:tle- Saldanha Derzi - t\ccioly Filho- Leite Cha
ves - ~lattos Ldo - Lenoir V:trgas - Ot:tir Beckcr - Daniel 
K rieger- Paulo Bross:trd. 

o SR. PRESIDENTE (l\l:tgalhàes Pinto)- A lista de prcsenç:t 
:1cusa 0 comparecimento de 53 Srs. Sen:tdores. Havendo número 
regimenwl. decl:tro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 80, de 1976 (n9 160/76, n:t origem, de 16 do 
corrente), pel:t qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do disposto no :trt. 42. item Vi, da Constituição, submete ao Scn:u:lo 
propost:t do Ministro de Estado d:t Fazenda par:t que :1 Superinten
dência Estadual de Rios c L:tgos (SER LA)- autarquia do Estado 
do Rio de Janeiro- seja autorizada a realizar operação de crédito 
no valor de sete milhões de cruzeiros, junto à Financiadora de 
Estudos c Projetas (FINEP), para os fins que especifica. 

A matéria ser{! despach:tda its Comissões de Economia c de 
Constituiçrto c Justiça. 

O SR. l'HESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que scrú lido pelo Sr. )9-Sccrctúrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 275, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento, para o Projeto de Resolução n9 59, de 1976, que 
reestrutura o Grupo-Dircção c Asscssoramento Superiores do Sena
do Fcdcr:tl c dú outras providências. 

Sala d:ts Sessões, 16 de junho de 1976. - Petrônio Portclla, 
Líder d:tt\RENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido será, nos termos regimentais, votado após a Ordem do Dia. 

Item 1: 

Pass:t-sc à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 1974 (n9 249-
C/71, na C:ts:t de origem), que dispõe sobre os estágios de 
estudantes de cst:tbclccimcntos de ensino superior c de ensino 
profission:tlizantc do 29 Grau c supletivo e dú outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n~ 395, de 1976, da Comissão de Redu· 
çfto, oferecendo a redução do vencido. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. )9-Secretúrio. 

São lidas as seguintes 
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EMENDAS DE PLENÃRIO OFERECIDAS, EM TUR
NO SUPLEMENTAR, AO SUBSTITUTIVO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA NP 109, DE 1974 (NP 
249-C/71, NA CASA DE ORIGEM). 

EMENDAN9J 

No art. J9 do projeto, onde se lê: 

" ... nos níveis superior, de 29 grau e supletivo." 

Leia-se: 

" ... nos níveis superior, profissionalizimte de 29 grau e 

supletivo." 

Justificação 

A presente Emenda visa a suprir uma lacuna deixada no projeto 
que, no dispositivo emendado, omitiu a expressão "profissionalizan
te", quando se refere a nível de 29 grau. 

Sala das Sessões, 16 dejunho de 1976.- Virgílio Távora. 

EMENDAN92 

No parágrafo 29 do art. I 9 do projeto, onde se lê: 

" ... do ensino e da aprendizagem, executados ... " 

Leia-se: 

" ... do ensino e da aprendizagem a serem planejados, 
executados ... " 

Justlflcaçilo 

Esta Emenda, também, visa a corrigir uma omissão, fazendo 
constar no parágrafo 29 do artigo I 9 as expressões "a serem planeja
dos" indispensáveis ao bom entendimento da norma legislati.va em 
elaboração. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1976.- VlrgOlo Távora. 

EMENDAN93 

Ao art. 39 acrescente-se o seguinte parágrafo, transformando-se 
em parágrafo I 9 o atual parágrafo único: 

"§ 29 Os estágios realizados sob a forma de ação 
comunitária estão isentos de celebração de · termo de 
cqmpromisso." 

JustlDcaçio 

A regra estabelecida no caput do artigo" 39, ora emenda dó, i: no 
sentido de que, para u realização do estágio, haja termo de 

compromisso entre o estudante e a parte concedente, com a 
interveniência obrigatória da instituição de ensino. Todavia, acha
mos que nos casos dos estágios que.venham a ser realizados sob a 
forma de ação comunitária u exigência do termo de compromisso é 
plenamente dispensável por motivos óbvios. Daí a procedência desta 
Emenda. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1976.- Virgílio Távora. 

EMENDAN94 

No parágrafo único do art. 59 do projeto onde se fe: 

" ... entre o estagiário e a parte concedente do 

estágio." 

Leia-se: 

" ... entre o' estagiário e a parte concedente do estágio, 
sempre com a interveniência da instituição de ensino." 

JustiDcaçilo 

A presente Emenda objetiva acrescentar na parte final do pará
grafo único do art. 59, as expressões "sempre com a interveniência da 
instituição de ensino" a fim de resguardar a coerência do projeto 
que, já no seu art. 29, fez a mesma exigência. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1976.- VlrgOio Távora. 

EMENDAN95 

Suprima-se o art. 69 do projeto. 

J ustlflcação 

O art. 69 deve ser suprimido. Tal supressão decorre do fato de 
que, nos termos propostos, deverá subsidiar a regulamentação, pois 
o envolvimento das agências de apoio aos programas de estágio 
variará de· uma para outra instituição de ensino, não cabendo, 
portanto, a matéria na lei e, sim, no regulamento, por se tratar de 
processo. 

Sala das Sessões, 16 de junho de I 976. - VlrgOlo Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão o 
substitutivo e as emendas. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

Encerrada a discussão, a matéria retorna às comissões 
competentes, em virtude do recebimento de emendas. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Irem l: 

Discussão, cm turno único, do Parecer n' 444, de 1975, 
da Comissão de Economia, pelo arquivamento do Oficio n9 

S/13, de 1975, do Senhor Ministro da Fazenda, 
encaminhando ao Senado Federal Relatório do Conselho 
Monetário Nadonal sobre a situação monetária c crcdit!cia 
do Pais, referente ao ano de I Q74. (Tendo, ainda, parecer da 
Comissão de FinanÇ<~s também pelo arquivamento da 

matéria.) 

Em diM:ussào o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem queira diM:uti-lo, dcclaro·a encerrada. 
Em votaçiío. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇam sentado~. 

(Pausa.) 
Apro,·ado. 
Apro,·ado o parecer, a matéria M:rá arquivada. 

to ~>eguintc o parecer aprovado 

PARECER :"'•~. DE 1976 
Da COIIIi.lllo M Ecooomla 

Sobn o Olklo ''S" a" lJ, M 1975 (Ortclo nf 215, de 2·5-
75, u orilftll) do Scabor !'tllalsuo ela F&UIIC!a. tocamlnhando 
ao Scudo Frckral, Rriatórlo do Comriho Montt,rlo 
!lõadoaal, llObrr a slnuçio ~a c cndltlcla do Pala, 
reftn~~le ao 1110 de 197~. DOI ttni!OI do artlao ~·. § 6•, da Lei 
a"~..595.M31 MdtumbroM 1964. 

Rriatot: Scudor Ornta ~ 

O Senhor ~hnl\tro da Farenda e\ plica, no Oficio de que ora nos 
•...:upatn<~>, que. no> termo• do ;srt . .:•. ~ 6•. da Lcs n• -1.595, de 
.IJ.t ~.r..;, .:umpctc .,, (\>n-clho ~lt>nct:snll :'\acion:sl "cnc:sminh;sr 
••• C<>n):IC\><> :-; • .-.. mal Rcl .• t.">rh> "'hrc .:omo evoluiu ;1 situ:sçào mo· 
nct.irs• c .:rcdlli.:•·• d•> l'•h "''ano anterior.'''"' de>criçào minudente 
da• J'llllldÍ:OCIJ\ 1\ltnJd.l\ p;1r:1 cumprimento dOl objctivos fi\:ldOS 
na<luclc d•pl<>ma lc~al c ampl:. JUstslic:sçào d:l\ cnli"Õ~ que tcnh:un 
"d'' k•t:l' par;s alcnduncnto da• :sti1·idade.• produtiv;s;·. 

1. O Documento cm questão ba~cia·l>C cm dados c elementos 
fornecidos pelo Banco Central, circunstAncia que c\plica o fato de 
estar contido no tc\tO imprcs.so que representa o Relatório anual 
daQuele Banco, referente a 197-1. 

3. E um alentado volume de 300 p!lginas, contendo, além de 
Quadr<» c grMicos, densa c ampla matéria reducional que abrange os 
l>C);Uintes t!tulos: 

1- Economia Mundial 
!I - Economia Brasileira 
!11- Atividudcs dos lntcrmcdiãrios Financeiro~ 
IV- Mercado de t\ÇÕCS 
V - Finunças da União 
VI- Divida Pública Interna 
VIl - Setor Externo 
VIII- Relações com Organismos Financeiros Internacionais. 
Segue um Apéndice contendo resumo. cm ingli:s, dos princip;lis 

dados que aparecem nas diferentes partes do Trabalho, além de 
informações outras sobre normas administrativus c aspectos gerais 
do Banco Central do Brasil. 

4. Apresentando o volume, o Senhor Paulo Pereira Lira, 
Presidente do Banco Central, observa que ... 

"Qualquer análise do comportamento da cconom ia bra
sileira terá que lcvur cm contu que o Pa!s é parte integrante de 
um conccrto·dc nações, cujas economias sofreram, em 1974, 

& 

os impactos negativos da crise do petróleo, que subverteram 
de forma dramática as cifras de balanço de pagamentos c n 
ordem monetária intcrnncional. A alta dos preços do 
petróleo gerou uma espiral de aumento de custos que, 
acumulado e rcalimcntado por pressões innacionârias jú 
existente.~ cm inúmeras nações, conduziu a innação mundial 
a taxas sem precedentes." 

S. Elaborado embora sob uma comprccns!vel ótica otimista de 
cnfoquc dos dados c dos fatos, da Agência Administrativa de onde 
provém, o Relatório é um acervo de informações. Constitui, por isso 
mesmo. subsidio para qualquer abordagem que se pretenda realizar 
cm torno da economia nacional, na sua estática ou na sua dinâmica, 
no momento presente. Para esta Comissão de Economia, 
particularmente, que tanto carece de informações atunlizadns para o 
c\ato desempenho de suas atribuições regimentais, achamos que o 
texto cm referencia !erá de boa valia. 

A! fica o registro referente no recebimento do volume. Optamos 
pelo arquivamento do mesmo. 

Sala das Comissões, cm 5 de junho de 1975. - Rtoato Franco, 
V ice· Presidente, no cxcrdcio da Presidência - Orestes Quércla, 
Relator- Jarbas Passarinho- Franco Montoro- Wilson Campos 
- AuJlUsto Franco- Amon de Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9 

275, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolução n9 

59, de 1976. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Scnadore.~ que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
t\provado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, cm turno único do Projeto de Resolução n' 
59, de 1976, da Comissão Dirctora, que reestrutura o Grupo· 
Dircçào c Assessoramcnto Superiores do Senado Federal, c 
dá outras providencias (dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição c JustiC<~ c de Finanças). 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. J9.Sccrctârio. 
São lidos os seguintes 

PARECERES N9S, 452 E 453, OE 1976 

Sobre o Projeto de Resoluçio n' '59/76, da Mesa Olretora 
do Senado Federal, que "reestrutura o Grupo-Dire(io e 
Assessoramento Superiores do Senado Federal, e dá outras 
provld~nclas ", 

PARECER N'452, DE 1975 li 
Da Com!ssio de Constltulçio e Justiça 

Reluor do vencido: Senador J o'J' Llndoso 
A Mesa Diretora do Senado Federal ofereceu ao estudo da 

Comissão de Constituição c Justiça o Projeto de Resolução n9 59, de 
1976, que "reestrutura o Grupo·Dircção e Asscssoramcnto Superio
res do Senado Federal, c dá outras providências". 

O Projeto discutido, nesta Comissão, na base do Parecer emiti· 
do pelo nobre Senador José Sarncy que apreciando n rcdaçiio do seu 
art. _29,. alega, por considerar revogada, impropriedade técnica 
rcfcr.cncms "as vantagens previstas no art. 29 e demais disposições 
perltnentes à matéria du Lei n9 5.!!43, de 6 de dezembro de 1972 c no 
que subsiste, não se aplica ao caso do Senudo. Enfntiza, como, dis· 
sem os, para sustentar sua posição, que "essas vantagens já se acham 
revogadas nu sua quase totalidnde" (grifamos). 

Do Projeto face no Parecer pediu vista o nobre Senador Leite 
<:_huves que se manifestou, ao devolvê-lo, nilo poder aprovar proposi· 
çuo desta naturczu que importe remuneração superior à do Presiden· 
te d.a Repúbl~ca, paru ser coerente a ponto de vista que já fixou em 
Pro;cto de Let de sua autoria, e que tramita na Casa. 

li ZE' .... i• 
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O Senador José Sarncy, sustentando o seu Parecer, esclareceu 
que compete à Mesa do Senado. convocar ou nilo convocar funcioná· 
rios pura o serviço extraordinário c também julgar do direito de se 
lhe pagar ou nüo a diária prevista no Regulamento Administrativo 
do Senado. Situa o Relator, tal problema como de mera gestão. 

Entendemos - e a Comissão de Constituição c Justiça na sua 
maioria acompanhou o nosso raciocínio - ao se inferir dos termos 
do Parecer, ainda existem preceitos vigentes naquele diploma c o 
Projeto, na simplificação, rejeitou, em toda linha, as vantagens sem 
identificá-las no seu farto elenco, para espanar qualquer dúvida 
sob~c a matéria de favores ou vantagens. 

1:: evidente, no entanto, que ao se referir o Projeto ao art. 2~ c 
demais disposições pertinentes da Lei n~ 5.843, endereçou-se ao que 
vigora nessa lei, àquilo que niio está revogado nessa lei, porque o 

. Projeto a ela se refere genericamente, sem precisar exatamcntc quais 
as vantagens a que nilo tem direito os ocupantes dos novos cargos. 

Uma lei, ao fazer remissão a outra, necessita cltplicitar que o faz 
naquilo cm que nela nilo está revogada? B claro que nilo, pois o que 
está revogado nüo existe mais, e assim a lei posterior só pode estar 
fazendo remissão às partes cm vigor da lei anterior, isto é, àquilo que 
nela ainda tem vida. 

O Projeto de Resolução n9 59, ora cm estudo, eliminou, 
também, para o Grupo - Direçào e Assessoramcnto Superiores as 
vantagens reguladas nos arts. 383 e 386, da Resolução n~ 58, de 1972. 

O art. 383 de Regulamento Administrativo do Senado Federal 
define de modo singular o que é dl,rla para o servidor do Senado. 
Trata-se de uma retribuição devida ao servidor do Senado pelo 
comparecimento no serviço, cm conseqUencia de cada sessão 
extraordinária do Senado Federal ou conjunto do Congresso Na
cional, calculada à razão de I /30 (um trinta avos) do valor da 
remuneração mensal. 

E "serviço extraordinário" é, em principio, o prestado pelo servi
dor foro do eltpediente normal e que não poderá exceder, em cada 
dia, o 50% do valor da remuneração diário do servidor. 

Ante o Projeto de Resolução que viso dar eltecução ao disposto 
na Lei n9 6.323, de 14 de abril de 1976, que reajusta os vencimentos 
dos servidores do Senado Federal, em atendimento ao preceituado 
no Decreto-Lei n9 1.445, de 1976, nào é poss!vel manter outras vanta
gens além das af previstaS na tabela ancliB C elaborada à feição do 
sistema de remuneração do DAS. 

Isto, por imperativo do princfpio constitucional da paridade. 
Por esses motivos, rejeitando o posicionamento do Parecer e 

acolhendo os termos do meu voto, a Comissão. deu pela constitu
cionalidade e juridicidade do Projeto de Resolução n9 59/16 como 
foi elaborado pela Mesa Diretora. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1976. - Accloly Filho, 
Presidente - José Llndo!O, Relator - Hehfdlo Nunes - Henrique 
de La Rocque - Leite ChaYes - Otto Lehmann - Paulo Brosurd -
Jos6 Samel, vencido cm parte. 

VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR JOSE 
SARNEY: 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, em atendimento ao 
preceituado no art. 29, § 49 da Lei n9 6.323, de 14 de abril de 1973, 
encaminha ao cltamc do Senado Federal o presente Projeto de 
Resolução, que reestrutura o Grupo·Dircção e Asscssoramento 
Superiores, da Organização Administrativa da Casa, reclassificando, 
nos termos da tabela' anelln, os Cargos cm Comissão, integrantes do 
referido grupo, e os efetivos a ele vinculados, na forma da Lei n9 
5.900, de 1973. 

A vigencia dos reajustamentos de vencimento e o pagamento da 
Representação silo estabelecidos com efeito a partir de )9 de março 
de 1976, de conformidade com o preceituado na legislaçilo paralela 
aplicável às administrações do Poder Executivo c do Poder Judiciá· 
rio. 

Estabelece-se, ainda, que, além do vencimento, da gratificação 
adicional oor tempo de ser1 iço, do salário-famflia c da Rcpre;cnta-

çilo, silo vedadas "quaisquer outras vantagens pelo exercício do car· 
go, especialmente os previstas no art. 29 c demais disposições 
pertinentes à matéria da Lei n9 5.843, de 6 de dezembro de 1972, bem 
como as regulados nos ares. 383 e 386 do Resoluçilo n• 58, de 1972. 

Justificando o proposição de suo iniciativa, esclarece a <.:omissilo 
Dirctora que "assim, o projeto atende, cm linhas gerais, ao sistema 
de hierarquização previsto na Lei n• 5.900, de 1973, promovendo a 
classificaçilo dos cargos de suo administração, em condições de 
cquilfbrio e segundo as normas tradicionais da Caaa. 

No art. 29. o Projeto regula o aplicação no Senado do disposto 
nos Leis n9s 5.843, de 6 de dezembro de 1972, c 5.900, de 9 de julho 
de 1973, que vedam, ao ocupante dos cargos remunerados ao nível 
DAS, o pcrcepçilo de quaisquer outras vantagens, além do vencimen
to e rcpresentaçilo a eles otribuldos . 

B evidente que ao fixar melhor remuneração e instituir a 
representação para os cargos de direçào e asscssoramento, a lei levou 
cm conta não só a natureza especial das tarefas que incumbem aos 
seus ocupantes, mas também que estes ficam li disposição dos órgãos 
administrativos, em que servem, em horãrio superior ao do Cllpedien· 
te normal. 

Assim, se a lei permitisse que o servidor, com vencimento e 
representação ao nlvel de DAS, percebesse também vantagens relati
vas o serviços Clltraordinários. gratificaçAo de gabinete ou qualquer 
outra relativo ao cxercfcio de suo função, estaria tolerando que se 
remunerasse duas vezes pela mesma atividade". 

Pelo que se observo, na matéria sob exame, um único aspecto se 
apresenta em termos de inovação, vez que os demais consubstan
ciam, o rigor, repetição de disciplinas insertas na legislaçllo do 
Executivo, c que, por isso, servem de paradigma lls administrações 
dos demais Podere.~. à vista dos princípios da paridade retributiva c 
da Classificação de Cargos a que aludem os arts. 98 c 108, § 1• da, 
Constituiçilo. A apontado novidade vem Cllpressa no art. 2• do 
Projeto, nos limitações que estabelece para os ocupantes de cargos de 
direçiio e assessoromento superiores, mondando-se-lhes aplicar veda
çilo relativo à percepção de vantagens previstas no art. 2~ e demais 
dispositivos da Lei n9 5.843, de 1972. 

Ellominando, entanto, o tecituro do referido preceito legal, 
vamos constatar que o mesmo está assim redigido: 

"Art. 29 As gratificações pelo cxcrcfcio cm regime de 
tempo integral c dedicação exclusiva, as diárias de que trata 
a Lei n9 4.019, de 20 de dezembro de 1961, c respectivas 
absorções, bem como as importâncias correspondentes a 
representações mensais, a parcela de gratiiTcaçio de que trata 
o Decreto-Lei n~ 1.024, de 21 de outubro de 1969, c li parte 
variável da remuneração prevista no Decreto-Lei n• ! .025, de 
21 de outubro de 1969, referentes a cargos e funções que 
integrarão o Grupo-Dircção e Asscssoramcnto Superiores; 
silo absorvidos, cm cada caso, pelos vencimentos filiados no 
artigo anterior. 

§ (9 A partir da vigência dos atos que transformarem ou 
reclassificarem os cargos c funçõc.~ que integrarão o Grupo 
de que trata esta lei, cessará, paro os respectivos ocupaates, o 
pagamento das vantagens especificadas neste artigo e de qual: 
quer outra retribuição pelo desempenho de: encargo de: Dirc
çilo c Assessoromcnto Supcnores, abrangendo, inclusive, 
gratificações pela representação de gàbincte, bem como o 
pagamento, mediante recibo, de pessoal que venha 
desempenhando atividadcs de igual natureza. 

§ 29 O disposto nesta lei ni!o se aplica aos çasos de Asse
soramcnto Superior da Administração Civil, a que se refere o 
Capítulo IV do Tftulo XI do Decreto-Lei n9 200, de 2S de 
fevereiro de 1967, com redaçilo dada pelo Dccrcto-Le(n9 900, 
de 29 de setembro de 1969, nem aos encargos constantes das 
tabelas de gratificações pela representação dos Gabinetes · 
Militar c Civil da Presidência da República." 

..................................... 
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Ora, no~ termos do rctrotranscrito dispo!itivo lcg:~l, sào 1u 
r.cguintes as modalidades de vantagens ali previstas: 

I - gratifiCllçio de tempo intcgml c dedicação exclusiva; 
11- díAriu de que trata a lei n• 4.019, de 1961- ou seja, pelo 

cxcrdcio cm Brasnin · 
III - parcdu Oc gmtifiCliÇÕCS de que trata o Decreto-Lei n• 

1.02.&, de 1969- ou seja, rctribuiçio de ~oervidores do Ministério da 
Fazcncá. rclauvu a quotas-pana de multas c participaçio na 
cobmnca da dhida ativa da Unilo. 

IV- parte varihcl prcvi.Jta no Dccrclo-l.ci n• 1.02.5. de 1969-
ou Kja, a rc/cn:ntc l cobrança da dlvida ativa da Uní1o pelcn 
Proamtdoro. 

Vale o~·ar que u vantaJCil• n:1rociuadu, constanta do 
dnpowuvo de la que se quer rcmr:lct ao tctVador do Senado, além de 
,;_.m..i• tm:m cxuudo no n:Jamc jurldico desses (unc:ionAno•. jta se 
edl.am rc-·oJadas, na .ua quuc: totalid•dc. bulando citAr, como 
o.cmplo, a da.6ru pelo eocrdao cm Bra.Oaa (lei n• 4.019, de 1961 -
jl.. ancluw•-c. totalmente abo.on'lda no .-enamcnto - c u 
pamap&(Õa na• quota .. patla c mult.11t- Dccrclat·Lci• n'l 1.024, 
c 1 0~~/&9 - IC"Of.adO> pelo .:ati. 1% da Constnuaç.io Federal) 
Rauna. na optac. tlo-~cntc. a •·antascm rclati•·a 110 rqimc de 
tempo antqral c dcdaac-lo cldua.l\'11, 11 quAl. como ulicntado. 
)&nW' (Ot P"'-' a qualquer JCO'Idor do Senado, porque incüatcntc no 
~a~ rcpmc JUrid.co. 

De IJIUI modo. c ·~dara a con•t•t.a('lo de que .:ao• tctvidoret 
cm quetl!o nlo c.abc qu.dquct paaamcnto de araufic.açlo de 
aatHttr:lc. (u~ que:. net~.a CAta, olo cntrqua a burocratu, com 11 
G&t...acri\lK:a .apmat de wan.ari.lado - att. 3)7 da Rooluçlo n• .S8. 
de 191~ Ainda é !lal contutu, ~cs:: ;:.:mo, que os (uncionArio• da 
Cau nlo paa:bcm tOb quAlquer forma de p.:asamcnto mediante 
rrobo. 

At'!m, loCtlA anJurldico c contrAno A boa tecnica lqislativ11 
uuc:nr·K. na lq.t\la('lo bacmu cwporb do Senado, ditciplin11 
abo.olut.amcnte duercpantc de .a~ regime JUrldico c. portanto, 
tot.a!mcn:c tUpé'rllua no c.ampo da antcrprcuç!o da Lei. 

A c\l.a Com•~tlo de Con•tuuiçlo c Juttiça incumbe. noa termo• 
rcaamcntAit, •·dar pela acorrciu aprctcntAçlo da matéria. 
oon..oantc tecn~Ca lqttlati•·a que potubalítc uma cxccuçlo perfeita 
da norma JUridiC'a, tctn a intCf\·cnç!o de cxpras.õa don~ri11s, 
rcdundantca ou ol»c:ura.•. 

Se a antcnçlo d.a Com .. tlo Dfrc1ora dat.a C&~~~ é. de 11lgum mo· 
do, •'Cdar OU h malar, ao o.:upantc de Qrj!O de: dircç.Uo OU llllOWrD· 

:ncnto supc:nor, a' pera:pçlo da.t di!riu pelo comparecimento h 
aaWc:t curaordin!na.a, o c.aminho mllit adequado é o que jâ lhe 
confere a la ,.,~ente. •·critiCllndo·te que a percepção de: di/arias l6 é 
lcgftam.a mcdaante con\'oc.açJo do s.co·idor para tal fim. Atsim, a 
Comtttlo Darctora permanc:cc:ria com a faculdade de disciplinar o 
regime de pe:ccpçlo de diAriat, com a mobilidade que esse instituto 
tcQUct. 

!'Oosc ponto, nào not (iliamot, de modo obwluto, à tese de que 
ao cxcrccntc de cargo de dircçio ou de lltscssoramcnto é obrigatório 
o terviço cxtraordinArio permanente, sem qualquer contraprestaçi\o 
pecuni!aria. Em verdade, ~omcntc quando o serviço cxtraordinflrio 
tem cnrâtcr aleatório, ou seja, quando não representa acré.~cimo 
diuturno nn jornada de trabalho, é que se admite, como no 
Executivo, a sun execução sem contraprcstação. No caso do servidor 
do legislati\'O, porém, a sistcmfltica é: bem diferente, pois a! sessões 
cxtraordinârias se realizam quase que diariamente, constituindo, cm 
concreto, um expediente de trabalho a mais. Nilo se trata, pois, de 
retribuir duas VCZQ pelo mesmo exercido do cargo, mu de 
cstipendiar outra jornada de trabulho, só cxig(vcl dos funcionãrios 
du Casas Lcgislativus. Além do mais, ~~enlço extraordln,rlo, no 
entendimento, seja da legislação do legislativo, seja nu do Executivo 
ou do Judiciârio, corresponde ao que vulgarmente se denomina 
como hora-extra, não se confundindo, cm nenhuma hipótese, com o 
instituto dus di6rius do Legislativo, de tradicional vivência nas Cnsas 
do Congresso Nacional c nas dos Parlamentos Estaduais. 

Assim sendo, c parn que a matéria se recompanha na sua 
juridicidade e consoante u técnica legislativa, é que opinamos pela 
aprovação do projeto, com a seguinte 

EMENDA N' l·CCJ 

DC·sc ao art. 2• do projeto a seguinte rcdaçio: 

"A ri. ~ Os ocupantes dos cargos de que trata esta 
Resolução farào jus, além do vencimento c da 
Representação, 11 gratific:açio adicional por tempo de serviço 
c ao snlário-famnia, vedada, a partir da vigência desta 
Resoluçi\o, a perccpçio de retribuição por serviço 
c:xtraordinârio." 

Sala das Comiuõcs, 16 de junho de 1976. - Joli S.,.,-, 
Relator. 

PARECER N•453, DE 1976 

Da Comlsdo de Flllançu 

Rnator: Sftuldor VlfiOIO T''ora 

Em atendimento ao dispo~to no art. 2•, § 4• da lei n• 6.323, de 
1-1 de abril de 1976, a Comissão Dirctora do Senado Federal, 
tubmctc ao exame da CllSII, o presente projeto de resoluçio, que 
"reestrutura o Grupo Dircç.Uo c Asscssoramcnto Superiores, con· 
wantc a tistcmAtica da Chwific:ação de Cargos ditadn pela lei n' 
s.~.s. de 19'10. 

Pdo projeto, ~ cargo~. cm comissão, de dircç.Uo c 
IWClSOramcnlo superiores da administração do Senado, c os crctivos 
4 ela vinculado~. por força do prc:cc:ituado na lei n• 5.900, de 1973, 
w\o clusificados nos níveis rctributivos da !.;.bela anexa, observados, 
no Cll)(), o mesmo posicionamento dos Cllrgos similares do Poder 
Executivo, con)()antc a paridade rctributiva regulada pelos atts. 98 c 
IOiU I• da Constituição c pela lei Complementar n• lO, de 1971. 

A ,.igé:ncia dos efeitos financeiros é fixada cm correspondência 
com a datu vigorante pura o pessoal dos Poderes Executivo c: 
JudiciAria. ou seja, a partir de I• de março de 1976. 

De outra parte, a proposiçio veda a percepção de quaisquer 
outras vantagens pelo cxcrc!cio do cargo, inclusive as de que tratam 
os nrts. 383 c 386 da Resolução n' 58, de 1972. as quais dizem 
respeitou di6rius c ~crviços cxtraordinârios. 

A despesa com a cxecuçio dn medida scrâ atendida com 
recursos orçamcntflrios previstos na lei n• 6.323, de 1976. 

O projeto, como se observa, rcnctc, tão-somente, a 
complemcntaçi\o de uma pol!tica de pessoal, estabelecida para u 
administrações dos Três Poderes, por força de mandamentos legais c 
constitucionais espcc!licos. 

A douta Comissão de Constituiçio c Justiça jfl se munifcstou 
sobre a proposiçio, considerando-a jur!dica c constitucional. 

Assim, no que tange ao aspecto financeiro, opinamos, também, 
pela aprovação do projeto sob exame. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1976. - Saldanha Derzl, 
Presidente - Vlfinlo nvora, Relator - Henrique de La Roque -
Mattos Ldo - Danton Joblm - Heitor Diu - Helvldlo Nunes -
Alexandre Costa- Josi Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da 
Comissão de Constituiçilo c Justiça conclui pela constitucionalidade 
c juridicidadc do projeto, com voto vencido, cm separado, do Senhor 
Senador José: Sarncy. O parecer da Comissão de Finanças é 
favorâvcl. 

Completada a instruçilo da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem qucirà discuti·lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
Aprovado. 
A muti:ria vai à Comissão de Redaçào. 
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O SR. PRESIDENTE (Mugulhàes Pinto) - Sobre u mesa, u 
redução final, que scrâlidu pelo Sr. I'·S~ret4rio. 

1: lida n seguinte 

PARECER N9454, DE 1976 
Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Rcsoluçio n• 59, de 1976. 

Relator: ~nador JosE Llndoso 
A Comissão uprc.~cnta a redução final do Projeto de ResoluÇ11o 

n• 59, de 1976, que rcc.~trutura o Grupo-Dircçào c Assc.'i.~orumcnto 
Superiores do Senado Federal, c dá outras providencias. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1976. - Danton Joblm, 
Presidente- Josi Llndoso, Relator- VII'IIOio nvora. 

ANEXO AO PARECER N•4S4, DE 1976 

Redaçio final do Projeto de Rcsoluçio n• 59, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, c cu, ---~ 
Presidente, nos termos do nrt. 52, inciso 30 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1976 

Ree~trutura o Grupo-Dircçio e A5S650ramento Superio
res do ~nado Federal, e dá outras provldtnelas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' Os cnrgos cm comissão integrantes do Grupo-Dircçilo c 

Assessorumcnto Superiores do Senado Federal c os cargos efctivos u 
ele vinculados nu forma do urt. 4•, § 1•. da Lei n• 5.900, de 1973, são 
reestruturados c clns.~ificndos nos termos da Tabela Anua, 
conforme o disposto no art. 2• da Lei n• 6.323, de 14 de abril de .1976. 

Parágrafo único. O rcnjustumcnto dos vencimentos c o 
pagamento da Representação mensal dos cnrgos a que se refere este 
urtigo vigorarão a partir de I' de março de 1976. 

Art. 2• Os ocupantes dos cargos de que truta esta Resoluçilo 
furão jus, além do vencimento c du rcprcscntuçào, à gratificnçilo 
udicionul por tempo de serviço c ao salArio·fam!lia, vedada, a partir 
da vigência dC$ta Resolução, u percepção de quaisquer outras 
vantagens pelo cxcrclcio do cnrgo, especialmente as prcvistus no urt. 
2• c demais disposições pertinentes à mntériu du Lei n• 5.843, de 6 de 
dezembro de 1972, bem como as reguladas nos uru. 383 c 386, du 
Resolução n• 58, de 1972. 

Art. 3' Estu Resolução entra cm vigor nu data de sua publicação. 
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. ..:_ 

Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

I 
I 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Achando-se cm 
regime de urgência, o matéria cujo redoçilo final acaba de ser lida, 
deve esta ser imediatamente submetida à deliberuçilo do Plenário. 

Em discussão a redaçào final do Projeto de Resoluçilo n9 59, de 
1976. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
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A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para 
a ordinária de sexta-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 260, de 1976, do 
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação cm con
junto os Projctos de Lei do Senado n's 109. 112 c I 19, de 1976, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrcsc:er~tam dispositivos à Lei n• 
2.800, de 18 de junho de 1956. 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 263, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista. solicitando o transcrição, nos Anais 
do Senado Federal' da Ordem do Dia do Ministro da Marinha. 
Alrnirante-dc-Esquadra Geraldo Azevedo Hcnning, cm comemora
ção ao aniversário da Batalha Naval de lljachuelo. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
28, de 1974 (n• 164-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova 
as Contas do Presidente da República, relativas ao cxcrclcio de 1973, 
tendo 

PARECER, sob n• 430, de 1976, da Comissão 
-de F'lauçu, favorável com voto cm separado do Sr. Senador 

Mauro Bencvidcs. 

--4-

Discussilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
137, de 1976, do Sr. Senador José Lindoso, que dispõe sobre a 
indicação de candidatos a cargos clctivos nos Municlpios onde os 
Partidos Politicas nõo constitulram Dirct6rios Municipais c d6 
outras providencias, tendo 
PARECER favor6vcl, sob n• 433, de 1976, da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Est6 encerrada a 
scssõo. 

( Ltwmta·s~ a stssào às 18 horas dO minutos.) 

' \ • \' I ( • lll I • ' ~ I ' ~. • •, I ' • ' ' ' ' ' ' 



99' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 18 de junho de 1976 

PRESID~NCIA no SR. WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Ad:llbcrto Sena - Allcvir Leal - Evandro Carreira - Jarbas 

P:tssarinho - Renato Franco - t\lex:tndrc Costa - Henrique de 
L:t Rocque- José Sarney- 1-fclvidio Nunes- Pctrónio Portella
M:JUro Bcnevides - Virgílio Távor:t - Wilson Gonçalves - t\gc
nor Maria- Marcos Freire- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante
Augusto Franco - Gih·an Rocha - Lourival Baptista - Dirceu 
C:trdoso- Jo~o Calmon- Roberto Saturnino- Gustavo C:tpanc
m:t -ll:lmar Franco- ~fagalhiies Pinto- O no Lehmann- Bene
dito Ferreira- Ularo Barhola- Mendes C:malc- Saldanha Der
li- ,\ccioly Filho- Leite Chaves- O ta ir Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalve.~)- A lista de prcscn
ç:~ :tcus:t o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, decl:tro abcrt:t a scss~o. 

O Sr. I•·Sccretitrio vai proceder :i leitura do E.\pediente. 
C: lido o .cguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERESNts455 E456, DE 1976 

Sobre o Projdo de Lc! da Cimara a' .Cl, de 1976 (n' 
1.79oC-B, de 1976, 111 orlaem), que "Allen dlapollc6ea da Lei 
a' 6.011l, de lO de jlllbo de 197.C, eU oarru proYldiadu". 

PARECER N• .c!5, DE 1976 
Da Comllaio de SerYJco Pllbllco QyJJ 

Rtlator: Scudor Ono Lthmana 

De iniciativa do Senhor Presidente da RepúbliCII, a presente 
proposição "Altera disposições da Lei n• 6.082, de lO de julho de 
1974". 

A proposiç~o trata do regime jurfdico de servidores públicos, 
ocupantes dos cargos de Auxiliar JudiciAria dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, objctivando exclui-los da exigência do art. 5•, inciso I, da 
Lei n• 6.082, de I 0/7 I 1974, que preceitua: 

"Artigo 5• Silo requisitos p:tra ingressos nas classes 
iniciais, além da idade mbima de trinta e cinco anos: 

I - para a Categoria Funcional de Técnico JudiciAria, 
diploma de Bacharel cm Direito." 

Como visto, o servidor que não preencha a exigência do inciso I, 
não poderA ser enquadrado na Categoria de Técnico JudiciArio, moti
vo por que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou 
à Presidência da República o ante projeto de lei, que ora é exami
nado. 

f: de se salientar que os Auxiliares Judiciários, considerados 
"clientela secundAria da Categoria Funcional de Técnico Judiciário, 
que preencheram a exigência do referido inciso I do art. 5•, tiveram 
seus cargos transpostos para aquela Categoria Funcional, nos limites 
dos claros da sua lotação", Ocorre, porém, que "os antigos Auxi
liares Judiciários que, por insuficiência daJotação de Técnico Judi
ciário, tiveram seus cargos transpostos para Auxiliar JudiciArio, fica
ram impedidos de obter progressão funcional àquela Categoria, sem 
o preenchimento desses requisitos". 

Procura, 11 mntérin, como bem snlicntou o Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, na Exposição de Motivos ao Presidente da 
Rcpúblicn, ''corrigir situacõcs decorrentes da aplicnção do novo 

Plano de Classificação de Cargos nas Secretarias dos Tribunais 
Regionais Eleitorais". 

Tendo cm vista que o projeto, se transformado em lei, ao cxcep
cionar os aiuais ocupantes da Categoria Funcional de Auxiliar Judi
ciário da exigência de escolaridade, constante do citado art. 5•, inciso 
I, dn Lei n• 6.082, de 10/7/74, apenas garantirA a estes servidores o 
direito à progressão funcional à categoria superior c que permanece
rã a exigência para os futuros ocupantes dos cargos da Categoria de 
Auxiliar Judiciário, nada vemos, no âmbito desta Comissão, que o 
possa invalida'r, motivo por que somos·pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1976. - Uzaro Barboza, 
Presidente - Otto LehmaM, Relator - Accloly Filho - Itamar 
Franco. 

PARECER N• .CS6, DE 1976 
Da Comlsaio de Finanças 

Relator: Senador Heitor Diu 

Originário do Poder Executivo, vem à nossa apreciação o Proje
to de Lei da Câmara n• 42, de 1976, que altera disposições da Lei n• 
6.082, de 10 de julho de 1974, c dâ outras providências. 

Submetida à deliberação do Congresso Nacional nos termos do 
artigo 51 da Constituição, a matéria foi inicialmente aprovada na 
Câmara dos Deputados, tendo recebido pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público c de Finanças. 

A Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presi
dencial, do Senhor Ministro-Presidente do Egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral, informa que o anteprojeto obteve aprovação 
unânime daquela Corte c procura corrigir situações decorrentes da 
aplicação do novo Plano de Classificação de Cargos nas Secretarias 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, acompanhada de justificação 
que salienta· 

"Na conformidade do dispositivo na letra b do item I do 
artigo 4• da Portaria n9 132/73, os cargos de Auxiliar 
Judicifirio poderiam integrar as classes A c B, da Categoria 
de Técnico Judiciário, havendo vagas na lotação. O dispositi
vo considerou, assim, os ocupantes· daqueles cargos como 
clientela secundAria da Catcg'oria de Técnico JudiciArio, em 
igualdade de condições com os ocupantes dos antigos cargos 
de Oficial Judiciário, clientela originAria daquela nova Cate
goria Funcional. 

Com fundamento nesse dispositivo, vários Auxiliares 
Judiciários tiveram seus cargos transformados cm Técnico 
JudiciArio "A", independentemente das exigências para o 
ingresso futuro naquela categoria. 

Ocorre, entretanto, que em virtude da norma de carAtcr 
permanente constante da primeira parte do artigo 5• da Lei 
n• 5.985/73, os antigos Auxiliares Judiciários que, por insu
ficiência da lotação de Técnico JudiciArio, tiveram seus car
gos transpostos para Auxiliar Judiciário ficaram impedidos 
de obter progressão funcional àquela Categoria, sem o pre
enchimento destes requisitos, como ocorreu com os cargos já 
citados. · 

Impõe-se, assim, a edição de norma trasitória exccp· 
ciomtndo os aluais ocupantes da Categoria de Auxiliar Judi
ciário da incidência da norma de carátcr permanente comi
tante do citado artigo 5• da Lei n• 5.985, permanecendo, logi
camente, a exigência para os futuros ocupantes dos cargos de 
Auxiliar Judiciário." 

li L PAI!& . ..- a -· 
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Trata-se, portanto, de norma de carátcr transitório que cxccp· 
ciona os atuais detentores de cargos da Categoria de Auxiliar Judiciá· 
rio, da aplicação do inciso I do· artigo 59 da Lei n9 6.082, de lO de ju· 
lho de 1974. 

Com o presente Projeto, a exigência de escolaridade não será 
feita aos atuais ocupantes dos referidos cargos. Fica assim, o Auxi· 
liar Judiciário, hoje cm exercício do cargo, considerado como clico· 
tela secundária da Categoria de Técnico Judiciário. 

O Projeto estende aos Tribunais Regionais Eleitorais medida 
que o Supremo Tribunal Federal já cfctivou, autodzado pela Lei o9 
6.258, de 29 de outubro de 1975. 

Sob o enfoquc desta Comissão nada temos a opor à proposição 
cm exame. 

Por estas razões, opinamos pela aprovaçã.o do Projeto de Lei da 
Câmara n942, de 1976. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1976. ·- Saldanha Derzl, 
Presidente, cm exercício - Heitor Diu, Relator - Jo~ Samey -
Mattos Leio - Leite ChaYes - Henrique de La Rocque - Danton 
Joblm- JGM Gulomard- Mauro Benevldes- Helv(dlo Nunes. 

PARECERES N9s 4!7 e 4!8, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 1975 (n9 
1.889-B/74, na Câmara dos Deputados), que estabelece condi· 
ções de validação de curso em escola superior não reconhecida. 

PARECER N94!7, DE 1976 

Da Comlssio de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Vindo da Câmara dos Deputados, onde tramitou sob o n9 1.889-· 
B,' de 1974, chega ao Senado. o Projeto de Lei n9 35, de 1975, que 
"estabelece condições de validação de curso em escola superior não 
reconhecida". 

O art. J9 tem esta redação: "Os concluintes de curso superior de 
Faculdade, cujo pedido de reconhecimento haja sido indeferido pelo 
Conselho Federal de Educação, e cujo funcionamento tenha sido por 
este autorizado, poderão validar o curso perante banca examinadora 
designada pelo Ministro da Educação e Cultura". 

Como se vê, trata-se de situação grave, excepcionalmente grave 
- uma escola superior autorizada a funcionar, funciona o tempo 
suficiente para que alguém nela matriculado conclua o curso, em· 
bora o Conselho Federal de Educação lhe tenha negado o reconhe
cimento ou venha a negá-lo quando o curso está a ser concluldo. O 
mau curso, obviamente, pois caso contrário não se poderia entender 
a decisão do Conselho. 

O curso superior é coisa séria e tal situação não pode ocorrer, 
mas ocorre, e tanto ocorre que o Projeto cuida de repará-la. 

Repará-la através de validação perante banca examinadora 
designada pelo Ministro da Edu~ação a requerimento do interessado. 

Do§ 19 do art. J9 constam dispositivos estranhos. Diz que "da 
exigência prevista neste artigo", fica dispensado aquele que, mercê 
da sentença com trânsito em julgado, tenha logrado inscrição "em 
Conselho ou entidade equivalente, criados cm lei com a incumbência 
especifica da supervisão ética e da disciplinação profissional". 

O parágrafo sugere desde logo uma observação. Salvo engano, 
ele só alcançaria estudantes de direito do 49 e 59 anos inscritos na 
OAB. Inscritos por sentença judicial. Em tal caso, o interessado esta· 
ria dispensado "da exigência prevista neste artigo". Ocorre que o 
artigo não impõe exigência alguma; ao contrário, outorga uma fa· 
culdade, a de validar curso feito cm escola autorizada mas, após, não 
reconhecida. Ou a dispensa da "exigência", que exigência não é, 
significa que a inscrição na OAB (ou entidade semelhante), mercê de 
sentença, tem o condão de validar o curso? 

Parece que esse não é o sentido do § 19 do art. 19 uma vez que, 
dispõe o art. 29, "O pedido de validação será endereçado ao Ministro 

da Educação e Cultura, acompanhado da prova da conclusão do cur
·so e, quando for o caso, da inscrição no órgão profissional especi
fico". 

Quer dizer que podem requerer a validação: a) os que con· 
clulram o curso, verbls, "prova de conclusão do curso" c b) os que, 
não tendo concluldo o curso, inscreveram-se na OAB (ou órgão se
melhante), por força de sentença? 

Aliás, o art. (9 menciona "os concluintes de curso superior"; 
conclulnte é brasileirismo registrado por Aur~llo para designar "es· 
tudantc que está no último ano do curso, já, portanto, a conclui-lo". 

Não menos estranho é o parágrafo único do art. 39: "lndc· 
pendentemente das responsabilidades civis, administrativas c penais 
cablvcis, será indeferido o pedido de validação apoiado cm docu
mentação inidõnca ou falsa". e: evidente que "documentação inidô· 
nca ou falsa" não pode ensejar a autorização ministerial c prova fal
sa, ex vllegls, enseja· a rcsponsabilidadr,. Mas a alusão está a revelar 
ou a reconhecer a falsidade ou inidoncidadc cm matéria de fun
cionamento c conclusão de curso superior, o que é sumamente grave. 

A validação seria feita. "perante banca examinadora designada 
pelo Ministro da Educação". 

Os· "concluintes" ou os "formados" sujeitar-se-iam a exames de 
todas as matérias do curso? Ou seria um exame sumário para sanar a 
mácula? O Projeto não diz. Que banca seria essa capaz de examinar 
todas as disciplinas de um curso? Seria local ou teria de deslocar-se 
para o local onde funcionou a Faculdade? São questões que o Pro
jeto não resolve. 

A admitir-se a providência, o mais razoável seria que a "banca 
examinadora" fosse constitulda por professores de faculdade rc· 
conhecida, à escolha do Ministro da Educação c não de qualquer 
banca de sua escolha. 

A inclinação do relator seria opinar contrariamente ao Projeto, 
mas a gravidade do caso está a indicar a conveniência de ser ouvido o 
Conselho Federal de Educação que, por certo, há de contribuir com 
su.as luzes para melhor solução da matéria; c ao mesmo tempo o Pro· 
jcto servirá de advertência acerca do problema criado. Com a autori· 
zação de funcionamento de escolas de curso superior sem condições 
de serem autorizadas, tanto que, após, o Conselho Federal de Educa
ção se vê forçado a negar o reconhecimento dessas faculdades. 

Sala das Comissões,26 de junho de 1975.- Tarso Outra, Pre
sidente - Paulo Brossard, Relator - Joio Calmon - Amon de 
Mello - Helvfdlo Nunes. 

PARECER N9 4!8, DE 1976 
Da Comlssio de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Em adiantamento ao parecer de 26 de junho de 1975, concluo 
contrariamente ao projeto cm exame, de conformicladc, aliás, com 
o que insinuara então, verbls, "a inclinação do relator seria opinar 
contrariamente ao projeto, mas a gravidade do caso está a indicar a 

·conveniência de ser ouvido o Conselho Federal de Educação que, 
por certo, há de contribuir com suas luzes para melhor solução da 
matéria; c ao mesmo tempo o projeto servirá de advertência acerca 
do problema criado com a autorização de funcionamento de escolas 
de curso superior sem condições de serem autorizadas, tanto ·que, 
após, o Conselho Federal de Educação se vê forçado a negar o 
reconhecimento dessas faculdades". 

Ocorre que a manifestação do Conselho, ainda que coincidente 
.com a opinião do relator, nada de útil trouxe para,o exame da maté.' 
ria. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1975. Henrique De La Roc
que, Vice-Prcsidcnte cm cxcrclcio da Presidência - Paulo Brossard, 
Relator- Joio Calmon- Otto Lehmann- Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

' I ' / :;.~ ' '' ' . . f ' • ' • 
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saudação, meus cumprimentos ao Ministério de Educação e Cultura 
e ao Departamento de Educação F!sica e Desportos, pelo Plano 
NacionRI de Educação Flsica c Desportos, que entrará em vigor a 
partir do próximo ano. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Otair Bcckcr, pelo seu depoimento 
que. honra S?brcmaneira o pronunciamento que faço no dia de hoje. 

Sr. Presadcntc, o Plano Nacional de Educação Flsica c Des· 
portos é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes ini· 
ciativas do atual Governo, tAnto por sua visilo global do problema, 
como por ser de decisiva significação para o Desporto c a Educação 
Flsica, estando, ademais, perfeitamente identificado com a Politica 
Nacional de Saúde, de Educação, de Bem·Estar c de Recursos Hu
manos, dada a import4ncia da atividadc Osica para o desenvol· 
vimento flsico-mental da população c utilização nacional do tempo 
dela=-. 

A partir de I' de janeiro de 1977, tcrA inicio a execução do 
Plano, que, estou seauro, revolucionarA por completo a realidade 
bruilcira no tOC.IUltc ao sctor da educação !bica c desportos! (Mui to 
bem! Palmu.) 

O SR. PRCSIDE.'IITE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
•n ao nobre Scnado.r Jolo Calmon. 

O SR. JOAO CAL.\tON (ARENA- ES. Pronuncia o seguinte 
diw:uno.)- Sr. Prclidcntc, Sn. Senadores: 

Venho trazer a esta Ca.1>11 o mcu testemunho cm torno da 
curaordin;iria c conugradona manifestação tributada ao eminente 
Praidnne Ernesto Gcir.d, por ocuilo de sua visita, na última 
I>C't!lana, ao mn~ ~tado, o ~plrito Santo. 

Ao longo de toda a minha vida, n1 jamais auilítira, cm Vitória, a 
uma re;xpçlo tlo vibrante, mobiliundo uma cntu!íilutica multidão, 
que toe comprimia ao longo du avcnidu e das ruas, aclamando o 
Chefe d.t !'açlo, enquanto outr•u milhares de pcu<:!as jogavam, da~ 
j~ncl;u e d.u ..acadas du casu c dOií edincios, nuvens de papel 
p1C.1do sobre o toCU automó•·cl, no mc:lhor estilo du rccepç3cs triun· 
(,..,.cm No• ... lor<juc. 

Sa.toe transbordamento do jubilo do povo capiuba, a nolll prc· 
dominante era 1 espontaneidade. Slo se tratava da cllusica rccepçAo 
prosramadla c C\CCUlada com requintes de promoção publicitAria. O 
po•·o toe aglomera•·a ao longo de todo o percurso da comitiva pre· 
wdcnaal, nlo como opoc:tador de uma festA plancjada, mu como 
protasonista de um:a excepcional manifest:ação de gratidão ao Prc· 
~dente que es~ concrctiz:ando alguns dos sonhos do povo capixaba, 
tnclutt•·c o da tmplllllt:açlo de uma gigantesca usina siderúrgica, que 
cnvoh·c um in•'Citimcnto superior a dois bilhões de dólares. 

O est:adista toereno, de fisionomia severa, que dcsestima u ati tu· 
des demagósicu, que nilo cultiva c nilo pencgue a meta da populari· 
dadc, mu apenas a do cumprimento de seu dever. sentiu-se. de certo, 
amplamente r«ompens:ado de ~oeus esforços cm favor da aceleração 
do ritmo do desenvolvimento industrial do Esplrito Santo c da rca· 
lização de seu programa de desenvolvimento social, traduzido cm 
convenios sobre educação, saúde, Centros Urbanos, habitação, lazer 
c tantos outros. 

. Para m!l~ares de capixabas que viam Ernesto Gciscl pela pri· 
meara •·cz. vasatando a nona terra como Chefe da Nação, o encontro 
constituiu, cu diria sem nenhum exagero, uma surpresa extrcmamcn· 
te agradável. A imagem do Presidente, cm rotografins, no cinema ou 
nu televisão, não lhe asseguraria um prêmio de fotogcnin. Sua 
fisionomia não ostenta, com rreqUência, um sorriso. En trctanto, 
pessoalmente, o seu poder de comunicação, a sua capacidade de ins· 
pirar simpatia o transfiguram, assegurando-lhe enorme reccptivi· 
dndc, que se manirestu através de aplausos incontidos. 

Antes de destacar o grande volume c a variedade dos recursos 
que Gciscl destinou no Esplrito Santo, desejo exaltar u sua permnncn· 
te preocupação de permanecer fiel às dirctrizcs da Rcvoluçilo de 1964 
c de desempenhar, com o rigoroso respeito às bons regras da ética, o 

seu papel de Presidente de Honra da Aliança Renovadora Nacional. 
Nas suas exaustivas peregrinações por todo o Brasil, ele nilo age 
apenas como o Chefe do Executivo, que está realizando uma obra 
administrativa verdadeiramente notável, mas também como um 
cidadão a quem cabem definidas responsabilidades politicas. e um 
homem de Partido, com a legitima aspiração de alcançar, nas urnas, 
uma vitória limpa c insofismável. Foi nessa condiçilo que ele convcr· 
sou, informalmente, com os seus companheiros do Dirctório 
Regional da ARENA, repetindo a sua pregação democrática já 
ampl:•mcntc dirundida cm outras visitas a numerosos Estados. 

Como tivesse considerado que seus irmãos arcnistas não 
estavam suficientemente próximos do seu Presidente de Honra, 
Gciscl pediu-lhes que se acercassem do ponto cm que se encontrava, 
ao lado do dinâmico Governador e1cio Álvares. Foi assim, nesse 
circulo de ramnia, na base de um Intimo congraçamento, que o 
arcnista n• I falou, com o coraçilo nas milos, a todos nós, 
trasmitindo-nos sua mensagem de li: c de confiança na combativi· 
dadc da Aliança Renovadora Nacional c cm nossas responsabi· 
!idades nos pleitos que se avizinham. 

Salmos desse encontro com a convicção de que o idcário da Rc· 
volução, de conteúdo prorundamcnte social, poderá assegurar-nos 
novos éxitos eleitorais. Estamos todos convencidos de que a meta 
ambicionada pela ARENA é uma ampla c prorunda modificação da 
estrutura da sociedade brasileira, até hoje marcada por chocantes 
desnlvcis c contrastes, já qualificados, candentemente, como "uma 
•·crgonha nacional." Essa tarefa nilo pode realizar-se em poucos 
anos, como, de resto, o acúmulo de erros c falhas se verificou no 
longo de quatro séculos. 

Nilo pretendendo cometer a estultlcic de parecer a mono· 
poliZAdora do patriotismo c da sabedoria politica, a ARENA rc· 
conhece as dificuldades impostas pela conjuntura mundial c pelo 
conseqUente aumento do custo de vida, c se sente espicaçada pelos 
próximos desafios eleitorais, lembrando aquela comparação hlpica: 
'.'Se tivesse nascido cavalo, teria sido cavalo de corrida de obstáculos, 
que se sente estimulado diante das barreiras que encontra." 

Sendo cu, por natureza, inclinado a atuar na planlcic, cumpro 
neste Plcnârio um dever imposto pela minha consciência, ao pro
clamar que o Presidente Gcisel, embora inspirado pelo principio de 
que "o politico de rotina pensa apenas na próxima eleição, enquanto 
o verdadeiro estadista se preocupa com a próxima gcraçilo", repre
senta, para todos nós, filiados à ARENA, uma rontc de inspiração c 
de estimulo, indicando-nos o caminho do esrorço indormido cm 
busca da vitória nos pleitos de 76 c de 78, sem poupar sacriflcios, 
como quem está convencido de que "para descansar nós temos a 
Eternidade". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Focalizado, embora cm poucus palavras, o conteúdo politico do 
pronunciamento do Presidente Gciscl ao Esplrito Santo, permitam· 
me destacar a massa de realizações que a minha terra natal lhe fica a 
dever: 

Entre convênios, contratos c editais, foram assinados cm 
Vitória, pelo Presidente Gciscl ou por seus Ministros e Prcsidcn;es de 
Autarquias Federais, 21 ntos, totalizando recursos para o Esplrito 
Santo, da ordem de um bilhilo c quinhentos milhões de cruzeiros: 

I. Companhia Siderúrgica do Tubarão 

S~rilo investidos, nesse gigantesco empreendimento, 2 bilhões c 
200 malhõcs de dólares. O capital da empresa é dividido entre a 
SIDERBRÁS (51%), a Kawuakl Steel (24,5%) c a Flnslder (24,5%). 

~· Conv~nio. inicial para a construção da terceira ponte, ligan· 
d~ a. '.lha de Vató~aa. ao c~ntincnte, destinado a pagar os estudos de 
va.ubal~dadc cconomaca, Já contratados com o Escritório Técnico 
Faguearedo Ferraz. A terceira ponte e o acesso rodoviário 
pavimentado que ligará a BR- 101 do complexo paraqufmico de 
Aracruz custurilo 50 milhões de dólares. 
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3.. Aplicação de 380 milhões de cruzeiros de recursos do 
Governo Federal no biênio ·~7. para melhoria do sistema de 
transportes cm Vitória, Colatina c Cachoeiro do Itapemirim. 

4. Abertura dos editais para construção das obras na BR-
259, ligando Colatina a Baixo Guandu. c a Aimorés, c a ligação Ilha 
do Príncipe ao Continente. Na BR- 259, no tr'ccho . Colatiria
l)ivilào E!lplrito'Sanio- Minas Gerais, serão investidos 177 milhões 
de cruzeiros na constru,çio i: pavimentação de si c meio quilómetros 
(96 milhões) c construção de lO pontes com extensão total de 1.609 
'metros, destacando-se as pontes sobre o Rio Doce, cm Ó)latina, com 
6SO.c 440 metros, respectivamente. As pontes foram orçadas cm 81 
milhões. 

S. ·Cohvêniq de promessa de refinanciamento no valor· de 
CrS 71.120.o00,00, (equivalente a SOO mil. Unidades Padrão de 
Capital ·- UPC), para implantação de equipamentos urbanos 
indispensáveis ao complexo petroqulmico de Aracruz. 

· 6. Foi programado um total de 2!11 milhões de cruzeiros de 
inve~timentos para ,Centros· Sociais Urbanos cm todo o Estado do 
Esplrito Santo, numa'EXpasição de Motivos dos Ministros do Planc
jamento: dos Transportes c do Interior ao Presidente Ernesto G~l. 

7. O Orçamento da P'oRTOBRÁS.para 1976 inclui mais de um 
bilhão de cruzeiros para o eomplexo portulirio do Esplrito Santo, 
diltribuídos entre o Cais da Praia Mole, Porto de Capuaba, o Tcr
min&l de Celulose de Aracruz, obras de dcrrocagcm de pedras do cais 
comercial de Vitória, ~bras do PAlio da Ilha do Prl~cipc, etc., sem 
falar. nos investimentos· de outras fontes: o terminal de Ubu, 
construído pela SAMARCO, c' o. futuro porto de Regência, a ser 
imp181)tai:lo para cargas pesadas, na · foz do Rio Doce, pela 
Com. anhia.Valc do Rio Doce. Tudo isso assegurará ao Esp!rito San
to dispor da maior concentração portuAria da Am~rica Latina. 

8. Convênios assina'dos entre o. Governo do EStado c o BNH, 
para a cçnstnição d,c casas destinadas aos trabalhadores da 
Companhia Sidcrorgica de Tubarão. 

9. Convànios assinados entre o governo do Estado c o INPS, 
Central de Medicamentos c a CEPLAC. 

I() Convênio entre o BN.H c o governo do Esplrito Santo, 
através da COH~B. para a urbanização dc'Arcas para 2.100 lotes ur
banizados, sendo. 1.000 para Vitória, SOO para Linhares c 600 para 
Sio Mateus, no valor totáldc 18 milhões de cruzeiros. 

11: Contrato entre o.BNH c o Governo do Esp!rito Santo para 
a construF~o ~a segunda etapa do Projeto Carapina (infra-estrutura 
para as obras da. Companhia Sidcr6rgica do Túbarilo,' no total de 80 
milhões) 

12: Contrato para o abastecimento d'Agua de (iuarapari,.no to
tal de 30 milhões. 

13. Recursos a fundo perdido, no tor11l de 100 milhocs de cruzei
ros para despcias de custeio do Governo do Estado do Espírito San
to .. 

14. Con~ênio entre o Minist~rio da Agricultura, CVRD, c os 
Oovcmos·do fapfrito Santo c de Minas, no total de 32 milhões d~· 
cruzeiros. 

Beneficiado por uma substancial massa de recursos financeiros, 
graças à compreensão do eminente Presidente Ernesto. Gcisel, o Espi
rita Santo ainda 'espera a ajuda dccisi~a ·do Governo Fcdéral'para a· 
aprovação final da implantação ;do Estaleiro de Rcparos.Navais, cm 
Camburi, para a obtenção de financiamento destinado à construção 
da terceira ponte, ligando Vitória a 'Vila Velha, para o Porto da Foz 
do Rio Doce, para a pavimentação 'ila estrad~ que ligarA Afonso 
CláudiQ à BR-262. c pPra a pavimentação da BR-381 c BR-342, de 
import4ncia vital para o desenvolvimento capixaba. 

Na imprcsaionantc exposição· que o ,Governador 2lcio Álvl\rcs 
fez, no PalAcio Ané:liicta, ao. Presidente Ernesto Gciscl . c aos 
Ministros du Minas.· c Energia, dos. Transportes,· da Prcvidencia 
Social c d!l Casll Militar da Pr115idência c aos demais elementos 'que 
ihtcgravam aua comitiva, foi destacada a necessidade de ser rcfor· 
mulada· a Instrução n~ 62/1S, que c-tabclccc os 'limites do . cndivi· 
damcnto doa Estados c dos Munic!oln• 

Um Estado, como o Espírito San lo, cm cujo território estio sen
do implantados gigantescos empreendimentos que vio contribuir 
para reduzir as importaÇões brasileiras' de aço c de celulose c para au
mentar, substancialmente, as nossas exportações, nilo pode ficar pre
so. às 'rlgidas limitações de endividamento, como salientou, cm ·seu 
dramAtico apelo ~o Presidente Gcisel, o Chefe dd Executivo 
capixaba. 

Incorporo, com o maior prazer, a meu pronunci~ento, este his
tórico documento elaborado por· um jovem governador, 'que E o 
próprio sim bolo do otimismo C' da confiança na destinaÇão de gran
deza do Esplrito Santo. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO À QUE SE REFERE O SR. JOÃO 
CALMON, EM SEU DISCURSO: 

"EXPOSIÇÃO DO GOVERNADOR ~LCIO.ÁLVARES AO 
P,kESIDENTE ERNESTO GEISEL 

:iistoricamcntc, o E,,pírito Santo tem tido sua economia inti
mamente ligada à monocultura do ca!C. Viveu com ela diu de eufo
ria c com ela. teve que compartilhar cri~ entre as quais se destaca a 
dosal1~60. · 

Neste período, cm funçao da erradicação cm massa de SCUJ 

cafezais, a economia capixaba ni.o só perdeu seu principal sustentA
cuJo, como tam~m viu·se na continàência de expulsara da mio-de
obra até então absorvida pelas atividades cafceiras. 

Se de um lado, a crise gerou uma smc de pÍXlblcmu rmai1CICiros 
c sociais, de outro, despertou ú autoridades estaduais para verdadci· 
ras potencialidades do Estado. 

Afinal, eqUidistante na costa brasileira, tramiçib entre 1 

SUDENE c o eixo dinâmico Rio-Silo Paulo, estamos vocacionados· 
a promover a conversão c a troca das peculiaridades c serviços. du 
inatm111-primas c produtos nacionail. 

Porta ao mar de uma vasta hintcrl4ndla, estamos vocacionados 
a participar amplamente da-abcrturu nÓcional para o exterior. 

Nesse despertar, de vocação latente, lado a lado com· o càforço 
estadual, tem caminhado o apoio do governo da Rcpllblica 

Assim se deu quando das liBações daa BRs-262 (Belo Horizan
tc-Vitória) c I O 1' (Rio-Vitória-Salvador) que, juntamente com 1 

estr.ada de ferro Vitória a Minas c com a ligação fcrrovi4iia Vitória
Rio, nos retiraram de um isolamento histórico ~ nos colocaram cm 
contato diri:to com os grandes centf'91 do Pais.' 

E assim foi com a implantação d~ terminal de Tubarão que deu 
maior ênfase as noSsas· vantagens locaci~nais para grandes c!znprc
cndimcntos de importância nacional. 

Tais vantagens ,locacionais aliádas à polltjca de desconcentra-· 
ção do proccsso,.dc crescimento da economia braSileira. descortinam 
para a.cconomi!l capixaba- at~ agora incipiente~ horizont~ bem 
mais promissores. 

Primeiro, porque somos o terminal do Corredor GoiAs ...;., Mi
nas Gerais...., Espírito Santo. 

Segundo, porque lado a lado éom as usinas de pelotização cm 
funcionamento c cm fasc·d~ implantaçoo da Cia. vaiei do Rio DOce: c 
da SJ\MARCO, veremos cm breves di,as à dcmarragcin' das obras de 
construção d!!o .Usina Sidcrurgica de Tubarão que, antes do final dcs
ta.década, estará produzindo três·(3) milhÔes de toncradas'dclllb&. 

. Em terceiro' lugar; ,foi o Esplrito Santo o local·cscolhido. pela 
Arac~uzfCclulosc c FLONIBRA/CENIBRA para .Ímplwitação de 
seus projetaS: que já cm 1978 élcvcrão estar produzindo 400,0(Xl'tonc
ladas d,c .cclulosc'branqueada o, que deverá. representar uma econo
mia. de 'divisas para " Pais da ordem ·de. I i;() •milhões de· dólares por 
ano. . . . 

Pa,ra.um. Estado até bcm.pouco vinculado a um11 tradição prl
mário~cxportadora •. csscs novos hortzontcs, tcazcm no seu bojo o en: 
tusiasmo pelos novos atas c o. peso da responsabiliCladc inerente a es-
te processo de crescimento acelerado .. · · 

Primeiro porque ao .. ~ ~;onecntrarcm ba~•camcnte n.a .arca de 
''lfluancla da Grande Vitória, o impacto desses projetes sobre a· n!Jt-
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sa Área Metropolitana, lrarlo para o poder p6blico estadual a res
ponsabilidade de nlo permitir que a falia de c:quipamenlos c serviços 
urbaDos YC!bam a JC constituir no principal cnlraw para o processo 
de Cl'aCÚI!c:ftto apcndo. 

A rapoAa do Governo do &plrilo Sanlo lcm sido Imediata. 
Auim ICIOnlccc no abutccitncnco d'qua ao dcvarmos nossa a· 

pecidadc aluai de 1.3)0 lilt01/JC111ndo para aprolimadamenlc 
3.000 liltOf/JCIUndo a&! o linaJ do aM. 

Auim ~ ao IClOI' de babic.çlo popullr. onde al~ o linalllo cor· 
rale uo o 110110 CioYcmo &cri .~ S.3XI habitaç&s c l..SOO 
loca utblldmdot. Eua ndmc:rcM aaccm cm aipirtcado quando 01 

OOIDpii'IIIMM li •.OOO unidlda allrquet pela COHAB-ES ai~ mar· 
QOdc 197S. (T -lO) 

No Clalpo JOdal c de JC dalacat a a1111Çlo do Eaudo no JCtor 
da uAcSc c da~ oodc DOWaO docmpCIIho 1cm lido compallvd 
CIOal o. Pf0111l1D&• tcloriah do Oomno Fcdctal. Caca de ~ d01 

Rcalnot do Orclmato Eal.duaJ ~lo ~lildot para a rede acolar. 
E tu~bàllliptlr.ca~fwo o al'orço que \'CID IGido fdco na Arca d.ll 
~ tOCi&l que pode tct anlúdo pela ~que o Estado 
pnaa a I li obrat IOCilb opd~ pdo &pfrito San1o. 

Lido a ledo 110 ar~ do Eudo de do1at a ira metropolitana 
• .,.... bWcot. • oo1ocam 01 PIOJI'IftW de umcblc:ia ao 
"*riot. Eca pooco llllh de um uo ooau:ruimOt mab d'! lOO km de 
c.uadla. da qu.aitllO ~Uid.u c at~ o rlftll de 1976 adlcionaRo 
iDOil tcdc rodowürill cmd!W mm ICXI km de ocradat. 

So Clalpo da c:lcuUkaçlo 111ral. Clltamot dcJCnvolvcndo um 
J"'P11IIDD quf poajbJllw:61cYat cnaP I miÍi U()() propricdada. 

A ~ llamocira ~ ao homem do inlc:rior, wm, 
por lU w:t. tcDdo p11adcmaltc dliWIIiuda. baj. vi.to que cm 197S, 
oa .,auo oBda11 lomar&m dcdv.~ 1 aplicaçlo de 900 milh&s de 
cn&llCÍIOl cm c:rtdito nanl, o que ~q~racnu um aumento de ~·cm 
rdado .o uo 1n1c:rior. Este c::ridlto, aliado A IWillbc:ia lknia 
dllda 101 produlom Nrait. permitiu que. no pcriodo de um ano, a 
Ala cultivada obc~ um lnc:tcmalto de ~por CICIIto. 

N&o lemo~ 1 pn:caltlo de baYCrn~Ot .oludonado todOt 01 pro
blema que alllaan o nouo EJ~ado com u obru menàoMdu. 
Ec~ que du dmplc:amen&c al'ldc:rium a coruààlcia do 
Oovocmo &udual pana com 01 problcmu que aniacm o Esplrilo 
S&nto. 

Eu& COfttdblàa IC aprcua no oforço que: tc:m fc:i1o o no110 
~ de: IC naàonalW.r in•&huàonalmcnlc: pana um novo c: dra
mitlco apeJo que rc:z filll hÍJiória. 

Ela llmb#:m te: mnua na polhia audual de apoio ao dc:scn· 
volvimauo urbano que IC rc:flc:1c nio JÓ na Arca maropoli&&na m111 
mA pracnlc nOt póiOJ 1radic:ionai.J de Colalina c: Cachoeiro como 
lamb#:m nOJ CICIIIros cmcrscnlo de Slo MaiCUJ, Linh:arcs c Guara
pari c: Anchicua. 

Euc despcnar para os problcmu urbanos no Estado estio inti· 
mamc:nlc lipdos a uma filosofia de gowmo que cnlcndc Jcr fun
damenlll a preservação da qualidade de vida. Afinal, ao prclcndcr
mos dcmarrar num proc:c:uo de crCICimc:nto acelerado, nio podemos 
permitir que ele se detive cm dc:lrimento do principal objcdvo de to
da politica goYc:mamenlal, qual seja, o ~omcm. 

O APELO 

01 - Eslllc:iro de Reparos Navais 
02 - Programa Especial para o EspfriiO Sanlo - continuar 

apoio CMPU/SAREM/EBTU -c limito endividamento (62/75) 
OJ-T cn:cira ponte c ordenamento Grande Vitória 
04- Pono Fot Rio Doce 
OS- BR"s 381 c 342 
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PllOOUÇAO ( mlUIÕea de 1aca1 ) 

.u.o .aRASll. ESP. SANTO ES/11Jl c s; 
1960 3';,6 I, 9 4,. 

69 10,6 O, 5 1.4 

74 11,1 1,4 s.o 

n :.1 I, 5 I&,S 

COMPLEXO PARAQU~CO 
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IN!CIO DE 
DlS':RIML-.:AÇAO CAPACIDADE .INVESTIMENTO MAODEO.DRA 

OP.EltAÇÃO 

~tA CJl :.J Z 52.000 ha z.ooo 
- ;·!.O i~ ~ST A 77/78 US$ •ISO milhõc• 
--C.: J.i; J..U::iE: .COO. 000 ton/ano 500 

C VIU> 50,000 ha 
-F'LORESTA ? US$ 870 mllhõea 5. 000 
- CEI.llLOSF; 800. 000 ton/ ano 
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HABITA~~O POPULAR 
COHAB- iNOCOOP-ES 
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PER!ODO I DISCRIMIN~ÇAO LOTES 
'HABITAÇOES UR RANIZADOS TOTAL 

-
1965/:74 'CONSTR U!DA 6950 6.?30 

}q75/'76 CO~ST./EM 8.300 2.500 l D.!SOO CONSl'R UÇAO 

1977/79 V!AD!LIZADA 12..000 3.500 15.500 

COMPLEXO SIDERCRCiiCO 
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~ 

DISCR.IMINAÇ-'\0 Início do Investimentos Capacidade de Empr~goa 
operação US$ mililões produç5:o dir:3tos 

Usina Sid .:rúrgica 
ln. ·rase 79 2..301) 3 milhões ton. 4.50() 
2.a. Fa.se 82. 3.800 6 milhões ton. 7.500 

Co~avi i7 500 0,36milhõcs t. 1. 600 

Pcllctizadora 
CVRD 77/79 330 l7 mill1Õe s ton. 2..400 - 77 .190 5 milhões ~on • 45(, SA~'v!ARCO 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

coeficientes arbitrários. Enfatizamos apenas que não. Esses coeficien· 
'tes que silo tomados, são aqueles- vamos repetir- utilizados inter· 
nacionalmente, Quanto ao xisto, V, Ex• sabe melhor do que nós, 
engenheiro que é, o processo de cxtraçào do xisto brasileiro não po· 
deria ser copiado do russo ou do americano, dada a grande diferença 
da percentagem de óleo existente na rocha pirobetuminosa, câ c lá 
considerada. 

Estamos quase chegando ao marco preciso do meio do ano c ain· 
da publicado não foi o relatório anual do Banco Central referente a 
1975. Esse relatório, de acordo com a tradição, coincide com o nú· 
mero de março do Boletim Mensal do referido estabelecimento 
bancârio. 

Esta demora, tão grande c inédita, jâ deu o que falar a alguns 
comentado~U dos fatos económicos. Ela sugere dificuldades que se 
procuram contornar, dessa ou daquela maneira. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Nobre Sena· 
dor Virgflio Távora, vou mais além na minha tentativa de justificar 
porque qualifico de falaciosos esses coeficientes. Em 1974, a nossa dl· 
vida externa, em relação a de 1973, aumentou de- em números 
redondos:- quatro bilhões de dólares; as nossu exportações aumcn· 
taram apenas em dois e meio bilhões de dólares. Mas, paradoxalmen· 
te - e ai é que vem o paradoxo - o coeficiente de vulnerabilidade 
melhorou, p85SDndo de menos 9 para menos 29. Entilo, diminuiu ex· 
traordinariamente a vulnerabilidade. Como é que pode ser isso: 
aumenta a divida e nós ficamos mais invulneráveis? O coeficiente de 
proteção, a mesma coisa, de 43 passou para 6. Então, quanto mais se 
deve menos invulnerável e quanto mais se deve mais protegido? Isso 
me parece paradoxal. 

O fato é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tarda cm demasia o 
conhecimento dos números tinais relativos aos recordes da economia 
brasileira. do ano de 1975. 

Eu, particularmente, tenho grande ·curiosidade cm conhecer o 
relatório do Banco Central, do ano de 1975, relativamente a dois 
upccto1, que do ~empre expostos nos relatórios anuais do nosso 
BC. Primeiro cu go1taria de saber qual teria sido 11 evolução dos 
cocticientCI de vulnerabilidade c de proteçào. Esses coeficientes, co
mo ubcm cn nobres Colcgu, medem, como o seu próprio nome indi· 
ca, 1 vulncnbilidllde c a proteçio do endividamento externo do Bra· 
Iii. A»im é que o coc:ticicntc de vulnerabilidade, na própria defini· 
çio do boletim, mede "a percentagem du exportações que deveria 
xt dCIVÍlldll para o atendimento do serviço da divida, depois de 
utiliudll a componente financeira du I'ClerVILS internacionais, na 
hipótoc extmna de que ceuAllC a entrada de cmprbtimos c 
financamentcn". 

Ora. cm rdaçlo ao ano de 197-1- e~tou aqui com o relatório 
dote mc:ncion:ado ano- o cocliclentc de vulnerabilidade foi supcra
vitari&mentc ótimo, porque negativo foi ele - menos 29% ou seja, 
nlo hou.-e vulnerabilidade alguma. Segundo CllC relatório, cm 1970, 
a vulncnbilidlldc en 48%; cm 1971, a vulnerabilidade decresceu para 
J~; cm 1972. dCCTCIQ:\l para JS%; cm 1973, deeresccu para mcno5 
9'\ C, cm 197-1, men01 m. Entio, .qurança abDOIUta. 

Quanto ao coc:/íciente de protcçio, Cite, inversamente, quanto 
maior o lndioc: de protcçio maior é, obviamente, a dita proteção ao 
endividamento. Auim ~ que a evoluçio do coeficiente de proteçio 
foi: cm 1968: 18~: 1969· Jl~. 1970 • 27%: 1971. 43%; 1972. SS%; 
197J ·o!)% c 197-1.61%: 

JA tive a oportunidade, Sr. PrClidentc c Srs. Senadores, de me 
referir A fa!Acia dCUCI coc:licientCJ, porque, no meu modesto cntcn· 
der, ele~ tJo dcmuiado arbitrArio1 e nio reOctcm, cxalllmcn te, o 
perigo JObrc o endividamento externo. 

O Sr. VJrs11o T.t0n1 (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um 
apt~rtc. nobre Senador'1 

O SR. LUIZ CA VALCAJII'TE (ARENA- Al)- Pois nilo. 
O St. VlrPUo n,.ora (ARENA- CE)- Esses coeficientes que 

V. ~· acha arbitrArio1, üo aqueles internacionalmente adotados 
pclu nações mai1 adiantadu para avaliar o que de vulnerabilidade, 
o que de proteção ofcreec o seu comércio externo. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito obri
~ado, Senador, mu eu diria que "até ai morreu Neves", porque, 
JUstamente agora estamos tratando de aproveitar o nosso xisto. 
Poderíamos ... 

O Sr. Vlrlfllo T•Yon (ARENA- CE)- Eminente Senador ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- ... - com 
licença, deixe-.mc terminar, por favor- simplesmente copiar o pro· 
cesso russo, Jâ consagrado hã dezenas de anos, ou copiar um 
processo americano. E. no entanto, nilo fizemos nada disso. Envere· 
d~m?s. por um pr?cesso, eminentemente nacional, pondo nossa 
Cflatlvtdade a functonar do que resultou um processo brasileiro. 
Entilo, com isso quero dizer que nem tudo o que o estrangeiro faz é 
digno de ser imitado aqui no nosso Pais. Ouço V. Ex• 

O Sr. VlraOio T,,ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
nilo dizemos que seja digno de ser imitado, V. Ex• afirmou que eram 

O St. Vlrafllo n,.ora (ARENA -CE)- Mas, eminente Sena· 
dor, se a pergunta nos é feita, justamente V. Ex• vê que esses 
coeficientes são aqueles que levam cm conta não apen85 o aumento 
de divida. Entilo, à proporção que os anos passa5sem, se as dividas 
aumcntnsscm, a no55a vulnerabilidade devia aumentar e a proteção 
diminuir, o que cm Pais nenhum do mundo acontece. Exatamente. 
Temos que levar cm conta a no55a capacidade de exportação, as nos-
585 reservas e então u relações existentes obtidas, seja no coeficiente 
de vulnerabilidade - citado por V. Ex•.- seja no coeficiente de 
proteç!o, mostram que ante estes diferentes fatores estamos mais ou 
menos vulncrãveis, menos ou mais protegidos. Aumentar a divida: se 
aumenta a exportação nilo precisa que se aumente a exportação na 
mesma quantidade numérica da divida para que essa vulnerabilidade 
diminua. ê uma questão -V. Ex• que é engenheiro como nós- va
mos dizer, de números, de aritmética. Agora, esses coeficientes nilo 
foram inventados por nós, nilo foram inventados pelas autoridades 
brB5ilcira5. Silo aqueles adotados pelas autoridades monctãri85 nos 
mais diferentes palses do Globo para, justamente, calcular a sua 
vulnerabilidade e a sua proteção face ao movimento de capitais exter· 
nos. Isto, não tenha a menor dúvida, nilo pode sofrer contestação, 
não foi inventado. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Quanto ao 
nobre Senador Virgflio Távora dizer que são adotados pelas mais 
avançadB5 nações, me parece um tanto temerária essa afirmação, em 
que pesem os largos e vastos conhecimentos de V, Ex• mas, pelo me· 
nos, ni\o o vejo manipular os relatórios dos Bancos Centrais 
referentes ... 

O Sr. VlraOio r.,ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, é 
só verificar os relatórios do FMI. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - •.. à lngla· 
terra, aos Estados Unidos, à França, à Alemanha. Parece-me que são 
simples palavras, perdoe-me V. Ex• E tanto mais que há outro coe· 
ficiente, este constantemente lembrado pelo Sr. Ministro da Fazenda 
c também figurando tradicionalmente nos relatórios anuais do Ban
co Central, cujo resultado discrepa desses dois: é o coeficiente divida 
llquidajexportações. Está aqui o gráfico, vêem os eminentes colegas 
como esse coeficiente vem diminuindo desde 1968 até 1973. Em 1973 
tivemos o ponto mais baixo, o coeficiente igual a um. Mas já em 1974 
~le subiu para 1,30, portanto, a proteçilo diminuiu e a vulnerabilida
de aumentou, contrastando com os dois outros coeficientes. 

Ninguém é bom juiz em causa própria e muito menos cu. No en· 
tanto, persisto em julgar falazes os coeficientes de vulnerabilidade c o 
de proteçilo. 
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Outro ponto do boletim do Banco Central que excita a minha 
curiosidade cm saber os números finais relativos a 1975, é quanto à 
parcela "Erros c Omissões", 

poder p(!blico. Nós adotamos, aliãs, muito acertadamente, o sistema 
de apresentar as dividas externas globais do Pais, quer dizer, - do 
poder p(!blico c privadas. Mais ainda, quando se afirma que houve 
uma queda brusca de reservas no primeiro trimestre deste ano, temos 
a adiantar - aliAs, já confirmado pelo próprio Ministro Simonsen, 
cm entrevista dada à televisão - que os dados aqui por nós apresen· 
tados, há duas semanas atrãs, estão rigorosamente certos, isto é, o 
nlvcl de nossas reservas, que no fim do ano passado estava na ordem 
de grandeza de 4 bilhões de dólares, que depois desceu de fevereiro 
para março à ordem de grandeza de 3 c meio bilhões de dólares, no 
momento se acha na mesma altura de dezembro do nao passado, isto 
é, 4 bilhões de dólares. 

Tenho cm mãos o Boletim do Banco Central de fevereiro deste 
ano, que traz apenas resultados parciais do ano anterior, ou seja, de 
1975. . 

A parcela "Erros c Omissões" relativa ao balanço parcial até ju· 
nho, é de 527 milhões de dólares, ~ muito erro, é muita omissão, 
eminentes colegas. Mas já no balanço referente a setembro, o mon· 
tante baixou para 427 milhões, ainda muito ponderável. 

No entanto, não é este, ainda, o número final relativo ao ano de 
1975. 

Aqui, o jornalista Klaus Klcber, que sempre escreve no Jornal 
Gazeta Mercandl, de São Paulo, analisando resultados parciais, e, 

. justamente, o Boletim de outubro do Banco Central do Brasil, diz o 
seguinte: 

"A análise do balancete do Banco Central de outubro 
mostra uma recuperação du reservas monetárias, que no 
espaço de um mês aumentaram USS 325,5 milhões. Essa 
evolução poderia ser o resultado de muitos fatores: redução 
do deOclt comercial ou de serviços, um novo surto de confian· 
ça da comunidade internacional na economia brasileira, etc. 
Infelizmente não se trata bem disso. Ao que parece, a corre· 
ção de um erro de estratégia representa o fator principal. 

A pista cat4 no item "Erros e Omissões" do balanço de 
pagamentos do primeiro sémcatre (publicado no boletim de 
outubro do Banco Central, que acusa o surpreendente total 
de USS 535,3 milhões. Este é um item. como o nome indica, 
para acertos de contl!', uns acertos de contas, um quebra• 
galho utilizado por. todos os bancos centrais do mundo para 
que o balanço se equilibre no sentido contábil. Mas, normal
mente, esse acerto é de proporções reduzidas. Um "erro" de 
USS SOO milhões cm um semestre ·é tanto mais estranho cm· 
vista do fato de que o balanço só registrar o total de USS 27,2 
milhões nessa rubrica no balanço do ano passado." 

Então, o jornalista Klaus Kleber apresenta essa rubrica "Erros e 
Omissões" como uma reserva estratégica dum sistema de vasos 
com uni cantes, onde se aumenta uma rubrica para não despertar 
muita atenção, cm beneficio de outra, cujo volume nilo é muito nota· 
do. 

Pessoalmente, meus conhecimentos nilo me autorizam a cndos· 
sarou rejeitar a tese de Klaus Klcbcr. Por isso gostaria de ter ciência 
dos números finais do boletim do Banco Central. 

O Sr. VlrJOio T'Yora (ARENA - CE) - Permite-me V. Ex• 
mais um aparte esclarecedor? (Assentimento do orador.)- Compro
metemo-nos com V. Ex• a trazer exatamente a discriminação dos 
"Erros e Omissões" que, justamente, traduzem a diferenaç entre·o 
que realmente é registrado no Banco Central e aquilo que a CACEX 
recebe cm guias de importação e exportação. Forneceremos tudo is· 
so detalhado a V. Ex• Aqui foi feito alusão a que, realmente, anos 
anteriores, cm abril, o Banco Central apresentava o seu relatório. 
Houve um atraso. Efctivamcntc o fato existiu. O relatório csté na 
gráfica c esperamos, dentro de uma semana, ou semana c meia, satis· 
fazer a curiosidade de V. Ex• Assim c.-,mo pretcrdernos, talvez, ainda 
hoje, dar esclarecimentos maiores a V. Ex• sobre o coeficientes de 
protcção e de segurança cm sua quantificação para 1975. Mas, não 
deixariam os de passar a ocasião para afirmar a V. Ex• que nilo é de 
hoje, é uma prática adotada pelo Banco Central, sempre dar aquele 
nlvcl de reservas c, principalmente, o nlvel de endividamento com os 
tras meses de defasagem. Porque o Brasil é um dos raros palscs do 
mundo que utiliza a chamada ruJJ dnclosure, isto é, quando aparece 
a divida externa de vários palscs, silo adotadas apenas as dividas do 

Ó SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL) - Na verdade, 
eminente colega, as reservas não estavam cm causa, absolutamente, 
mas mesmo assim eu disercpÓ dos números que V. Ex• deu. 

As reservas vão, atualmcntc, apenas a 3 bilhões c 200 milhões de 
dólares, porque, quando se fala cm reservas, não se pode considerar 
como tal aquelas parcelas comprometidas, das quais o Pais nilo pode 
lançar mão, por sua qualidade de sócio do FMI. Há três parcelas 
absolutamente imutáveis: uma é a fatia-ouro no FMI, outra é a parte 
dos Direitos Especiais de Saque, constitulda de duas parcelas, uma 
das quais cm ouro. 

Então, no momento, até prova cm contrário, os números vcrda· 
deiros silo so apreciados mais recentemente nos jornais, segundo os 
quais o Brasil dispõe. apenas, neste momento de 3 bilhões c 200 
milhões cm reservas convcrslvcis. 

Mas passemos adiante. 

O Sr. VJraOio T''on (ARENA - CE) - Eminente Senador 
Luiz Cavalcante, afirma o Governo, por nossa voz. que são 4 bilhões 
de dólares c vamos trazer aqueles documentos, os mais bAbeis, que 
possam dizer isso, a não ser que V. Ex• os considere como não váli· 
dos c não merecedores de ~. 

O SR. LVIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) ..:._Pois não, cu 
os cotejarei com os meus próprios documentos, que são cxtrafdos 
das folhas dos jornais. Já disse aqui c repito agora: sou aluno da 
universidade da imprensa, os meus livros, as minhas apostilhas, são 
o que eles publicam diariamente nos jornais; quando eles erram cu 
erro também, porque mod~tia à parte, sou bom aluno da imprensa. 
Quando acertam cu também acerto. 

São com os números da imprensa que cu trabalho, tão verazes, 
dcti:m tanta credibilidade quanto os nÚmeros oficiais que o Senador 
Virgílio Távora se propôs trazer a este Plenário. 

Nilo 'posso deixar passar sem registro as palavras do Senador 
Virgllio Távora tentando minimizar, os "Erros de Omissões". Nilo 
sei se os eminentes colegas procederiam como cu: se no meu con· 
trachequc mensal, por erro ou omissão, lé da pagadoria, deixasse de 
cm ser consignada uma parcela correspondente a meio por cento -
que é a quanto esses 450 milhões de dólares correspondem no balan· 
ço de pagamentos, se em deixasse de ser consignado isso, no meu 
contracheque, eu estrilaria. Gostaria que o Senador Virgfiio Távora 
estivesse presente, para ele me dizer se ele próprio também não estri· 
laria. Porque acho muito ponderável um erro desse vulto. 

Com esses exemplos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendia 
apenas explicar a minha curiosidade cm saber os números definitivos 
da economia nacional, referentes ao ano passado, que só serão 
conhecidos, oficialmente, através do Relatório Anual do Banco Ccn· 
trai. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito 
bcml Palmas.) 

o. SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. (v.secrctéri~. 

•• • ' ' ' ' '. ,, ' ' ' t ' • ', ' ' ' ' ' • 
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e lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 276, DE 1976 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 

Requeiro a Mesa, nos termos do art. 195, item I c II, letra "c" 
n9 I do Regimento I ntcrno, que seja incluída na Ordem do Dia o' 
Projeto n9 15, de 1975, de minha autoria que: 

"Disciplina o excrclcio de cargos executivos ou de as
sessoramcnto cm empresas transnacionais por parte de ex
ocupante de cargos públicos civis c militares aposentados, da 
reserva ou reformados, c dá outras providências." 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1976.-Seaador Paulo Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento 
lido scr6 encaminhado à Presidência. 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 

Cattctc Pinheiro- Danton Jobim- Orestes Quércia - Lcnoir 
Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrado o 
perlodo destinado à Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 260, de 
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham 
tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s 
109. 112 c 119, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que acrescentam dispositivos à Lei n9 2.800, de 18 de junho 
de 1956. 

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
O Sr. Presidente farâ cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 263, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia 
do Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo 
Azevedo Hcnning, cm comemoração ao aniversArio da Ba
'talha Naval do Riachuclo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ feita a transcrição solicitada. 

E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO MINISTRO 
DA MARINHA: 

"A importância do mar ressalta na formação da nacionalidade 
brasileira c ao longo da nossa História. 

Pelo Atlântico chegaram o colonizador e os invasores c 
circularam os elementos que amalgamaram a Pâtria surgcntc. A 
conquista da Independência e a consolidação da nossa soberania se 
alcançaram através de ações no oceano c foi sem dúvida uma sadia 
mentalidade marltima que nos colocou entre as grandes Marinhas do 
século passado. 

-

A Batalha do Riachuclo, que hoje comemoramos, representa o 
emprego do poder naval na preservação da segurança nacional, em 
circunstâncias singulares. 

Pela primeira vez na História, defrontavam-se cm carllter decisi
vo duas esquadras movidas a vapor. Tal encontro, paradoxalmente, 
ocorria entre nações irmãcs, no coração do Continente sul-ameri
cano. 

De um lado, a Força Naval Paraguaia, guarnecida por gente te
naz e combativa, animada do mais accndrado patriotismo. 

Do outro, a Esquadra Imperial Brasileira, composta, no dizer 
do Duque· de Caxias, por "chefes, comandantes, oficiais e praças 
que, pelo zelo, inteligência, boa vontade e abnegação, por seu proce
dimento e bravura, prestaram à campanha rclcvantlssimos serviços". 

Dos diários de bordo, bem como dos relatórios e memórias dos 
participantes da batalha, emergem feitos grandiosos, cuja lembrança 
toca-nos a sensibilidade c exorta-nos ao cumprimento do dever. 

O capitão do Exército Pedro Afonso Ferreira, ao lado do guar
da-marinha João Guilherme Grecnhalgh, preferindo morrer a permi· ~ 
tir a desonra do pavilhão nacional; o capitão-tenente Bonifácio 
Joaquim de Santana, denodado comandante da corveta Beberibe, 
que viria a falecer dois dias depois, no seu posto de combate, operan
do prodlgios durante a refrega; o heróico marinheiro Marcllio Dias 
esvaindo-se em sangue na luta a sabre contra quatro paraguaios, e a 
coragem e capacidade lmpares dos chefes Barroso c Tamandaré, que! 
tão bem souberam dignificar o seu uniforme de botões d'ancora, são 
motivos de admiração e orgulho para todos aqueles que tivemos o 
privilégio de nascer na terra de Santa Cruz. 

Passado mais de um século, a lembrança da batalha, que engran
deceu a todos que dela participaram, faz-nos concluir que o sangue 
nela derramado, longe nos separar do antagonista de então, serviu 
para cimentar a união entre os dois povos. De fato, estamos hoje 
empenhados, com todas as nações do Continente americano, em 
construir uma comunidade livre de preconceitos e hcgemonias, 
fundamentada nos princlpios cristãos que nos legaram os ancestrais. 

Que a e!Tgie augusta de Tamandaré, cunhada na medalha de 
bronze com que hoje homenageamos aqueles que contribulram para 
o fortalecimento das tradições navais, sirva-nos de estlmulos c 
inspiração, na tarefa ingente de conservar a Marinha eficiente e 
disciplinada, compatlvel com o destino grandioso do Brasil." 

O SR. PRESIDEN,TE (Wilson Gonçalves)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 28, de 1974 (n9 164-B/74, na Câmara dos Deputa· 
dos}, que aprova as contas do Presidente da República, 
relativas ao exerclcio de 1973, tendo 

PARECER, sob n9 430, de 1976, da Comissão- de FI
nanças, favorável com voto em separado do Senhor Senador 
Mauro Bcncvides. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na Sessão Legislativa passada, a apreciação das contas do 
Senhor Presidente da República, referentes ao clterclcio de 1973, 
suscitou amplo debate na Comissão de Finanças desta Casa, quando 
o eminente Relator, Senador Virgllio Tâvora, deu a conhecer o seu 
parecer em torno daquela importante matéria. 

Defendeu S. Ex• um ponto de vista eminentemente doutrinário, 
segundo o qual a manifestação daquela Corte especializada era, 
reconhecidamente, indevido, extrapolara o âmbito da competência 
legal em que deveria estribar-se, tendo em vista o que preceituava, de 
modo cltpresso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. 

Insurgindo-me contra o ponto de vista daquele preclaro Sena· 
dor, procurei mostrar que o Ministro Baptista Ramos estava absolu
tamente certo ao analisar as contas do Senhor Presidente Emllio 

' &&&iA 
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Garrastazu Médici, fazendo-o, não apenas sob o aspecto contábil c 
formal, mas estendendo-o até à avaliação dos dados obtidos durante 
o exercício, como conseqUente exame da polftica cconômico-finan
ceira cumprida durante o ano de 73. 

Destaque-se, nesta oportunidade, que o Ministro Baptista 
Ramos criticou, accrbamcnte, a polftica econômico-financcira do 
Governo, com dados que recolheu do Balanço Geral da União c de 
outros documentos oficiais, submetidos à apreciação daquela Corte 
de Contas. 

No voto cm separado que então dei a conhecer, procurei 
indicar argumentos que justificassem o meu ponto de vista, c men
cionei, inclusive, trabalho da autoria do Ministro Golbcry do Couto 
c Silva, atual Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, c 
que exerceu, com muito brilho, o cargo de Ministro daquela Corte 
especializada, qua,ndo defendeu, clara c explicitamente, essa 
competência para o Tribunal de Contas da União. 

Dizia, Sr. Presidente, o Ministro Golbcry do Couto c Silva 
sobre o assunto: : ' 

"O controle a cargo do Tribunal, ao contrário, politica
mente neutro, deve ser o controle sobretudo técnico, com lar
go apelo à quantificação c mesmo à computação eletrônica, 
desdobrando-se cm três perspectivas intimamente entrelaça
das: a jurídico-legal, a contábil a strlctu sensu e a pragmática, 
que avalia os resultados de fato alcançados pela administra-· 
ção pública, comparando realizações c projctos, execução c 
programação, para medir o rendimento e as eficiências dos 
agentes públicos, entidades e pessoas." 

Se no ano passado, Sr. Présidcntc, dúvida perdurava cm torno 
desta matéria, o que se viu da posição adotada pelo Tribunal de Con
tas foi a reiteração da diretriz defendida' pelo Ministro Baptista Ra
mos, nos pareceres de autoria do Ministro' Luiz Gallotti, referente ao 
exerc!cio de 1974, c, já este ano, do Ministro Glauco Lcssa, alusivo a 
1975. 

O Tribunal de Contas ampliava, assim, dentro de uma habitua
lidade que, forçosamente, dificultará a sua contestação, a competên
cia que diz possuir para examinar, sob esse aspecto, as contas do 
Chefe do Poder Executivo. 

Apenas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, registra-se uma diferen
ça entre os pareceres Baptista Ramos e os prolatados pelos eminen
tes Ministros Luiz Gallotti c Glauco Lessa. Enquanto o Ministro 
Baptista Ramos condenou, com a maior veemência, criticou, com 
toda tncisividadc, a política econômico-financeira do Governo, o 
mesmo não foi feito pelos eminentes Relatores, que reconheceram, 
em seus respectivos pareceres, o acerto do trabalho desenvolvido pe
.lo Governo no campo econômico c financeiro. 

Ora, Sr. Presidente, diante da divergência suscitada no ano 
passado, no âmbito da Comissão de Finanças, entendi que seria 
oportuna a apresentação de um projeto de lei, para que não mais se 
apontasse o TCU como infringente da limitação de sua competência, 
expressa na respectiva Lei Orgânica. E tanto isso é verdade que, no 
mês de dezembro, já prestes a expirar o pcrlodo de funcionamento 
do Senado Federal, submeti à consideração desta Casa um projeto 
modificando o art. 29 daquele Diploma, a fim de tornar cxplfcita e 
obrigatória essa análise da politica econllmico-financeira do Gover
no, por parte do Tribunal de Contas da União. 

Sei que a minha proprosição, naqueles instantes derradeiros da 
Sessão Legislativa passada, foi encaminhada à douta Comissão de 
Constituição c Justiça, que tem a incumbência regimental de apreciá
la, para permitir a sua tramitação, em seguida pela Comissão de 
FinanÇas, até ser submetida à apreciação do plcnllrio da Casa. 

Acredito, porém, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que aquela dú
vida não mais persistirá. Agora mesmo, porque nos defrontamos 
com uma situação de fato; é o próprio Tribunal de Contas que, cm 
três anos sucessivos - em 1973, com o Parecer Baptistn Ramos; 
1974, com o Parecer Luiz Oallottl; 1975, com o Parecer Olauco 

Lessa - admite e reconhece como indispensável essa apreciação da 
polftica econômico-financeira do Governo. 

Diz, por exemplo, o Ministro Glauco Lessa, no Parecer que 
ainda deverá ser objeto de apreciação da Comissão de Finanças do 
Senado, em suas palavras preliminares o seguinte: 

"O exame das contas do Governo da República talvez se 
restringisse, em épocas passadas, praticamente à verificação 
da legalidade dos procedimentos na arrecadação da receita 
prevista e na realização da despesa fixada na Lei de Meios. 

Entretanto, a partir das modernas técnicas orça
mentárias incorporadas à nossa vigente estrutura institu- . 
clonai, o exame das contas globais do Governo constitui, aci
ma de tudo, uma avaliação dos gastos públicos e uma. 
apreciação do desempenho . da máquina administrativa no 
cumprimento das metas c prioridades estabelecidas no Plano 
Nacional de Desenvolvimento, documento básico que orien
ta a prática do planejamcnto permanente, flcxlvcl c dinâ
mico, capaz de ser adãptado às circunstâncias emergentes." 

Ora, Sr. Presidente, torna-se irreversível a nova posição 
assumida pelo Tribunal dj: Contas, já em 1976, ao apreciar as contas 
do exercício pretérito, da mesma forma como ocorreu em 1975, 
quando coube ao Ministro Luiz Gallotti apreciar as contas 
pertinentes ao exercício de 1974. 

Entendi, portanto, Srs. Senadores, ser do meu dever vir à tribu
na, neste instante, para enfatizar uma vez mais esta orientação que 
me propus defender nesta Casa, nesta Casa que tem o Tribunal de 
Contas como seu órgão auxiliar, e que, não dispondo daqueles requi
sitos técnicos, indispensáveis, para uma avaliação em profundidade, 
teria, como terá, de se socorrer desta apreciação, desse exame aba
lizado, aprofundado feito pela nossa Corte de Contas, decidindo; 
afinal, soberana c conclusivamente. Acredito mesmo que, a partir 
deste exercício, aquela dúvida que persistiu durante a Sessão Legis
lativa passada não tcrã mais condições de ser reiterado, nem no âmbi
to da Comissão de Finanças, nem mesmo diante deste Plenário. 

Estas considerações, Sr. Presidente, senti-me na obrigação de 
tecê-las, nesta oportunidade cm que são apreciadas as contas do Pre
sidente Emllio Garrastazu Médici, referentes ao exercício de 1973, 
com voto em separado, que, cntilo, dei a conhecer no âmbito da 
Comissão de Finanças c que, nos termos regimentais, se incorpora às 
demais peças do Projeto de Decreto Legislativo n9 28/74. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua em dis
cussão a matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgflio Távora. 

O Sr. VI110io T'vora (ARENA - CE - Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostamos bastante, talvez pela nossa formação de origem, seja 
de engenharia, seja de militar de Estado-Maior, de agir cm termos 
cartesianos na maioria das situações com que' se nos defrontamos, 
máxime quando analisamos problemas que nos silo presentes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não somos juristas, mas não há 
argumentação que nos faça sair da convicção de que possuídos so
mos de ser o Tribunal de Contas da Uniilo, segundo a definição cons
titucional, um órgilo auxiliar do Poder Legislativo, a Corte maior de 
contas do País, cuja destinação básica é, justamente, o exame de con
tas. Atribuir-se ao Tribunal de Contas, por cima do Congresso, por 
cima do Executivo, o julgamento, se por exemplo está certo ou nilo o 
modelo adotado pelo País, após estar ele inserto num Projeto de Lei 
mandado pelo Executivo ao Legislativo, por este examinado c apro
vado, Sr. Presidente, seria rc.conheccr que existe - ai sim - um 
superpodcr neste Pais. Bem ou mal, certo ou errado, não vamos aqui 
discutir, o mérito, licamos na preliminar; existe uma politica definida 
num documento que é Lei, Lei esta resultante- vamc1s torna!' a repc-
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tir - de Mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo e 
por este aprovada: eritic:A-la, opor·lhe restriç3es seria a mesm!ssima 
coisa que atribuir-te a e~ ame de S. Exts os Srs. Ministros a justw ou 
nio de leis outras administrativas, deste Pais, que nio estivessem de 
acordo com aquilo que pensa o Tribunal de Contas. 

Se justamente o eminente Rdator ac:ha que estA errado o I Plano 
l'oiacional de Desenvolvimento, S. ~. que alih participou da vO. 
~o deste Plano - e aqui scntarlamos de nlo colocar a questão cm 
termcn pa.J(Il!U - lú de convir que nlo é este poder que nAo o 
~ati-•o aqui subordinado que v:ai ter a nc:eesdria competencia 
para dizer se aquek diploma legal est.i c:crto ou emdo. Ao que nos 
coll.lle.. nlo aUie asa compettncia atribu!da Aquele tribunal de 
Conw. 

Sr. Prc:t.idente e Srs. Senadores. iDo é o que diriamos quanto aos 
fq)&rcn aqui feitos pelo eminente Viec-L!der do MOB que:., alih. 
(ora a.-.... restriçda. aprova, como de resto toda a Comiuao de Fi· 
na~s do Senado, o pateCa" prbio dado b contas de Sua Exc:e· 
IC:IcU o Senhor Presidente da Rcpóbliç:a, c que j6 teve a sanção da 
outr.:aC.u.:a. 

Sr. Prc:Udentc:.. Sn. Senadores. nlo irlamos. aqui, roubar o tem· 
po 6c V. Ex-, pana respipt os tópicos mau import&ntes de um do
cumento que:., no oripnal, dlqou a 19S pAginas. c, na public:açio fei· 
ta pela OrAtic:a do Senado, atingiu a 190, pratiç:amentc o mesmo 
nóiiKfo. Apen&• dircmcn que. conscientemente - talvez um pouco 
utihz.ando pAlavr.u j.\ muito di(undida.i, nesta Cua. - bencdi· 
tinunc:ntc:. proamunos. item por icem. compulsar o rcl11t6rio da 
hupeton.a Oer:a.l de Firun~ do Míniuério da Flllalda, c aqueles 
dadot maiora que informa•·un o parca1' do T ribun11l de Contas. 

Sr. Prc:t.idc:ntc:.. face A e.ucíd.\o dos numero._ A ~çio com que 
• IC' hou•-c no aerddo da Ma$htntura suprema deste Pab o eminente 
Cialcral EmOio Médici. no ano de sua Adminucnçlo, que aqui é 
aprcaada. n~• da Maioria. )()mOI pela aprovaçio - como nilo po· 
dcrlamol dciur de IC'f - dat Con1a1 do Governo da RcpOblic:a rc· 
JatWil A 197), 

Er.:a o que tlnhAmo• a diur. 

O SR. PJlESIDE."'o'TE (Wil10n Oonç.~lvet)- Continua em dis· 
Clltollo o projelo. 

Se nin~ mai1 quner disa~ti·lo, vou encerrar a disc:ussio. 
(l"autoa.) 

Enccmda. 
Emvot.~çlo. 
O. Sn. Senadote~ que aprovam o projeto queiram permanecer 

set~tados. (Pauli.) 
Aprovado. O projelo ••ai A Comiuao de Rcdaçio. 

O SR. PRESIDE."'o'TE (Wil10n Gonçalves) -ltclll-4: 

DiJI:uuao, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do n• 137, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso, que 
dispõe 10brc a indic:açAo de c:andidatos a cargos clctivos nos 
munic!pios onde os partidos pol!ticos não constituiram 
Dirct6rios Municipais c dA outras providencias, tendo 

PARECER favorável, sob n•433, de 1976, da Comissão 
- de Coclldtlllcio e J utlça. 

Em discussilo o projeto, cm segundo turno. 

O Sr. Itamar FraliCO (MDB - MG) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador José Lindoso propõe modificação na lcgislaç~o 
eleitoral. 

Sem entrar no mérito .do projeto, por principio sou contra 
qualquer modificação na legislação eleitoral praticamente às vés· 
pcm das eleições. 

Estranho mesmo, Sr. Presidente, que o projeto, apresentado cm 
1• de junho de 1976, jA figure na Ordem do Dia. Quero até, cum· 
primentar o ilustre Senador José Lindoso pela vcloc:idadc com que S. 
Ex• conseguiu a tramitação da mat.éria, jA que:., em março destCj 
ano, apresentava cu, sem o mesmo sucesso, um projeto de lei visando 
impedir que o Executivo procedesse a qualquer modificação na legis· 
lação eleitoral um ano antes das cleiç3es. 

ê verdade que o Senador José Lindoso, na sua justific:ação, 
alega que, te nilo houver eleições cm determinados Munidpios, esses 
mesmos Munidpios terilo administrados por interventores nomca· 
dos pelos governadores dos Estados. Mas, dentro dessa linha de coc
ri:ncia. estranho que a now legislação eleitoral a c:ada dia se torne 
mais c:asu!stic:a, haja vista que vamos discutir, dentro cm breve, 
numa Comissio Mista, aquilo que se denominou "Projeto Falc:io", 
que prolbc o acesso /1 tclcvisio c ao rAdio dos c:andidatos inscritos 
nos próximos pleitos. 

Sou contra essas modific:ações, ainda mais quando é o próprio 
Senador que diz que seu projeto foi inspirado numa experiencia de 
1972. Notem bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o ilustre Senador 
José Lindoso inspirou·se cm 1972 c s6 agora, às vésperas do pleito 
municipal, apresenta esta proposição, cujo mérito nilo estamos dis· 
cutindo, estamos discutindo o aspecto casu!stico dessas modi· 
ficações, lembrando mais uma vez que, cm março. anles desse pro
jeto, enc:aminhei /1 Mesa proposição visando impedir o Governo 
Federal de proceder a modific:açio na legislação eleitoral um ano 
antes das clciç3es. 

E.ua é a raz.io pela qual, por cocrencia, por principio, votarei 
contra o projeto ora cm discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm dis· 
cuüào o projeto. 

O Sr. VJrPIIo nYora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Conc:cdo a 
palavra ao nobre Senador Virgnio Tt\vora, para discutir o projeto. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Vamo-nos permitir dar algumas luzes ao Plenário a respeito 
deste Projeto. E nilo temos a pretensão, cm sendo EngcnhQro, de 
fazê.las, apoale nossa, fruto de nossos conhecimentos, mas apenas· 
uma pequena citação, 

"A proposição cm exame vem permitir que, cm numero· 
sos m unic!pios, os dois Partidos ensejem aos filiados o direito 
de escolher seus c:andidatos a prefeitos c vereadores, ainda 
este ano, eis que a iniciativa se restringe apenas ao pleito de 
IS de novembro vindouro. A solução ora alvitrada vigorou, 
com exilo, cm 1972, quando o saudoso Senador Filinto 
MUller por sua aprovação tanto se interessou. 

Ao manifestar-me pela constitucionalidade, juridicidade 
c aprovação quanto ao mérito do projeto do ilustre rcprc· 
sentantc amazonense, incluo um apelo. para que matéria. tilo 
urgente assim tratada por esta Casa c pela Câmara dos 

. Deputados, sob pena de nilo alcançar os objctivos que visa. 
êo meu voto." . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem assina isso? 
Um dos cultore3 de Direito da eminente Bancada do MDB,' 

S. Ex• o Sr. Senador Nelson Carneiro. E neste momento, Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores, ficamos cm dúvida cm saber quem está expres
sando a opiniilo do digno Partido da Oposiçilo. Tendo esta Maioria 
por car~ctcrfstica, nilo generosidade fácil, mas liberalidade, estamos' 
encaminhando à Mesa requerimento de adiamento da votação para, 
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terça-feira, quando aqui presente o eminente Sr. Senador Nelson 
Carneiro, sabermos realmente qual a opinião do MDB. 

O Sr. Itamar FraDCO (MDB - MO) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Itamar FraDCO (MDB - MO) - Nós respeitamos a 
opinião do Senador Nelson Carneiro, mas o principio que acabei de 
defender aqui jA foi levado à Bancada do Movimento Dcmoc:rAtico 
Brasileiro, no Senado, face à chamada Lei Falcão. !:. principio do 
qual não me afasto c, se o meu Partido não fechar a questilo, pelo 
menos o meu voto scrA conthrio ao projeto ora cm debate. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Presidente, esta era o declaração da Maioria. enviando à Mesa o 
requerimento de adiamento de votação do projeto para terça-feira. 

Apenas um adcndo: S. Ex• o Sr. Senador Nelson Carneiro 
emitiu esse voto cxotamcntc no dia I O de junho de 1976. 

Era o que tlnhnmos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm 
discussão o projeto. 

Se não houver mais quem queira discuti-lo, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que setA lido pelo Sr. I•·Sccrctário. 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• rn, DE 1976 

Requeiro, nos termos do artigo 315 do Regimento Interno, que 
o Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1976, que dispõe sobre a indica· 
çilo de candidatos o cargos elctivos nos Municlpios onde os partidos 
politicas nilo constituiram Dirctórios Municipais c d(l outras pro
vidências, seja submetido a votos. 

Sala' das Sessões, cm 18 de junho de 1976. - Seudor Dirceu 
Cardoeo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - EsclareÇo no Pie· 
n(lrio que, regimentalmente, cm segundo turno, o projeto não seria 
submetido a voto. Tendo, no entanto, o nobre Senador Dirceu Car· 
doso requerido expressamente, a Presidência se sente no dever de 
deferir o pedido uma vez que é regimental. 

No entanto, há ainda requerimento incidente da votação, que 
passa a ser lido pelo Sr. I'·SecrctArio. 

e lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• :Z78, DE 1976 

Nos termos do art. 350, combinado com a allncn c, do art. 31 O, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votaçilo do Projeto de 
Lei do Senado n' 137, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 22 do 
corrente. 

Sala das Sessqcs, cm 18 de junho de 1976.- VII'JDIO T'Yora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o 
requerimento. 

Os Si-s. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

Está aprovado, . 
A matéria fica adiada, nos termos do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a 
matéria da pauta. 

Sobre a mesa, a rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 28, de 1974; aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que, 
nos termos do parágrafo Onico, do art. 3SS, do Regimento Interno, 
se não houver objeçilo do Plenário, será lida pelo Sr. 19-Sccrctário. 
(Pausa.) 

e lida a seguinte 

PARECER N• 459, DE 1975 
Comt.do de Redacio 

R~ flui do Projeto de Decreto LepladYo a' l8, de 
19'74 (a' 164-8(74, .. CUwa doe Deputado~). 

Relator: Sludor JoeflJadolo 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 28, de 1974 (n• 164-B/74, na C4mara dos Deputados)' 
que aprova as Contas do Presidente da Rcpllblica, relativas ao c:xcr· 
cicio de 1973. 

Sala das Comissõc:s, 18 de junho de 1976. - Ducoa Jolll111, 
Presidente- Jolf u.doeo, Relator- MIOdee CuaJe. 

ANEXO AO PARECER N• 4S9, DE 197S 

Redaçio ftaaJ do Projeto de Dtcnto LepladYO ... l8, de 
1974 (a' 164-8(74, .. CUwa doe Dtpacadol). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
an. 44, inciso VIl!, da Constituição, c cu, _______ _, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 197S 

Apron u Coatu do Presldea11 da Rtpdbllca, Rlad•u ao 
al!fddo de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
An. I• 5ao aprovadas as Contas prestadas pelo Senhor 

Presidente do República, relativas ao cxcrdcio financeiro de 1973, na 
forma dos ans. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Emenda Constitu· 
cional n• I, de 1969. 

An. 2• Os "Diversos Respons4vcis" da Administração Direta c 
lndireta que não apresentaram ao Tribunal de Contas da Uniilo as 
contas pertinentes no c:xcrdcio de 1973, no prazo fixado cm lei, ficam 
sujeitos às penalidades previstas no art. S3 do Decreto-Lei n• 199, 
de 1967 c Resoluções daquela Cone. 

An. 3• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições cm contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 279, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdnçilo 
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1974, que aprova ns 
Contas do Presidente da Repl'lblicn, relativas no c:xcrclcio de 1973. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1976. -Saldanha Derzl. 

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da rednção final. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada n 
matéria da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Sr. Presidente, peço a· 
palavra, como Líder. 

== 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Conccdq, n 
palavra ao nobre Senador llJimar Fr1nco. que: fnlarfa como Udc:r. 

HA c:c:rca aproximadamente de três meses, circulou na imprensa 
nacional a notfc:ia de que o Governo promoveria a importação de fci· 
jilo, para atender no consumo interno, jA que esse produto faltara no 
merendo c sobre ele pwou-sc a citcrcer uma pressão altista incontro
lfavcl. por parte dos comerciantes que ainda o detinham. 

O SR. ITAMAR FJI.ANCO (MDB- MG. Como Udc:r, pro
nuncia o tquinlc: d~DO. Sem rc:viUo do orador.) - Sr. PI'C$i· 
dane:.. SD. Scnadoro: 

Logo dc:pois. Sr. Presidente c Srs. Senadores, autoridades 
govc:rnamcntllis desmentiam a notícia de: que: o Governo promovc:rin 
n import11çilo de feijilo. Fez-se silencio. Daí a mais alguns dias, nova 
nollcia, de: que o feijão seria importado; novo desmc:ntido, Sr. Presi
dencc. Agorn, o jornal O Globo, de 16 do corrcncc mes, cm manche· 
lc: na sun cdiçào cconômica, sob o t!lulo "SUNAB nuloriza importa· 
çilo de 30 mil concludas de feijão", tc:ce os seguintes comentArias: 

MorrtU o Dcpuudo Juvenao Sanuana, Vic:c:-Uder do MDB na 
A.DanblêU l.qltlaliva do Rio de Janeiro. 

Era vi~o cm Volla Redonda como um homem de Juu, apaar 
cs. pova 1dlde. Pu..ou de opc:rArio a funcionArio graduado da Com· 
panhia ~rJIC:ol Sacional. formando-~oe cm Dirdco quando ac:r· 
cu o m.andalo de Vaador. 

O Dq"ll"'do Fcdenl &umo Martin• Pedro, c:om a morte do 
Ocpul.ldo Ju~o Sancana, .-é ruir v apc:t'lnÇIU de um novo Jldc:r 
que 1e af1rma .. a no c:c:11Ano politico. 

O \'cn:acSor C..tlm AuJU~O Coimbra de Melo, Sccn:cArio-Gc:ral 
do M DB. cm S11c:r6i. afirma. cm nou ofiCial. que o falo obrisa a um 
momcnlo de tdle:üo. objctivando um mcmdimcnlo amplo c uma 
anAlliC d&• auu.~ que determinaram a violência como norma quuc 
11m1 c:~o. A Lidcra.DÇ.I do .\108 no Senado. ao ltuct' ao conheci· 
ma~to deola C&t.a Ol-1 tr.,tdia. que tira do n01o1o0 con~1vio p11t1idirio 
um ,a•-cm Dcpuudo. cn!u1.1ndo fCIIIC .ímpia c boa do Rio de 
J&~K~to. Clpef'A rc:almcnlc que •• aucoridlda proc:c:dam a rigoro.o in· 
qllt:nto da~a fatm por dctn&lt la.mcnl.hci1 c I~ A famCiia do jovem 
Drpul.1do Ju•oêncio San1.1na a IUIIt.Oiid.<lricdadc criul. 

O St. f"'c:rWo Ponri1a (ARE." A- PI)- Pcnnilc V. ~~um 
apanc• 

O SR. ITA.\t.AR fllA.'IiCO (MDB - MG) - Com muico 
p1UU. 

O St. PwcrWo Pondla (ARE."A - PI) - A Alàança Rcno
vadof·a S.oonal. por ICII intc:rml:dao. ui>Oàa•K ao pesar da 
lbnca4.A de\'. E••. oondcnando, iJUA!mcnlc:.. oom a mc:.ma ênfvc:.. a 
Yioltncu. T cnho c:c:ttct• de que m (alat Krlo apurado•. Jl:oua 1o0li· 
dan~aoMDB. 

O SA. ITAMAR fRA.'IiCO (MDB- MG)- Muilo obrigado 
a \'. ~·. Senador Pctt6nio Ponella. tua talidaried11dc abt.l, nesta 
hora. o ICII apelo, oomo Udc:r do Go•·cmo, para que lambém v au· 
1oridada proa:dam a et.K risoro1o0 inquérilo, hA de levar. pelo 
mmat cm pane:. o ronrono do Scn11do Federal A ramllia do jovem 
OcpuiOtdo Ju •·cncio Santana. 

O Etudo aitle cm razio do homem. A qurança individual de 
1odo cidadAo t obriga\AO do Etlado, a quem cabe promover o bem· 
atAr dJI oolctivid11dc:., colctividade que aruiotamcnlc aguarda maior 
protCÇ!o, maior u•i•tenc:ia. Na lut;a contra a violi:ncin, venha de 
onde •·ic:r. I uniio de todO' K ru ncceuAria. Pc:squÍ511r !liUIIJ causas c 
promover maioro oponunidades li educa~o de buc nas comuni· 
d11da, com projclo• permanentes, a elcvaçào da oondi~o sócio· 
económica do homem, projelos de lucr que impeçam DS dinorçõcs 
wciais ~o tllmbém obrigações do Estado. Nilo se pode confundir efi· 
cii:ncin com violi:nci11, quando IIJ maiores barbaridades silo 
cometidiiJ li sombra da Lei. HA que se obter um melhor relaciona· 
mcnto humano no aerc!cio de cllda função. 

A Liderança do MDB no Senado pede que, cm nome das novas 
necessidades impostas pelos quadros mais recentes da vida social, o 
Estado assuma as suas responsabilidades, buscando um conteúdo 
humano definidor de sunntunçilo na época ntual. 

Ern o que nós tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 

"O Supcrinlcndenlc: da SUNA B. Rubem Nocl Wilk. dis· 
sc onlc:m que o Governo já aulorizou algumiiJ firmas brasilei
ras n importar 30 milconcladas de feijão preto para garantir 
o nb:ISiccimcnlo inlerno do produto. Acresc:c:nlou que: o 
111belamcnto do feijão vni ser mantido c que n SUNAB estâ 
inlc:f\·indo pnrn evicar a espcculaçilo." 

A mesmn folha fu. ainda, o seguinte registro: 

"t\ delcrminnçilo dn SUNAB é de que os especuladores 
scjam c:nqundrados nu Lei Delegada n• 4, que previ: desde o 
pagamento de 1/3 do sal!trio·mlnimo alé 100 vezes o maior 
sa16rio-m!nimo do Pais ou o fechamento do estabelecimento 
por 1empo indclerminado, se for o caso. 

Além disso, o Ministério da Fazenda podc:rA cortar o 
.:ré:dilo daqudes que nào estiverem negociando, seja o feijão 
preto ou qualquer outro produlo, dentro das condições 
eslipulndas pelos Órgãos do Governo. 

O Supcrinlendenlc da SUNAB não quis rc:vclar. entre· 
lanlo, a pro<:cdéncia do feijão preto importado, mas garantiu 
que as JO mil 1ondada.~ que es1ào sendo compradas silo 
su!icicnles para acabar de vez com a espcculuçào. Frisou que, 
além da compra externa, o Governo dispõe de outras medi
das capazc.~ de eliminar os focos de dislorçào cxistcnles no 
mcrc:~do." 

E diz mais a noticia, Sr. Presidente- c aqui vai o falo grave que. 
envolve a importação do fcijilo: 

" ... E nào há escas.~ez de feijão no mercado incemo- segun
do o Presidente da SUNAB. A safra atunl, segundo ele, atc:n
de pcrfcicamcnte ao abastecimento interno. Destacou que o 
Governo já subc quc:m est!t escondendo o feijão. Isto, porém, 
nào trarã qualquc:r prc:ju!zo aos consumidores, porque c:ssc: ti· 
pode: rc:açào, por pane: de alguns atacadistas, já c:ra espc:rada. 

O Supcrintc:ndc:ntc: da SUNAB fez quc:stilo de enfatizar 
que:, apc:sar da tcntaliva de cspcculaçào, não teremos proble
mas no mercado interno, de forma alguma." 

Sr. Prc.~idc:nle, Srs. Senadores, já por inúmeras vezes tivemos a 
oportunidade de prolestar nesta Casa, conlra importações de produ
tos aliment!cios, todas elas feitas em má hora. No ano passado, foi a 
importação da papa italiana, do arroz italiano de péssima qualidade 
que, quando chegou ao Brasil, não encontrou consumidores c chc-· 
gou cxatamcnle no momento c:m que as safras de arroz do meu· 
Estado, do Maranhão e do Estado de Mato Grosso, já eram mais do 
que sulicientes para garantir o abastecimento interno ... 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
••P••rte? 

palavra ao nobre Senador Paulo Guerra. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo n palavra no nobre Senador Lâzaro Bnrbozn. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Com muito pra
zer, nobre: Senador Paulo Guerra. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem rcvisilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Senador Uzaro Barbo
za," V. Ex• está abordando um assunto palpitante para a economia 
primária do Pais. Eu entendo que o problema não é importar feijão; 
o problema é de produção. V. Ex• sabe que feijão é um cereal 
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produzido nos pnlses subdesenvolvidos; é uma alimentação de pes
soas subdesenvolvidas. O que o Governo deve fazer é incentivar o 
plantio de feijão, com incentivos, com crédito baixo a prazos longos, 
para assegurar no Pais o abastecimento normal desse precioso cercul. 
Agora, nós vivemos numa dança de quadrilha; vai para IA c vem para 
c6. Agora mesmo os jornais estilo anunciando a importação do leite .. 
O Brasil tem condições de abastecer todo o Pais com a produção de 
leite; mas o Ministério da Agricultura - c nilo quero comentar n 
atuoção do seu titular- porque, agora mesmo, aplaudi n orientação 
da Assembléia Legislativa do meu Estado para conceder-lhe o titulo 
de "Cidndilo Pernambucano" c, com isso, estimulA-lo a fazer alguma 
coisa por Pernambuco - nilo estimula c nilo assegura um preÇo rcul 
para o leite; c precisamos de divisa. Os insumos subiram; o farelo de 
algodão ou de soja estâ pelo hora da morte; os medicamentos 
vctcrinârios subiram; c o leite, segundo anunciou S. Ex•, somente 
receberA um preÇo majorado a partir de agosto. Entilo, o que ocorre 
é que no Brasil inteiro os produtores de leite estilo vendendo suas 
matrizes porque isso, antigamente, era trabalho de homem que nilo 
tinha outra condiçilo de vida. AI, o minha estranheza. Nilo adianta 
folar-se aqui, nós que representamos os classes ruruis do Pois, sobre 
esta politica - se me permite, sem nenhum demérito - tonta, do 
Ministério da Agricultura. Acho que o que se estA precisando é uma 
oricntnçilo certa. Nilo tenho nenhuma prevenção contra o Ministro 
da Agricultura. Estarei aqui pronto para aplaudir, tanto assim que 
meus amigos na Assembléia Legislativa de Pernambuco, no sentido 
de estimulA-lo, votaram este titulo- de "Cidadão Pernambucano" 
Ele é o mais recente cidadão de Pernambuco, o Sr. Alysson 
Pnulinclli. Acho que V. Ex• estA abordando um assunto de interesse 
para o comunidade. Existem duzentos técnicos, somente da 
EMBRAPA, fazendo curso de PRD no exterior. O Presidente da 
EMBRAPA- nilo garanto- estA hA dois anos hospedado na suite 
do Eron Palncc Hotel. Espero que S. Ex•, pelo menos, tenha uma 
orientação, já que se contrataram 3.9S I funcionários cm tres anos de 
cxisti:ncin; tem que ser tomada uma orientação, para que cu posso 
aplaudir, porque cu sou da ARENA; se a ARENA acertar, é o Brasil 
que acerta. Eu nilo posso ouvir o discurso de V. Ex• sem dar a minha 
participação c a solidariedade, cm nome da classe de agricultores do 
Brasil, a que pertenço. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador 
Paulo Guerra, agradeÇo o honroso aparte de V. Ex•, que veio, de 
forma clara, patentear a situaçilo dramática que vive a classe rural 
brasileira. O Brasil é um pais de dimensões continentais c que tem 
nos produtos primários a base de sua economia. Entretanto, impor· 
tamos arroz da Itália; importamos cebola c frutas da Argentina; 
importamos, agora, leite; importamos carne do Uruguai; c impor· 
ta mos feijão de péssima qualidade. 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, com n ntual importação, o 
feijão chegará neste País concomitantemente com as safras de Goiás, 
de Minas Gerais c outros Estados da Federação. E o próprio Govcr· 
no confessa aqui, através do seu Presidente do SUNAB, que não hã 
escassez de feijão no mercado interno. 

Esta importaçllo, se concretizada, Sr. Presidente, - porque 
autorizado elo jA foi, segundo diz o noticio - virA trazer scnslvcis 
prcjulzos no homem da lavoura, ao homem que planta c que sofre os 
agruras do tempo, c que nilo tem encontrado, por porte do Governo, 
n sensibilidade necc.uário p:un cntcnde·lo, para oricntA·lo c poro 
IISSisti·JO. 

O Sr. Prrrónlo Portrll• (ARENA - PI)- V. E,,• me permite 
um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com muita 
honra, ouço o uportc do nobre Lldcr Pctrónio Portclla. 

O Sr. Prtr6alo Portrlla (1\RENA - PI) - A Liderança do 
Governo não tem elementos para pronta resposta à nrgumcntaçilo de 
V. Ex• ColherA os dudos indispensáveis c, posteriormente, ocuparA n 
tribuna. Espero, c tenho mesmo a certeza - que o Governo tem 
razões b:utnntes puro c::~elarcccr a opinião p~blicn no Puls. E, no 
momento, cumpre·mc simplesmente dizer que a Lidcrunçn 
diligenciarA no sentido de que o problcm:1 volte n debate, ocasião cm 
que V. Ex• terA as noss:u rlllÕCS, os nossos fund:~mcntos, os fund:~· 
mentes do Governo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- ,\gr:~dcço n 
V. Ex•, nobre Senudor Pctrónio Portclla, c espero mesmo que o 
eminente Lldcr do Go\·crno nesta Cun. no procurar se inteirar do 
problema, consiga também sensibilizar o Governo, para que nilo 
concretizem tais importnçõcs, cm hora tllo incuta, tno incorrcta, 
porque ela coincidirá, nobre Senador, com :u safras de Goiás, de 
Mi nus Gerais c de vl\rios outros E."ndos da Fcdcr:~ção. 

O Sr. Prcróalo Portrll1 (1\RENA - PI) - Garanto :1 V. Ex• 
que o Governo nào praticarA ato imputriótico; atenderá, indefectivel
mente, ao intcrcs.~ nacional. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - t\ssim 
esperamos, 

O Sr. Dirceu C1rdoso (MDB- ES)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - GO) - Com muito 
prazer, eminente Senador Dirceu Cardoso, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Dlrc:eu C1rdoso (MDB- ES)- Nobre Senador Lázaro 
Barboza, a estupcfaçilo que acorre a V. Ex• também a mim me 
acorre. Hli dias, quando o Sr. Ministro da Agricultura esteve cm 
visita 11 Casa c fez uma exposição numa das nossas reuniões, disse 
que havia 600 técnicos de alto nlvcl fazendo cursos de pós-gradua· 
çilo, no mundo. Silo 600; nilo silo :!00. Silo 600 técnicos de vários 
sctores que estiló fazendo curso de alta prepnraçilo cm diversas 
universidades do mundo. Mas, nobre Senador, não é o técnico que 
está nos faltando; o que nos falta é o Governo estimular o plantio. O 
Sr. Ministro da Agricultura é um homem que só usa os óculos cor-de-, 
rosa de Pangloss; as suas declarações silo sempre de um otimismo; 
exuberante, transbordante, derramado sobre o seu Ministério. Todas i 
as suas declarações silo no sentido de que seremos auto-suficientes: 
cm trigo; seremos cm arroz; seremos cm café, seremos cm tudo; mas, 

Mas, então, onde estamos, Sr. Presidente c Srs. Senadores? Se 
não há escassez do produto no mercado interno e se o Governo sabe 
onde está o produto, como o Governo compromete, numa hora difl· 
cil da nossa balança de pagamentos, uma soma nltlssima de dólares 
na importação de feijão, quando há feijão suficiente neste Pais para 
alimen'iar seu povo? 

·Ora, Sr. Presidente, isto não pode continuar! Faço daqui, desta 
tribuna, um apelo ao Governo para que medite um pouco mais. Ao 
fnvé:s de se preocupar em mondar, como disse o Senador Paulo Guer· 
ra, 200 técnicos fazerem PHD nos Estados Unidos- c para inccn·' 
tivar o plantio do arroz, da soja c do feijão, para incentivar os cria· I 
dores a ábastecercm o mercado interno de leite, não é necessário ter 
título de PH O,- basta ter bom senso, porque nilo é posslvcl que um· 
país, que toda vida teve na agricultura o seu amparo maior, chegue à 
condição de não produzir o suficiente para alimentar seus filhos. 

, acaba o Brasil importando tudo isso que V, Ex• citou. São situações 
constrangedoras para o Brasil. Nós, que já fomos o primeiro produ
tor de café do mundo, já temos importado café. Já se comprou café 
cm Angola. Portanto, Sr. Senador, o que me ocorre é isto: o Sr. 
Ministro da Agricultura faz declarações tão cores-de-rosas, tão 
otimistas, mas que nilo representam n verdade dos fatos. E essa 
situação pretórica a que S. Ex• se refere é apenas cm palavras, 
palavras c palavras. S. Ex• é: como dois grilos dentro de um saco de 
pulha; não tem o realismo da nossa situação, dos fatos que estilo 
ocorrendo na agricultura do Pais. Congratulo-me com V, Ex• Foi i 
uma tese de alta significação, nesta hora cm que se estilo mostrando 
distorções na orientação da agricultura brasileira. 

I ' • •' • I , , , 1 , ' ' , 
1 1 I : / '•, I 1 ' 



11 
..... ~ .... .-.. ~aa .. .-...... .m .............................. .a ............. zzm .................. W*F .. _.FB .. ~TPMa.m~..a ._,.,.._ znq PT 

-54-

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, agradeço o aparte de V. Ex• O nobre Senador pelo 
E.~plrito Santo tem rn1llo. Nuo adianta o Governo mandar 600 téc· 
nicas fazc:rc:m o curso de mestrado ou de PhD nas univcrsidadCii 
européia~. amc:ric:~mu ou na Austrália. Ele: poderia mandar dez mil; 
entretanto, se: nào se: atentar para a rc:lllidadc da agricultura brasi· 
Jc:ira, tudo isto sc:rã chover no molhado. E o que: é mais grave, 
Senador Dirceu Cardoso, é que li cnda crhicn que se: faz ao Governo, 
a cada distorçlo que: aqui no Senado dll República é mostrada, surge 
sempre uma aplic:~çlo tentando tapar o sol com umll peneira, a dc
mon•trar que o Governo tinha rwo. No llno pllssado, quando 
protestávamo• aqui contra a importllçlO de c:~rne do Urugulli, 
nobro Senadora dll ARESA, que na oportunidade respondiam 
peb lidc:r.:ançll, afirmaram que aquellls importações se: cfc:tuavam 
p.11a que nlo se ni.:anti•·cucm por mais tempo :u indüstri:u de 
c:nl.:at.1det p.:ar.1Jiudu, porque: fahll•·a o boi gordo. 

Mu, c: .:agora. Senador Dirceu C.:ardoso, quando :u importações 
de carne: do UruJ:UliÍ slo fcit.:as c:m plc:no pcrlodo dll )Afta do boi gor
do no Bra~J:' Qual seria A ju•tilicativa~ Silo duvido aue complc:xns 
r.uoo de EJtado sejam in•·oc:ad.:as pAra ju•tifid.Ja jA que: nao será 
por falia de rebanho c:m condiçOo de: 11batc: que continuamos a 
•mportar ame. E preciso - e V. Ex• disse bem - atc:nl:lr para a 
rc.alíd.:adc: d.:a asricuhura, porque, caso contrArio, tontinuarcmos 
rndo muito mal. 

Asradrço a V. E.>.•. nobre: Senador Dirceu CArdoso, c concedo 
no•·.:amnuc: - p.1ra honra mrnh.:a - o aparte ao nobre Senador 
f' .. ulo G uc:rr.1 

O St. Plalo C..,. (ARENA - PE) - Senador Uz.aro 
&rbora, qucto, t.:~mbí:m, aprovc:iuar a oportunidade: para rc:lc:mbrar 
a onent.açlo, mai• uma vez c:mada, do Mininro da Agricultura. HA 
doi• ano•. S. E..•. •·iút.:~ndo pela primara vez o Nordeste,- S. é•, 
mutto ,o•-c:m. intdedualmentc: muito capaz. foi guindado ao Minis· 
t(no sem conhc:ccr o Pab, sem conhc:ccr a ecologia regional - che
gando ao Ce:ari, na tc:ma do AlgocLlo, deu o sc:guintc: consdho aos 
agricultora do Ce:arA: "Dc:Uc:m de planuar algodlo c: plantem soja". 
Ora. primc:íro, de: aqueciA que o AlgocLlo arbóreo, no CearA, é uma 
planta que chamamm "bctn de: raiz", c uma vez plantada dA durante 
J O, J ~. J .S ano• sc:guidm; é o Algodlo de fibra longa, c: naquc:lc: solo 
nlo pode Sct produzido o soja, que é uma leguminosa muito cxi· 
gente. Poi1 S. E..• dc:ciArou isto: que: o Ce:arA devia substituir a agri
cultura do algodlo pela do soja. E agora houve: a sc:ca; houve a flllta 
de: ampuo do Ministério dA Agriculturd. O quilo do algodão estA 
por CrS 6,00; c nao Qistc algodAo, este ano, no Nordeste. Os agricul
tores estlo todo• h ponu da falencia, com seus débitos e seus com· 
promi~sos vencido• no Banco do Nordeste: e no Banco do Brasil, estll· 
bdecimento• que: estilo sendo compreensivos e desdobrundo crédito 
mu. na hora c:m que se: desdobra o crédito, também, não se pode 
abrir novo crédito para que, no próximo, eles iniciem nova safra. 
Esta a oricntaçlo do talentoso e mc:u novo COCiitnduano, Ministro 
Alysson Paulinelli. Nilo é o Governo, pois o Presidente Gc:isel tc:m o 
melhor propósito de: assc:gurar li produçlo, apenas nós é que preci· 
samos falar desta tribuna: esta é n Cllsa da rcssondnein do povo, nós 
é que: interpretamos os sentimentos populares. No dia c:m que o Go· 
vemo reOc:tir e examinar as denúncias aqui proferidas, se exntns, se 
certas c toma-las em consideração, o Pais vai bem. Nilo precisamos 
mais de dois partidos, cinco ou !eis punidos, o que precisamos é de 
crenças nas denúncias feitas pelos congressistas, na di!Tcil tarefa de 
reprC~~entar o seu povo, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço u 
V, Ex•. Senador Paulo Guerra. 

t:: estranho - e enfatizo mais uma vez - que o Ministro da 
Agricultura, visitando o NordCiite, aconselhe os nordestinos a 
arrancar o algodão arbóreo, pura cultivar nas mesmas terras a soja. 

Quem, neste Pais, medianamente informado nilo sabe, nobre 
Senador Paulo Guerra, que em nenhuma outra parte do Brasil se 

produz este tipo de algodão libra longa? Quem nilo sabe que, dei· 
xando o Nordeste de produzir este tipo de algodão fibra longa nós 
teremos, forçosamente, de importá-lo, porque no meu Estado ele 
não é produzido, nobre Senador, Minas Gerais também nilo o pro
duz. e assim por diante. Só o NordCiite tem condições que rivalizam 
com o Egito na produção desse ti!'o de algodão e é incrlvel que um 
Ministro de: Estado, o Ministro da Agricultura, o homem respon· 
sAvcl pelll dirc:çllo da politica da agricultura no Pnfs, chegue no Nor· 
deste c: dé tlll conselho à brava gente nordC~~tinn. 

O Sr. Mauro Beanida (MDB- CE)- Permite V, Ex• nobre 
Senador'! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ouço o nobre 
Senador Mlluro Bc:nc:vides. 

O Sr. Mauro Banida (MDB- CE)- Nobre Senador Lázaro 
Bllrboza, no final do ano passado estivemos na iminéncia de impor· 
tnr algodão peruano, porque os sctores responsAveis pela pollticn 
cconómicn do Governo recc:bc:rnm apelo nc:ssc sentido c chegaram no 
que se sabe, ao que se divulgou, a se inclinar por essa solução alta
mente danosa nos interesses do nosso País. Mas, felizmente, não se 
consumou essa medida, houve:, realmente, manifestação das figuras 
mllis reprcsc:ntativas do emprcsnriado, dos drculos parlamentares, 
do Governo, etc., e li mc:didll nilo se cfetivou, felizmente, para o 
nosso Pais. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO) - Nobre Senador 
Mauro Bc:nc:vides, fc:Jizmc:nte até agora a importaçlo de nlgodilo nüo 
se: efc:tivou, mas me: animo a dizer a V. é•, fazendo aqui um alvitre 
de: ordem pessoal, que chegnrc:mos, fatalmente, à importação de algo
dilo, com muiua brevidade, se não for modificada n filosofia do Go
vc:mo quanto a oferecc:r no trabalhador no campo, no produtor de al
godão, mc:Jhores condições para que ele possa produzir c competir 
no mercado. 

Sr. Presidente, pretendia apenas ligeiramente falar sobre CliSC:S 

problemas, mas os apartes dos nobres colegas acabaram, natural
mente, fazendo com que me C~~tendcsse. Peço permissão à Casa para 
mudar de nssunto, neste: instante, para abordar problema completa
mente diferente. 

Pretendo oferecer à eonsidernçlo do Senado, um projeto de lei 
produzindo alterllção no art. 492 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de I 943. 

O projeto, Sr. Presidente, tem a seguinte redução: 

"PROJETO DE LEI DO SENADO N9 /16 
D' DOYI redaçio ao ardao o49l da C011101ldaçio 

du Leia do Trabalho, aproYada pelo Decreto-Lei Jlf 
s.m, de )f de maio de 19-0. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 O artigo 492 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto Lei n9 5.452, de J9 de maio de 
I 943, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 492. O empregado que contar mais de 2 
(dois) anos de serviço na mesma empresa não poderá 
ser despedido senão por motivo de falta grave ou cir
cunstância de força maior, devidamente comprovada. 

Parágrafo único. - Considera-se .como de ser· 
viço todo o tempo cm que o empregado esteja à dis
posição do empregador, bem como aquele de efctivo 
exercido de cargo de direçilo ou representação 
sindical." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, cm 18 de junho de 1976. - Uzaro 

Barboza." 
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Sr. Presidente, alio a este projeto a seguinte justificação: 

"Juadficaçio 

A estabilidade, no direito brasileiro, tem recebido trata· 
mente excessivamente rigoroso, mais dirigido aos interesses 
do empregador do que orientado cm bcncllcio do c:nprc· 
gado, para cuja garantia foi instituldo. 

empresas chegam a exercer coaçã<~ sobre os seus empregados, para 
que optem pelo FGTS. E aquilo que poderia realmente ser uma con· 
quista, com o passar do tempo, havcrA de transformar-se cm pesa· 
delo pela falta de perspectivas para o homem que ultrapassou a faixa 
etária dos 40 anos, quando suas responsabilidades de chefe de faml· 
lia, como filhos estudando c atingindo a adolescência, acentuam 
ainda rnais as responsabilidades do trabalhador. E é nessa fase, 
quando biologicamente o homem começa a declinar cm seu vigor e 
ver ameaçada sua saúde, afundando os caminhos para os postos do 
INPS, que muitas empresas preferem dcmiti·los c contratar jovens 
na faixa dos 20 anos, passando o empregado dispensado do seu tra· 
balho a enfrentar a via-crucis do desemprego, vendo, cntito, o fan· 
tasma da fome c da miséria rondar a sua famnia. Mas, por que as em· 
presas jâ demitem hoje c hilo de demitir amanhil 'quantidade, cada 
vez mais signilicativa, de empregados que ultrapBSSIIrllm 11 faixa dos 
40 anos? é, Sr. Presidente, porque o empregado 11ntigo jA nilo dA o 
mesmo rendimento que pode oferecer o jovem e, aind11, porque os 
seus salllrios terlo 11umcntado, a cada ano, com os reajustes deter
minados pela lei federal. Entilo, por necessidade de economia, 
demite-se o empregado mais velho, substituindo-o pelo jovem, que 
constitui mito-de-obra mais barata c com possibilidades de maior 
rendimento nas tarefas. 

Um dos aspectos mais gritantes, revelador desse rigoris· 
mo, é o tempo de serviço necessário para que o empregado 
venha a adquiri-la, ou seja, dez anos na mesma empresa. 

A média de tempo fixado pelas legislações dos palscs que 
adotam a estabilidade é de dois anos, chegando, cm muitos 
deles, simplesmente a seis meses, como no caso da Alemanha. 

Mesmo entre nós, já ocorreram tentativas de redução do 
prazo para aquisição de estabilidade, sendo uma delas até 
constante do Decreto n' 24.615, de 9 de julho de 1934, que 
criou o jâ extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Bancários. De fato, o artigo IS desse diploma situava o 
tempo destinado à apuração da estabilidade cm 2 (dois) anos. 
Lamentavelmente, com o advento da Consolidação das Leis 
do Trabalho, tal prazo foi ampliado para 10 (dez) anos, cm 
nagrantc prcjulzo aos direitos do empregado. 

Esse tempo tão dilatado revela uma scnslvcl injustiça 
para com o trabalhador. E essa injustiça ainda mais se acen
tua, se considerarmos a estabilidade do funcionário público, 
estabelecida em 2 (dois) anos de cxerclcio (artigo 100 da 
Constituição). 

Hã uma rcprovâvcl disparidade entre esses dois prazos, 
defeito que esta proposição intenta afastar da nossa lcgis· 
lação trabalhista." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, quando surgiu o Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), instituldo pela Lei n' 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, sofreu criticas severas por parte de vârios 
jurisconsultos~ dentre os quais os Professores José Catarina c Cc
sanno Junior, que argUiram a inconstitucionalidade do nosso di· 
plomalegal. Efetivamcntc, esse combate não foi gratuito. Estávamos 
sob a égide da Constituição de 1946, c a cntilo Carta Magna abrigava 
no seu seio norma assecuratória do direito à estabilidade do tra· 
balhador, objctivando a fixação do empregado na empresa, após 
longo pcrlodo de serviços prestados. No entanto, Sr. Presidente, o 
instituto assecuratório da estabilidade, jamais apresentou frutos 
amplos no Brasil, porque só é atribulda após lO anos de trabalho. 

Esse instituto, s·rs. Senadores, nilo foi por sua vez entendido em 
profundidade pelo próprio trabalhador, que via nele, apenas, a pos· 
sibilidade de aquisição cm dobro da indcnização, o ~~c sem dúvida é 
lamcntâvcl, porque a intenção do legislador foi a de assegurar a per
manência do empregado na empresa. 

No decorrer do tempo, Sr. Presidente, as ações trabalhistas pas-· 
saram a consagrar, nos seus resultados, frutos nada salutares. 1:: que, 
depois de algum tempo de trabalho, o empregado consentia cm abrir 
mão da permanência no emprego para perceber, assim, a indeniza· 
ção, que muitas vezes redundava cm quantia bem menor do que lhe 
era devida. 

Mas, o fato mais grave c que levou o legislador à elaboração da 
Lei n' 5.107 foi a necessidade de dar condições de garantia c liquidez 
das indcnizaçõcs devidas, sem que fosse transacionada a ~stabili· 
da de, evitando, assim, que fosse mais aviltada sua significação. 

Mas, como sempre acontece, mais uma vez, a intenção do legis
lador não foi entendida c os ~onflitos entre a estabilidade c FGTS 
têm sido tão constantes que a estabilidade se tornou figura hipoté· 
tica, face à chamada opção, que permite ao trabalhador escolher 
entre o FGTS ou a permanência tutelada pela estabilidade. No inl-· 
cio, a opçilo de escolha pareceu benéfica c a grande maioria dos tra
balhadores nilo hesitaram cm optar pelo FGTS, num julgamento 
apressado, sem raciocinar cm termos de futuro. Hoje, muitas 

Hoje, nosso contigcntc de jovens é muito grande e eles podem, 
no momento, se dar ao luxo de fazer rodlzio nas empresas, alcan· 
çando assim a possibilidade real de lançar mito do dinheiro do 
FGTS, para uma situação de emergência ou por carência de re
cursos. Mas, c depois, Sr. Presidente, quando a roda do tempo vivido 
jâ andar em seu desfavor, o que acontecerá? e neste ponto que se 
agravarâ a situação hoje jã notada e a catâstrofc serll incvitllvcl, se 
nilo se fizer substancial c imediata modificação na lcgislaçilo tra· 
balhista. Sem isto, ninguém scrA capaz de assegurar o cumprimento 
da norma constitucional, contida no art. 165 da Carta Magna 
vigente, que assegura ao trabalhador a integração da vida c no descn· 
volvimcnto da empresa, com participação nos lucros. Ora, o maior 
pátrimónio do trabalhador, - a estabilidade - que o garantiria 
como participe na vida da empresa, estA desfigurado pela opção 
voluntária ou forçada do FGTS. 

Ao propor, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a redução de dez 
para dois anos o prazo para a estabilidade do empregado, igualando· 
o nas condições de que já goza o funcionArio público, procuramos 
fazer justiça à laboriosa classe trabalhadora do Pais. E ao abrir os 
olhos da Nação para os efeitos nefastos da dcmissito do empregado 
optante, já depois dele estar entrando cm declínio flsico, damos o pri· 
meiro passo para impedir os resultados catastróficos de se ver o País, 
dentro cm pouco, com uma verdadeira lcgiito de chefes de famllias 
desempregados c enjeitados. 

Era o que prctcndlamos, nesta tarde, dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, justificando o projeto de lei que encaminhamos à consi· 
dcraçilo da Casa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de 
V. Ex• será encaminhado no Expediente da próxima sessilo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador VirgOio Tâvora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste fim de tarde,' 
com o plenârio quase vazio, nilo podemos deixar passar a ocasião 
para razcr algumas comunicações, dar uma explicação e orercccr 
respostas à Oposição, porque nilo gostamos de que cobradas nos se· 
jam por demora excessiva. 

As comunicações, Sr. Presidente, silo de duas ordens, todas a 
encher de orgulho c de satisfação a nós brasileiros. A primeira, a 
compra pela Companhia Uniilo de Refinadoras Brasileira da terceira 
grande distribuidora de café na América, a Hills Brothers Coffec 
lncorporation, que é um fato virgem cm nossa história e cujas 
conseqUências, na comercialização do café brasileiro para aquela na
ção do Hemisfério Setentrional, é ocioso aqui querer ressaltar. 
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Poderlamos dizer, senhores, que na nossa politica cafeeira de tantas 
ida.~ e vindas, tantos avanços e recuos, da venda da preciosa 
rubiácea, este marco é fundamental. Entramos em outra era da eco· 
nomia do café no Brasil. E quando, senhores, nssistimos aos debates 
mais acesos a respeito de temas institucionais e o interesse por eles 
despertado, achamos em nossa obrigação chamar a atenção a este 
Plenário, hoje palco maior de todas as discussões sobre a politica eco· 
nômico-linanceira deste Pais sobre o que, quase, sigilosamente foi fei· 
to, e praticamente, sem ressonância, chegou ao conhecimento do 
respeitável publico. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: que eventos como este, em seto
res outros de nosso comércio eltterior, possamos nós celebrar e o Bra
sil passos maiores, ainda, terá dado pela somatória de efeito multi· 
plicador, na consolidação de sua posição como, realmente, um Pais 
vendedor, isto é, dono de seus produtos, da fonte ao consumidor, 
sem os gargalos dos atravessadores que, no comércio exterior, 
manipulam nosso produtos a seu bel prazer. 

O segundo, não menos importante, resolve um problema quase 
secular - se assim, poderíamos falar, tem mais de 70 anos - da 
necessidade de criarmos uma siderurgia que independesse tanto de 
um fornecedor, quase que monoi>olista, de nosso carvão siderurgico. 
Sabem os senhores que em uma afirmativa atitude, a atual 
admini5tração fez com que a percentagem de utilização do carvão 
nacional, em relação ao total deste insumo empregue em nossa side· 
rurgia, passasse de 20 a 30%. Mu, esses 70% necessários tinha, prati· 
camente. uma única fonte de fornecimento. As tentativas com 
"palses da cortina de ferro" representavam um desejo, uma intenção, 
mas, pelo número, pelo volume c pela distância a que se achavam os 
fornecedores, não tinham a amplitude de uma solução definitiva 
para o problema. 

Hoje, após fraCSSSltdos entendimentos anos atrás, temos o 
prazer de informar a esta CIUB e à Nação a chegada a bom termo das 
negociações entre o Bruil e a Colômbia para a exploração do carvão 
da repúblic.n irmã. Esse carvão é de qualidade tilo boa quanto aquele 
que importamos, mas, distáncia bem menor, vantagens mútuas, para 
os dois palses, que os fornecimentos anteriores não podiam apresen· 
tar. 

Srs. Senadores. no dia de hoje, foi firmado acordo entre nossos 
países, com a criação de um grupo de trabalho para examinar a 
.-iabilidade do projeto de extração das minas de carvão, objeto do 
convénio, bem como a subsequente criação de uma binacional que, 
com capital de ambos os pafses, procederia a sua eltploracilo. 

O Sr. EY&Ddro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, 
concede-me um aparte? 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. 

O Sr. EY&Ddro Carreira (M DB- AM)- Nobre Senador Virgí
lio Távora, é com grande alegria que tomo conhecimento desse acor
do para a utili1.açào do c.nrvào da Colômbia, por parte do Brasil. Isto 
implicará, naturalmente, no escoamento desse minério pelo Amazo. 
nas. mais precisamente, pelo rio Amazonas. Tenho a certeza de que 
será muito mais fácil esse escoamento pelo rio Amazonas, via 
hidro\·iária, sem nenhuma utilização da BR-319, nem tampouco, da 
celebérrima Transamazõnica. f:: com grande satisfação, repito, que 
tomo conhecimento, nobre Senador c, quiçá, o Governo, agora, se 
debruce no sentido do preparo dos portos c aproveitamento daquela 
grande aquavia, que é o rio Amazonas c seus tributários c subtributá· 
rios. Mui to obrigado. 

passamos no país vizinho, sentimos, desde Jogo, face ao malogro de 
negociações anteriores, que um novo trabalho positivo estava sendo 
implunt:tdo pelo ltamurati, sob ii supervisão desse homem que, real
mente, tanto tem feito pela nossa polfticn externa, o Chanceler Azere· 
do da Silveira; executado por um diplomata que honra a sua classe e 
que, no dizer insuspeito de colombianos das mais variadas profissões 
liberais. com os quais mantivemos contato vinha dando outra feiçilo 
às relações Brasil Colômbia, eminente ou seja, o eminente Embaixa· 
dor Geraldo Eulálio Nascimento e Silva. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estas, as comunicações que 
desejávamos fazer, no dia de hoje, a este Plenário. 

O terceiro tópico refere-se a uma declaração. De tempos a esta 
parte, ouvimos, com relação ao Ministério da Agricultura, críticas 
feitas, maiores ou menores. Somos daqueles que se liliam entre os 
que respeitam e admiram o trabalho do eminente técnico à sua 
frente, o Sr. Ministro Alysson Paulinelli. Portanto, recolhemos os da· 
dos aqui apresentados c as objeções feitas, máxime quanto às im· 
portações de leite e de feijão. uma vez que, em relação à carne, um 
outro compromisso temos, com este Plenário, numa próxima sessão. 
Procuraremos mostrar aos Srs. Senadores, com dados e não com 
palavras, o dilema em que se encontra o Governo, em ocasiões, as 
mais diversas, entre dotar-se de armas eficazes para defender o consu· 
midor - embora tomando medidas pouco populares - e o ca· 
minho mais fácil. mais cómodo, de cruzar os braços. Mas isso rapida· 
mente tocado o assunto prometemos ser parte de outras informações 
que daremos à Casa. Passemos adiante: 

Já estávamos tardando c isso dissemos a este Plenário, que foi 
auséncia do eminente Senador de Pernambuco, o apresentarmÕs 
duas ordens de informações a S. Ex•. Uma, atinente à não resposta 
de uma solicitação feita, há mais de ano ou praticamente, há pouco 
mais de um ano, - engenheiro gosta bem dos números - estamos 
hoje no dia JS, tinha sido a 3 de junho, do ano passado atinente à 
construção de barragens, a deslocamento de populações da Região 
São-Franciscana, ou melhor, de Sobradinho, e o porquê da não-res
posta. E a segunda: a razão de uma distinção, que, até a nós parecia 
odiosa, do fornecimento do beneficio da energia elétrica aos mais 
graduados funcionários do DNOCS. cm Poço da Cruz, e o porquê 
da não-extensão desse auxílio à comodidade moderna aos demais, 
cm número quase de trezentas residências ocupadas, auxiliares da· 
quele Departamento . 

Iniciamos pela última, invertendo a ordem cronológica das 
solicitações, por ser de bem mais rápida de resposta. 

Número I-~ servido Poço da Cruz por energia da CHESF; 
Número 2 - S. Ex• tem toda razão, quando reclama da 

desigualdade; 
Número 3- O DNOCS oficiou não uma, mas algumas vezes, à 

Companhia Estadual de Energia Elétrica - CELP a quem afeta o 
fornecimento solicitando providências a respeito; 

Número 4 - O Sr. Ministro do Interior, em nossa frente, 
ordens peremptórias deu ao Sr. Diretor-Geral do DNOCS, para ges
tionar, forçar aquela Companhia Estadual a fazer essas ligações. 

Nilo cabe, pois, culpa ao DNOCS e, por via de extensão, ao 
Ministério do Interior, a permanência de uma situação que, reconhe
cida pelo próprio diretor do DNOCS, não é justa. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer, 
nobre Senador. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos 
a intervenção do eminente Senador pelo Amazonas, sempre tão cu i· 
dadoso com relação aos assuntos que referência dizem 11 sua terra. 

Protestamos, Sr. Presidente, trazer, -já que a meticulosidade, 
geralmente, defeito ou qualidade, é uma das nossas características -
todos os grandes números que enquadram o problema cuja solução 
com tanta felicidade, vemos, hoje, iniciar-se. Quando meses atrás 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Virgílio Távora, 
antes de mais nada quero agradecer a V. Ex• por ter vindo, esta ta r· 
de, oferecer estes elementos esclarecedores sobre problemas levanta· 
dos por mim, anteriormente, desta tribuna. Em segundo lugar, 
assinalar a minha enorme alegria de sentir, com as informações que 
são prestadas, que, de fato, não são inócuas as funções que aqui exer· 
cemos, sobretudo, quando pautadas pela seriedade que costumo 
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imprimir à minha utuação parlamentar c, a que V, Ex• igualmente se 
prende como Senador da República. E mais ainda: satisfação de ver 
que não errei, quando trazendo ao conhecimento da Casa, o proble
ma especifico do Poço da Cruz, havia advertido que estava certo de 
que as autoridudcs maiores deste País não concordariam na 
continuação daquele estado de coisas, por todos os motivos, odioso. 
E, por lim, dizer que só há júbilo, da minha parte e, por certo, de to
dos os companheiros aqui presentes em saber que o Ministério do 
Interior determinou gestões junto ao Dirctor-Gcral do DNOCS, no 

!sentido de se conseguir a extensão do benclicio da luz aos residentes 
do núcleo residencial de Poço da Cruz. Portanto sinto-me não 
frustrado com as informações que V. Ex• dá, mas, regiamente pago 
porque foi me possibilitado, no exercício do mandato, acrescentar 
:uma pedra cm favor do bem-estar do meu povo, numa pretensão 
que, desde a primeira hora, encontrou a melhor acolhida por parte 
de V. Ex• Portanto muito grato a V. Ex•, por esse gesto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente 
Senador, enquanto no exercício da Liderança para os assuntos a nós 
cometidos parece não ser novidade para o Plenário a conduta que 
nos traçamos e sempre anunciamos: indagações; críticas da Oposição 
ou da Bancada Governista são por nós anotados e, na medida de nos
sas forças, procuradas responder, solucionar, levar ao conhecimento 
das autoridades competentes, porque achamos que isso é o nosso de
ver. Só procurando valorizar o nosso Poder, o Poder a que pertence
mos, valorizando a sua atuação. ~ que, acreditamos, poderemos 
caminhar para a falada e pouco delinida distensão que ouvimos tan· 
to proclamar por este País. 

Mas, passemos à segunda parte- e aí há uma explicação dada 
muito mais ao colega - que não é de hoje, é de algum tempo, que 
vem desde a Câmara- sobre a não-resposta.~ porque V. Ex•, em i· 
nente Senador - e fomos procurar - utilizou caminhos absoluta· 
mente heterodoxos se nos permite dizer. O pedido de informação de 
um Senador e de um Deputado é feito através da Mesa de sua Casa, 
ao respectivo Ministério. Mas, depois de muito perquirir e rebuscar, 
no Ministério do Interior que, diga-se de passagem, é aquele melhor 
organizado em matéria de controle, de relações entre os dois órgãos, 
obtivemos as seguintes informações: 

"Um dos Assessores do Gabinete recebeu, efetivamente, 
do Senhor Lourival F. Lopes, em 3 de junho de 1975, a carta 
que anexo à presente, por xerox, solicitando, em nome do 
Senhor Senador Marcos Freire, informações a respeito "de 
barragens no interior de Pernambuco", entre elas incluída a 
.barragem de Sobradinho. 

Ao receber a carta a ele dirigida, o referido Assessor 
esclareceu, por duas vezes, uma delas pessolmente, ao Senhor 
Lourival F. Lopes, que o assunto deveria ser objeto de 
solicitação do Senhor Senador que, para tanto, deveria diri
gir-se diretamente ao Senhor Ministro, tendo em vista que a 
natureza das indagações e o nível dos Senhores Congres
sistas condicionaram o trato de tais assuntos junto ao pró-. 
prio Ministro de Estado " 

Assim, foram pedidas informações ao assessor subordinado a 
um gabinete, que era o assessor parlamentar, por um chefe de gabine
te, um e outro, constitucionalmente, não tendo autoridade para fazer 
pedidos deste teor. Mas, S. Ex•, o Sr. Ministro do Interior, prome
teu-nos, já na próxima semana, como deferência a esta Casa c à 
solicitação que o Líder da Maioria fazia no momento, encampando 
uma necessidade, prestas ao Plenário todas as informações, minucio
sas, e, poderíamos dizer, referidas até a data aluai, a lim de que não 
paire a menor duvida de que o Governo Ernesto Geisel tenha algo a 
esconder. 

Estas explicações são dadas para que não passe o Ministério 
como inadimplente, como não cumprindo as suas obrigações quanto 
a informes que deveria dar ao rJder Legislativo. 

.......... 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Já agora permito-medis
cordar de V, Ex• quando julga que os caminhos tomados cm relação 
ao pedido feito foram heterodoxos. Competência constitucional não 
faltava. no meu entender, ao Chefe de Gabinete solicitando, cm meu 
nome, esclarecimentos da Pasta do Ministério do Interior ao assessor 
parlamentar junto a esta Casa. Competência constitucional faltava, 
sim, a mim, pedir informações a qualquer Ministério da República 
sobre matéria que não estivesse cm trâmite neste Parlamento, no 
Congresso Nacional. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Permita-nos 
interrompê-lo. Dentro dos esclarecimentos solicitados sobre este 
assunto, parece que já percutimos bastante, Já lizcmos justiça à inte
ligência e ao traquejo legislativo de V. Ex• para, na medida em que 
projctos passem por esta Casa, achar uma deixa para fazer essa solici
tação. Mas, como disse a V. Ex•, o pedido vai ser respondido item 
por item c, ainda mais, com superabundância, porque até o dia de ho
je. Mas, apenas desejamos deixar colocado, o Ministério não se julga 
cm falta, o Ministério não se julga inadimplcntc na informação. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Continuando o aparte, se 
me permite, ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O aparte é 
seu. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não sei se V. Ex• está dis
tinguindo Ministério do Interior de sua assessoria parlamentar junto 
a esta Casa, porque o fato é que um ofício, subscrito pelo Chefe do 
meu gabinete, foi encaminhado a essa assessoria. Esse olicio não foi 
devidamente respondido e, conseqUentemente, me faltavam instru
mentos legais e constitucionais de me dirigir diretamcntc ao ilustre 
Ministro do Interior. A discussão a que V. Ex• se refere, sobre as 
maneiras de se obter, de se chegar a iguais pedidos de informação, te
ve-se já a oportunidade de esclarecer que o art. 30 letra D, da Consti
tuição Federal, é claramente impeditivo dessas solicitações. Portan
.to, agradeço, de qualquer forma, a deferência anunciada por V. Ex• 
de que os esclarecimentos viriam a ser dados, mas me permito insistir 
que tendo, esta Casa um conjunto de assessorias dos vários Minis
térios para esclarecimentos específicos de suas Pastas, não se pode 
entender que os Srs. Assessores neguem-se a responder, nem que seja 
pela negativa, às solicitações feitas, sob alegação de que as inda
gações são de teor que escapam ao seu conhecimento, A Assessoria 
Parlamentar é ç:xatamente para colher nos Ministérios as infor
mações c transmiti-las a quem as pediu, ou, se for o caso, dizer por 
escrito que é necessário que o Sr. Senador dirija-se diretamentc ao 
Sr. Ministro. Logicamente é uma visualização que tenho, que se con
trapõe diametralmente à que V. Ex• expôs. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se· 
nador, já demos a nossa opinião a respeito. Já lizemos o histórico 
dos fatos, inclusive dos esclarecimentos por duas vezes dados ao Sr. 
Lourival F. Lopes, que deve ser o seu Chefe de Gabinete, pelo Sr. 
Antônio Augusto de Almeida Júnior, assessor parlamentar do Sr. 
Ministro do Interior, mas V. Ex• terá, como dissemos, com os dados 
referidos à data do mês de junho deste ano, todos aqueles esclarc· 
cimentos, porque o Ministério não nega informações. 

Sr. Presidente, como último assunto, queríamos apenas deixar 
dito à Casa, dentro da serenidade com que procuramos revestir nos
sos pronunciamentos, que lamentamos não esteja presente o cminen· 
te Senador Luiz Cavalcante. Em momento em que S. Ex• falava, há 
pouco, ocasião tivemos de dar-lhe algumas contraditas a afirmativas 
suas, informando a S. Ex• que, no mais breve prazo de tempo, tra
ríamos os números que quantificam tanto o coeficiente de vulnerabi
lidade como o de proteção de nossa divida externa, cm 1975, assunto_ 

-
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este que procuraremos abordar quando S. Ex• aqui estiver. Mas não 
queríamos deixar de, em cumprindo o que prometemos, dizer que, 
no ano de 1975, a vulnerabilidade de nossa dívida externa passou a 
17% e, a sua protc:çilo, 49%·. 

Em termos de renovação dos costumes pol!ticos, a cargo das 
próprias entidades partidârias, praticamente nada se fizera desde 
1965, quando passaram a viger os 'rres diplomas legais que assina· 
I aram, nesse tocante, a Reforma Castello Branco: a Lei Orgânica dos 
Partidos, o Código Eleitoral atualizado e a Lei de Inelegibilidades. A interprc:ta~o desses números, o porque de, agora, o relatório 

do Banco Central estar, ainda, na gráfica c por es.~es dias vir a lume, 
reservamo-nos nós de, a S. Ex•, na primeira oportunidade, quando 
aqui presente, dizer, c com S. Ex• discutir, os motivos que levaram o 
Banco Central a ter essa sua publicação só agora editada. 

Eram estaJ, neste final de tarde de uma sexta-feira, no arrastar 
de uma M:SSlo já longa, as informações que tlnhamos que dar a 
V. Ell', Sr. Presidente, c ao Plenário da Casa. (Muito bem! Pnlmas.) 

O Sll. PRESIDE:I.'TE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra õiO nobre Senador Leite: Chaves. 

S. ~ • nào está prc:sen te. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcnc:vides. 

O SR. MAURO BEJ'IiEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
Jqtuintc: di~urso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O Instituto Pedroso Horta realiza. desde ontem, cm Florianópo
lí~o, a sua primeira grande promoção, dentro do programa de: traba
lho cl~bor.:ado pelos que o dirigem, no plano nacional. 

Par:. a capit;d at;arinc:nse desloc:Jram·se vultos os mais desta· 
c:ad<>s do Movimento Democrático Brasileiro, objc:tivando prestigiar 
o Simpósio que: ali é levado a c:fc:ito c: par:1 o qual convergem as atc:n· 
çóe3 do1 circulo~> oposicionist;as do Pals. 

Sob o lema "o homem c: a liberdade:", o magno certame: reúne: 
prolC1SOrCl. parlamcnt;arc:~o. universitários, estudiosos da ciéncia poli· 
llc;a, candidatos .:a postos c:Jc:tivos c: lideres comunitários para o dc:ba· 
te: de temas p.:alpitantc:~o c de: muita rc:lc:váncia par:1 a correta conscic:n· 
lizaçlo d;~ opiniilo públic nacional. 

OtHc:m. h dc:z horas, o Deputado T:~ncrc:do Neves iniciou a 
.Crie: de con ferénc:i;as, sc:qUc:nc:iado pelos nossos colegas Senadores 
Franco Montoro c: Roberto Saturnino c: pelo Sociólogo Fernando 
Henrique: CardoJO, que: dissertou sobre: "liberdade: c: desenvolvi· 
mc:nto." 

Hoje:, pros~uc: o Simpósio com palestra do Senador Paulo 
Bronard. devendo o c:ncc:rramc:nto ocorrer com um discurso a ser 
proferido pelo Deputado Ulys.~ Guimarães, Presidente: da Comis
wo E~c:euti•·a N:~cional doM DB c: uma das maiores figuras da poli· 
tia bra;iJeira. 

F;dando à imprensa, o Deputado Alceu Collares, dirigente: má· 
ximo do Instituto, anunci~vu que: a finalidade: do Simpósio "é: sensi· 
bilitAr 3 opinião publica rc:l~tivamc:ntc: aos direitos fundamentais da 
pessoa humana, àS franquia.~ democráticas c: à necessidade de: recons· 
truçilo de instituições livres no Brasil." 

Sr. Presidente:: 
Ao Ser aprovada, a Lei Org:inica dos Partidos estabc:lelcc:u 

expressamente:, cm seu art. 118: 

"Os partidos terão função permanente: assegurada: 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• o ••••••••••••••• 

• • • •• • o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o ••• o ••••••• 

V) Pela manutenção de instituto de instrução c educação 
politica destinado a formar, aperfeiçoar e renovar quadros e 
lideres partidãrios." 

Ao ensejo da Convenção Nacional, efctuada nos dias 20 c 21 de 
setembro passado, o MDB, ao reformular os seus Estatutos, abriu 
perspectivas pur:1 o funcionamento regular de um Orgão com aquele 
objc:tivo, assegurando-lhe recursos oriundos do Fundo Partidãrio e 
de: suas receitas próprias. 

Enquanto a ARENA instalou a Fundação Milton Campos, 
coube: ao MDB criar, também cm 1975, o seu Instituto, reprcsentan· 
do ambos uma elogiável inovação na vida partidária brasileira, com 
ressonância altamente favorável em razão dos nobres propósitos a 
serem pelos mesmos alcançados. 

Prc:tcndia·sc propiciar às facções existentes a oportunidade de 
estimular o surgimento de lideranças realmente capacitadas e em 
condições de propugnar pela cristalização de uma mentalidade volta· 
da prc:cipuamentc: para o c:xato conhecimento dos grandes problemas 
nacionais. 

. Tré.~ meses depois do inicio de: vigencia dos diplomas aludidos, o 
Ato Institucional n9 2 extinguia todos os 14 partidos que atuavam no 
Brasil, dando lugar, em seguida, a que despontassem apenas dois, os 
quais, mesmo c:m meio ao artificialismo que: os inspirou, continuam 
porfiando arduamente, cm busca, sobretudo, da almejada normalida· 
de dc:mocrãtica. 

Ressaltc:·sc: que:, nos últimos dias, mais do que: cm períodos ante· 
riores da presente: conjuntura institucional, vem-se: especulando, 
num crescendo impressionante, cm torno de uma radical alteração 
na estrutura partidária do Pais, marcada, especialmente, pela supres· 
são do MDB e da ARENA c: a fixação de: novas diretrizes para o 
aparecimento de: até 4 agremiações. 

Ocorreria, desta forma, o fim do bipartidarismo, do qual se 
tornou arauto o Presidente: Ernesto Gc:isc:l, ao proclamar·sc:, na 
Mensagem de: J9 de março, dirigida ao Congresso, francamente 
favorávc:l à sua manutenção entre nós. 

Não se: pode deixar de: mencionar a circunstância de: que o bipar· 
tidarismo perdura c:m dc:corréncia da cngc:nliosidadc da sublegenda, 
cuja preservação, ainda agora, é totalmente .desprop'ositada e serve 
apenas para testemunhar, de: forma inequívoca, a inautenticidade: de 
origem das entidades partidãrias brasileiras. 

Buscm, por isso, a ARENA c o MDB fortalecc:r-sc a duras 
penas, para que: não lhes seja imposta qualquer restrição a uma 
sobrevivéncia legal, tranqUila c: duradoura. 

O esforço que: despendem os seus lideres maiores seria suficiente: 
para a superação de: toda esta onda reformista, que dia a dia mais se 
alteia, apc:.~ar dos desmentidos formais de categorizados porta-vozes. 
com livre trânsito junto aos escalões governamentais? 

As versões cm torno da extinção dos partidos, anteriormente cir· 
cunscritas ao âmbito das conversas entre parlamentares, passaram a 
obter amplos espaços da grande imprensa, com repercussões nas 
mais longínquas regiões do território pãtrio. 

Nas composições municipais, articuladas com vistas ao pleito de: 
novembro vindouro, armam-se esquemas politico-eleitorais, tendo 
por base: a pressumida modificação do atual quadro partidãrio. 

Até mesmo a reabilitação do velho PSD e da antiga UDN jâ foi 
defendida, na linha do debate que: se trava em torno da perspectiva 
de desaparecimento da Aliança Renovadora Nacional e do Movi
mento Democrático Brasileiro. · 

Neste clima de incerteza c indefinição, proccssa·sc: a campanha 
municipal, com as respectivas convenções sendo efctuadas e os candi· 
datos escolhidos iniciando a pregação a que se sentem obrigados 
pura a obtenção do apoio popular . 

Tentando demonstrar indifcrcnca aos comentârios veiculados 
sobre dissolução - admitida por mui tos como inevitável -, os 
partidos empenham-se na qualificação dos eleitores e já na progra· 
mação dos comícios, esperançosos quanto à imutabilidade das 
"regras do jogo eleitoral". 

Além de tudo isso, as iniciativas do Instituto Pedroso Horta e da 
Fundação Milton Campos desenvolvem-se sem embargos, como a in· 
dicar ilimitada confiança nos rumos assentados inalteradamentc 
para os partidos n que se acham vinculados. 

Quando se pensava que o arrefecimento do ânimo de luta dos J!. 
deres políticos ganharia dimensionamento extraordinário, em razão 
de desconcertantes dcscstímulos- como, por exemplo, o projeto do 
Executivo que impede o acesso dos candidatos ao râdio e à televisão 
- constata-se que, ao contrário, outros empreendimentos são en· 
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tusiasticamcntc coordenados pura incrementar a ntividadc dos parti
dos, levando-os n uma "função permanente" junto nos seus adeptos. 

O Simpósio de Florianópolis enquadra-se neste alentador tra
balho de resistência c se propõe a sensibilizar os brasileiros para a 
necessidade de se compatibilizar o Homem c'om os seus naturais 
anseios de liberdade. 

Q Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) -Permite V. Ex•. um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso 
pr.azer, nobre Senador pelo ~tado do Amazonas, Sr. Evandro Car
reira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador 
Mauro Bencvides, V. Ex•. lembra o grande encontro que se realiza 
em Santa Catarina, tendo presentes grandes líderes do nosso Partido 
que procuram no debate político, manter acesa aquela chama, bru
xul.eantc agora, após esse insulto gravíssimo do Poder Executivo, 
retirando o político do écran da televisão, lugar oportuno, porque 
nós não vivemos mais na velha Grécia; Ja se passaram mais de 2 mil 
anos, e agora está superada, as megalópoles destrulrnm as grandes 
praças e as grandes ágoras, e o lugar, hoje, é a televisão, a técnica mo
derna é a televisão. Mas parece, meu ilustre Senador Mauro Bene
vides, que se pretende impingir esta babá elctrônica que é a novela; 
pretende-se cmascular a mente do homem brasileiro, pretende-se 
entupir o cérebro do homem brasileiro com mais de cinco a seis no
velas diariamente, e ele não tem sequer a oportunidade de ouvir os 
seus lidere.~. os seus pró-homens, ou seus pretensos pró-homens. 
Chego a alvitrar, nobre Senador, que se a Agência Nacional levasse a 
todos os lares os debates que ocorrem nas Assembléias Legislativas c 
no Congresso Nacional, a contribuição pedagógica c educacional 
para este Brasil seria mais importante do que todas as escolas exis
tentes. Inegavelmente, nobre Senador, hoje, as Assembléias são ver
dadeiras universidades, o próprio Congresso Nacional dá provas e 
atesta o que estou dizendo; os discursos pronunciados nesta Casa e 
na Cãmara Federal são verdadeiras antologias- Deputados c Sena
dores a estudar e perquirir, a indagar, a reunir dados e informes para 
trazer a este debate o que encontram de melhor em torno do assunto 
que estão enfocando. Se isto tudo fosse levado ao po~o seria a 
grande contribuição, mas assim mesmo ainda se cerceia, ainda se li
mita, retirando esta oportunidade, agora na campanha municipal. E 
é por isso que os nossos lideres estão lá cm Santa Catarina e hão de 
voltar, porque já dizia o velho José Américo: "Voltar é uma forma 
de renascer c: ninguém se perde no caminho da volta". Talvez vol
tando à praça, possamos acordar, novamente - naqueles que nos 
dirigem, naqueles que têm o poder e detém todo o mando - a neces
sidade de pôr a serviço do homem público este aparelho, esta tec
nologia que já alcançamos, que é a televisão. Muito obrigado, nobre 
Senador. Bem oportuno o seu pronunciamento. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço a V. 
Ex•., nobre Senador Evandro Carreira, o seu brilhante e erudito 
aparte de enaltecimento ao Simpósio do MDB, em Florianópolis, e 
também de critica incisiva e contundente no projeto do Executivo 
que pretende impedir o acesso dos candidatos ao Rádio e à Tele
visão, nas eleições municipais do corrente ano. 

Não há dúvida, nobre Sen~dor Evrandro Carreira, que o debate 
dos candidatos na televisão tinha, realmente, esse cunho eminen
t~~ente pedagógico e servia para conscientizar a opinião pública bra
Sileira quanto aos grandes problemas nacionais. 

O Instituto Pedroso Horta e o MDB· merecem aplausos pelo 
oportuno cometimento, tornado realidade num momento de per
plexidade para ps destinos dos partidos políticos brasileiros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho cm mãos um antigo recorte de jornal, Dl,rlo de 
Pernambuco, ano de 1971, cm que era anunciado: 

"O pescador cm Pernambuco começa a sair da faixa de 
marginalização para se firmar como uma classe que desperta 
melhores dias, graças à ação que o Governo vem desenvol
vendo cm seu favor." 

Trata-se de entrevista, do então Delegado da SUDEPE, em que 
ele assinala uma nova filosofia de ação que daria ao meu Estado a 
posição de pioneiro em determinadas faixas. Enunciava inclusive 
reunião que ocorreria no dia seguinte, na Delegacia da 'suDEPE: 
com representantes da SUDENE. do Banco do Brasil, do Banco do 
Nordeste, do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, do 
BANDEP, do SAg., do DNOCS, do INCRA, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e dn Capitania dos Portos, para de· 
baterem a idéia de implantação de uma associaçilo de crédito e nssis
tencia pesqueira, em Pernambuco. Essa associação visaria atuar 
junto aos pescadores e suas fam!lias, através de métodos educa
cionais, cuja finalidade seria melhorar a tecnologia de produção, 
procurando elevar o nível de vida dessa comunidade, tendo como 
principais objetivos: maior produtividade, elevação e rentabilidade; 
melhoria das condições de higiene e de saúde; organização e desen
volvimento da comunidade: capacitaçào para o uso de crédito educa
tivo: e formação do espírito associativo entre os pescadores. 

Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cinco anos pratica
mente decorridos e qual a situação dos pescadores no Nordeste brasi
leiro? 

Aqui está um documento firmado pelo Interventor da Co
lônia "Z-2", ern Pernambuco, Sr. Severino Ramos de Albu
querque, datado de 25 de março último, cm que ele expõe a realidade 
que está enfrentando, como dirigente da classe. Criou-se um hábito, 
em nosso Pais - não sei se por inocência, se por maldade ou se por 
irresponsabilidade de, vez por outra, anunciar-se aos quatro ventos, 
programas, projetas, planos que vão reabilitar o Homem c que, no 
final, ficam no papel. 

Aqui está o documento supra-referido, intitulado "relatório da 
situação dos pescadores em Pernambuco" que, acredito, não seja 
muito diferente da situação do pescador em outras regiões brasileiras. 

Diz ele: 

"COLONIA Z2- PRAIA DE PAU AMARELO 

Relatório da sltuaçio do pescador em Pernambuco 

Como' Interventor da Colônia de Pesca Z-2, com ãrca 
jurídica no Municfpio de Paulista, Estado de Pernambuco,: 

Faço apelo às autoridades competentes para nilo deixar 
o pescador morrer de fome. 

Existe no Estado de Pernambuco um número superior a 
10.000 (dez mil) pescadores. 

Estes homens, de famflia numerosa, povoam as nossas 
praias por um tempo que ninguém pode precisar. 

Silo descendentes do lndio, do escravo. Antes do Brasil 
ser descoberto ja existia o pescador cm nossas praias. 

Todas as nossas cidades do litoral tiveram seus inícios 
como vilas de pescadores. São estes homens que arriscam 
suas vidas todos os dias, para capturar os peixes c crustáceos 
do mar, prestando assim !Jm serviço de utilidade pública às 
grandes comunidades. 

São estes homens que prestaram serviços inestimáveis à 
Pátria, durante a 2• Grande Guerra, através do Minist~rio da 
Marinha. 

E é devido ao seu conhecimento no mar, das barras 
barretas c rios, que este homem é conhecido como rési:rva na~ 
tural da nossa Marinha de Guerra. 
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Não sei porque esta classe com tantos méritos, tantos 
serviços prestados à Nação, é tão desprezada pelo Governo c 
esquecida pelos pollticos que gov~rnaram c governam a Na
ção. 

Aqui, no Estado de Pernambuco, a situação do pescador 
é a pior posslvel, talvez seja a pior do Brasil. 

Penso desta m-:::cira, dado o meu conhecimento como 
Interventor da Colônia de Pesca Z-2. Creio que o problema 
desta Colônia assemelha-se com os problemas das IS 
(quinze) Colónias existentes no Estado de Pernambuco. 

Esta Colônia, hoje Z-2. mas que cm 1928 era denomina
da "Colônia Z-8" da praia da Conceição, até a presente data, 
nio dispõe de uma sede; os pescadores desta região, dado o 
seu estado de pobreza, estio sendo empurrados violentamen
te para o interior. 

Assumi a dircção desua Colônia, no mês de julho do ano 
de 1 97S, jA estou com oito meses de mandato c até agora não 
recebi nada para o pescador c sua famnia. 

Nilo consegui nada que se constitulssc numa ajuda do 
Governo, através da SUDEPE ou PESCART, ou outro ór· 
glo ligado & pesca, para o pescador. Falei tanto que: recebi 
um •pelido de ""Papagaio". 

Logo quando assumi, liz um relatório para a Federação 
cit•ndo os problemas dos pescadores dessa rc:giio. 

A Colónia nlo tem sede:. os seus estatutos não são rc· 
giltrados cm Cartório, os 18 km de praia estilo sendo cerca
dos, c inclusive: lcm deixarem acesso para os pescadores nos 
33 mc:trcn da Marinha, par:a construirem suas palhoças. Cada 
palmo de: terra é disputado por milhões, chegando um lote de 
tcrrc:no de I h30, valer • alua 50ma de CrS 300.000,00 
(tracntcn mil cruzeiros). A especulação imobiliAria obriga os 
propric:tArios de: terra a indenizarem cn mocambos c palhoças 
dos pescadores, pondo-os para fora de suas propriedades, 
obrigando-os a se interiorizar, com suu famniu. 

Ninguém permite: que: o pescador faça uma palhoça cm 
sua propriedade:, para o mesmo guardar seu material de: pes
ca, como sejam: sua jangada. linhas, covos, vc:lu, etc ... 

A cada instante levantam-se c:dillcios suntuosos, na bei
ra-mar c: o pobre pescador nio tem onde guardar sua jangada 
nem onde: repousar sua cabeça. 

Conheço pescadores que: jA estio morando c:m Abreu c 
Lima. c pesca, na prai:. do Jangu, Pau Amarelo, u IS 
(quinze) km de dilt4ncia de sua residencia. 

Solicitei l Federação que me ajud85se a criar uma Arca
porto, onde: cn pc:sc.adores pudessem aportar c guardar os 
seus barcos, s.cm problema. Isto me: ajudaria u controlar u 
cntradll! c: saldas de cada barco, c: saber o que: estavam fazen
do no alto mar. 

Facilitaria ainda a criação de: uma Cooperativa para evi
tar que: eles fossem explorados pelos atravessadores que en
carecem o custo de vida c: pagam o preço mlnimo ao pesca
dor. 

Esta Arca-porto me: ajudaria a concentrar os pescadores 
c:m um só lugar, evitando que: c:lcmc:ntos subversivos c 
mc:rcenârios contrabandistu se inliltrasscm no meio destes 
homens para incentivar a prAtica criminosa do contrabando 
de: mercadorias ou armas. 

A pobreza c: a ignorância ajudum o este homem que viu a 
sua palhoça derrubada, seu mocambo indenizado c não ten
do para onde: ir com sua famllia, a ser facilmente convencido 
por um elemento de mau carAtcr, para fazer uso dos seus 
conhecimentos na pr6ticu das contravenções. 

Tenho medo que: isto aconteça. Relatei aindu à Fcdcra
çilo que a maioria dos pescadores desta rc:giilo nilo tinha um 
registro como documento. Alguns jll velhos, cegos, ulcijados, 
sem condições que comprovassem o seu tempo de trabalho 
para aposentadoria. 

Tudo isto relatei à Fc:dcraçi!o c nada foi providenciado 
até a presente data. 

Procurei o Delegado da SUDEPE aqui no Recife, c liz 
outra exposição dizendo que o pescador desta região, dado o 
seu estado de pobreza, não tendo condição de comprar uma 
jangada com apetrechos melhores para pesca, é obrigado a 
fazer uso da pesca predatória, com o mangotc, que é uma re
de de malhas pequenas que faz a captura dos peixes com IS 
dias de desovados, sem condições de reproduzirem, pondo 
em risco a fauna marltima, inclusive exterminando espécies. 

Hoje, jll temos muitas espécies em fase de extinção. A la
gosta, como os peixes, na época da desova, aproxima-se do 
litoral c procuram as regiões, onde tem algas e atóis, onde 
seus filhotes possam se proteger dos predadores naturais, 16 
desovam seus filhotes. 

Os pescadores aproveitam isto, capturam os peixinhos 
com mangotes e as lagostinhas com redes e máscaras. 

Este tipo de pesca se continuar por mais tempo, a nossa 
fauna marltima estará gravemente ameaçada. 

Falei também dos problemas das algas que estão sendo 
extraldu do fundo do mar, em larga escala, pelos pescadores. 

Esta pesca não pode continuar por muito tempo, porque 
a destruição da flora marltima sacrifica as espécies que dela 
se alimentam. 

Em outros pulses, este tipo de pesca é proibido de se 
fazer em alto mar. As algas são apanhadas na beira da praia. 
Aqui se destrói os viveiros naturais de algas, sem o menor 
problema. 

Da maneira que a coisa está indo sem controle, não po
demos acreditar no mar por muito tempo. 

Espero cm Deus que os senhores me ouçam, e tomem 
providencias urgentes contra este crime que se comete todos 
os dias nos mares pcrnambucanos. 

O homem faminto destrói as espécies de peixes, 
crustáceos c algas. Com estes relatos, esperei que 
providencias fossem tomadas, as Colónias fortalecidas para 
combater esta série de irregularidades existentes no Estado. 
Infelizmente de nada valeram os meus relatos falados e cscri
tos·e a coisa continua da mesma maneira. 

Quando comecei como Interventor, fiz várias reuniões 
com estes pescadores procurando conscientiz4-los do mal 
que estavam fazendo ao mar e a eles mesmos. Procurei levan
tar o seu tinimo, sua crença, no Governo, no futuro c em 
Deus. Quando o pescador não me procurava, eu o procurava 
cm sua casa, porque eu queria conhecer seu problema c desco
brir sua miséria. 

Conversei com suas esposas, seus filhos, conquistei suas 
amizades, suas conlianças. Lutei desesperadamente para 
ajudá-los. Cheguei a sacrificar o orçamento doméstico da mi
nha famllia, parajudar este pobre homem. 

Tudo isto liz sem visar bencflcios, sem objctivos poll
ticos, somente por amor à P6tri.a e aos pescadores, porque 
também sou neto de um pescador. 

Hoje, sou obrigado a deixar esta Colônia terrivelmente 
decepcionado, frustrado com o insucesso do meu trabalho. 

O que me consola é ver este pobre homem me pedir para 
ficar, embora sabendo que o que fiz foi muito pouco cm ter
mo de ajuda para ele c sua famllia, por falta absoluta de 
apoio c colaboração dos poderes competentes. 
· Sinto pena do pescador, esta vitima de grupos interessa-
dos cm que este estado de coisa continue. 

Procurei outros Prcsidcritcs e Interventores de Colónias 
para saber quais os problemas que eles enfrentavam, se rece
biam alguma ajuda por parte do Governo, através da 
SUDEPE ou PESCART e a resposta foram os mesmos 
problemas, ajuda nenhuma. 
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Pensei em organizar um congresso com os Presidentes e 
Interventores de Colônia do Estado de Pernambuco, convi· 
dar as autoridades politicas do Governo para que cada um 
contasse ou melhor expusesse os problemas que estilo cnfren· 
tando cm suas Colónias c as autoridades presentes, tomassem 
conhecimento das dificuldades que as demais Colónias tam· 
bém atravessam. Isto foi imposslvcl. 

Espero cm Deus que este relatório que acabo de remeter 
para as autoridades competentes possa trazer solução para a 
sede própria das Colónias, de áreas reservadas para vila dos 
pescadores, portos para ancorar os barcos c guardar 
equipamentos, instalações de cooperativas, uma vez que o 
INCRA não se interessou pela causa, deixando os atravessa· 
dores explorar o pescador, c outros bcnellcios que poderão 
dar meios para o pescador exercer a sua profissão 
tecnicamente. 

Paulista- Pau Amarelo, 25 de março de 1976.- Sen
rino Ramos de Albuquerque, Interventor da Colônia Z-2." 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Com muita honra. 

O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire, 
acho que o problema trazido por V. Ex• ao conhecimento do 
Senado, afastada a sua visão politica, é realmente muito grave, o 
problema da pesca artesanal nas costas do Brasil. V. Ex• ai aludiu, 
no documento de um Presidente de colónia de pescadores, a um fato 
realmente de preocupar: a extinção da fauna marítima pela criação 
das grandes indústrias pesqueiras que estão criando uma situação 
dificil para a pesca artesanal em toda região do Nordeste do Brasil. 
Digo isto, conhecendo o problema, porque o Maranhão tem a maior 
população trabalhadora de pesqueiros do Brasil, nas suas costas. 
Mas quero dizer que, de certo modo, o nobre Senador estâ sendo 
também injusto, quando V. Ex• disse que não sabe porque os polí
ticos e o Governo abandonam totalmente a visão desses problemas c 
também os pescadores. Quero dizer ao nobre Senado que esse 
assunto, por V. Ex• trazido' à Tribuna, cu levei ao conhecimento do 
Sr. Ministro do Planejamento, e ele está sendo estudado pelo Gover
no, scnslvcl ao problema da pesca artesanal c à delimitação de uma 
área que deve ser exclusivamente do pescador artesanal. Também 
devo dizer a V. Ex• que foi nesses últimos anos que apareceu a 
primeira legislação de amparo ao trabalhador pesquci.·o, quando o 
Governo fez estender a eles a legislação sobre o trabalhador rural, 
dando-lhes condições de aposentadoria, de assistência médica nas 
mesmas condições do trabalhador do Fundo Rural. Isto, de certo 
modo, já foi uma visão para esses homens que- como V. Ex• diz e 
eu concordo - são brasileiros e precisam ser melhor olhados. Esse 
problema realmente não pode ser encarado sob o ponto de vista poli
tico, nem sob o ponto de vista da paixão. Deve ser um problema de 
união de todos nós para que, realmente, nilo seja somente a mensa
gem pessoal, mas que seja uma união de: esforços para encontrar 
soluções. Quem mais sofre não somos nós, que reivindicamos, silo 
eles próprios que têm sofrido na própria carne. Outra critica que tam
bém é procedente, a burocratização das colónias de pescadores; ti 
dificuldade, talvez as melhores providências, os maiores objctivos 
niio chegam até os pescadores. Assim, quero, de certo modo dizer 
que, se V. Ex• afastar a paixilo, que .estâ colocando no problema c 
afastar o ângulo politico, nós podemos, realmente, fazer um esforço 
conjugado para que se possa sentir mais os problemas dos 
trabalhadores da pesca brasileira. Era o que tinha a dizer. a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lamentavelmente 
o Senador José Sarncy não terá acompanhado o meu pronuncia
mento desde o i nlcio ... 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Mais uma vez V. Ex• 
me faz injustiça. Eu estava ouvindo o seu pronunciamento, desde o 

inicio, do meu gabinete, sal de lá para dar este aparte a V. Ex•. Se cu 
perdi, c lamento bastante, foi só o tempo que levei do meu gabinete 
até o Plenário. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Talvez o suficiente 
para V. Ex• atribuir ao orador paixão c ângulo político na colocação 
do problema, porque, praticamente, até o momento não fiz outra 
coisa senão me referir a depoimentos de terceiros. De inicio, declara
ções do então Delegado da SUDEPE, daquela região, há cerca de 
cinco anos, acenando melhoria de condições de vida para o 
pescador. Posteriormente, face ao drama cm que vivem os homens 
da pesca, dar a palavra a um dos seus dirigentes de colónia 
pesqueira, lendo o relatório por ele elaborado. Poderia até ter 
algumas ressalvas a seus termos, mas procurei ser fiel ao que le diz 
até mesmo na sua maneira de dizer, porque é o clamor que chega do 
mar. 

Acho que a açào conjunta dos representantes do povo, com 
assento nesta Casa, deve ser feita c sobre este aspecto, o ilustre: 
representante do Maranhão, falou muito bem, mostrando que, 
independente de color:1ção purtidária, devemos unir nossos esforços 
para enfrentarmos o problema. 1:: cxatamente isso que estou 
procurando fazer uqui, sem nenhum passionalismo. Apenas, sou 
porta-voz ... 

O Sr. José Samey (ARENA- MA)- V. Ex• permite que cu 
f:1ça uma breve interrupção? (Assentimento do orador.)- V. Ex• te
ve a oportunidade de dizer que os políticos e o Governo - não sabia 
porque- eles abandonavam totalmente a causa dos pescadores. Ou
vi do discurso de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exceléncia, cru exa
tamentc o documento que estava sendo lido por mim, nesta oportuni
dade ... 

O Sr. José Samey (A RENA - MA)- V. Ex• acaba de ler, no 
Senado. V. Ex• está encampando e.~te ponto de vista. Não fez ne
nhuma ressalva e acredito que V; Ex• pertence à classe politica e ao 
tomar esta posição- como estou tomando, como politico- V. Ex• 
não fez a ressalva. V. Ex• ao tomar a defesa da causa dos pescadores, 
nada mais e.~tá fazendo do que interessando a classe politica sobre o 
problema. Se foi uma acusação injusta V. Ex• encampou. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acredito que V. 
Ex•, no seu trajeto pelos corredores da Casa, tenha até imaginado 
que a transcrição do documento havia acabado e, portanto, julgou 
minhas as palavras que estavam sendo ditas aqui, quando entrou nes
te: recinto. Esclareço, pois, que V. Ex• pediu o aparte exatamente no 
ponto final da transcrição do documento. 

O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Esperei V. Ex• terminar. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exatamentc. V. 
Ex• pediu o aparte quando terminei a leitura do documento c eu, 
sempre honrado com os apartes de V. Ex•, o concedi na mesma hora. 

Por outro lado, quero dizer a V. Ex• que nilo tive ainda 
oportunidade, como ocorreu com o ilustre representante do 
Maranhão, de governar o meu Estado natal. Mas, apesar disso, já co· 
mo Deputado Federal, na legislatura anterior, versei sobre esse mcs· 
mo problema que hoje novumcnte trago aqui. Tratei na outra Casa 
cxatamcnte, sobre as grandes dificuldades por que passam os pcs· 
cadores nordestinos, que, muitas vezes, naquelas suas jangadas 
toscas, arriscam a saúde e, nüo raro, a própria vida. 1:: uma profissão 
que deve ser amparada; a pesca artesanal nilo pode ser ignorada face, 
inclusive, àquilo a que V. Ex• se referiu - as grandes indústrias 
pesqueiras marginalizando inteiramente o pescador tradicional de 
nossas praias c de nossos rios. 

1:: isso o que ocorre c o pescador já está descsperançado porque 
já tem sido várias vezes anunciado que o assunto está sendo estudado 
c resolvido pelos Ministérios.~! necessário ação nesse: sentido. 

Os pescadores de minha região têm procurado colaborar com as 
autoridudc:s, à proporção que muis se conscicntizam dos seus direitos 

. . , . . , . . . . . . L . . , • . . 
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c dos !\CU~ devere:.\, !l:c.w: !\Cnlido, lém rc<~lizado, inclusive, cnconlros 
regionais de ~dotei. 

especial os da Zona da Mata de Pernambuco c, particularmente, o 
Jaboatão c o Bcbcribc. 

Tenho aqui, por C\tmplo, um l>olclim inlilulado ~IM, N• 3, 
Ano J, de maoo dc•lc ano de 1976- "pocadorc:5 rumando para a 
sua promoçlo"- cm que -c dâ conla do V Encontro que houve cm 
Pcrn~mbuco, nos dias 2S c 26 de abril úllimo do conclave, rClllir.ado 
no Ccnlro de Trcinamcnlo de Olinda, parliciparam reprcscnlanlo 
de pc:sc.:~dora c pc:sc11dciras, das )C8Uinlc:5 praias: C a içara c Cangua
rctama, do Rio Grande do !l:ortc; Lucena, Pilibu c C11u, da Parafba; 
Olinda, Pon1c dos Caf\·alho• c llapiçuma, de Pernambuco. 

O Sr. E•aDdro Camlra (MDB- AM)- Nobre Senador, con
cede um aparlc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Com toda satisfa
ção, Senador ilustre do Amazonas, que por todos os motivos tem 
grande autoridade para falar sobre pesca, sobre pcscadorc:5, sobre 
Agua. 

O Sr. E•udro Camlra (MDB- AM)- Nobre Senador Mar
cos Freire, vem a propósito quando V. Ex• me dá o direito de voz. 
no seu discurso c me faz jusliça, porque, quando do meu primeiro 
discurso, afirmei, aqui, a vocação hidrográfica da Amazónia c o seu 
corolário imcdialo que é a vocação ictiológica, o aproveitamento da
quela fauna imensa de peixes. V. Ex• aborda o problema da pesca 
do Nordeslc c com muita oportunidade, porque ainda nilo se 1inh11, 
aqui, debatido o assunto, principalmente com 11 participação 
auspiciosa do nobre Scn11dor JoK Sarncy, c:ssc: bravo comp11nhciro 
que nos dA a notlci11 de que o Ministro do Pl11ncj11mcnto estaria estu
dando o problema. para equacionA-lo. Mu, neslc pronunciamento, 
V. Ex• sobressalta um aspecto importante, qual seja a prcscnÇll do 
pescador, na nossa costa marltima, como clcmcnlo de sc:guranÇll do 
pescador artc:sanal, porque foi, justamente, esse pescador, na Segun
da Guerra, c o será cm Iodas u outras, que evitará o desembarque 
clandeslino; ele policia até o conlrabando. A presença dele cm lodo o 
bordado da cosia marltima é importante. En1ão, há uma necessida
de ingcnlc de ampararmos o pescador artc:sanal da costa marltima. 
E.1sc aspecto da poluição é serilssimo, da deslruição do plâncton, da 
destruição da nora c da fauna. que ajuda c que convive, naquele 
companheirismo, para a produção cm grande quantidade da lagosta 

Sn""' cnconlro• clc:slém procurado, 5oemprc. dcbalcr o~ gra>'c:t 
problcm.:u que alongcm toda a cl.u5oe. 

Sola ulloma oportunidade. ,,. participanlcs do V Enconlro 
procur •um nlo farcr fa1J16rio• mJs, como !>Cmprc c:o.por objcli· 
•·.amcnlc .u •u.:u dotiruld.1do. l>o>·odoram-sc: cm grupos de lrabalho, 
.alu>/::1 d"' qu.a" procur.aram •n•hur. c:spc:cifu:amcnlc, certas silua
çôo 

l'nllc cb•. por Clc:tnplo, ele> c<>locaram ot sc:guinlc:s problemas: 
-como nl~ a produç.io de poado cm su.a praia7 E.ltA melhor ou 
pu>r do que anle>"' l'm quê.,.. 

O. grui'O' con•lal.ar am, de um modo geral. que a produç3o do 
:-a<:..ado o!;\ domonuondo. A domonuoç.lo. porém, 1·ari.wa, conforme a 
irc.a. c f'l.>dcr·-c·oa dl\·odo·la cm don camp!»: Arc.as nlo .atingidas dirc
l.1mcnlc r-cJJ poluoç.lo ondu•lro.al. c .ircu alin~tidas. dircumcnlc, pela 
polu.ç.lo ondu•lroal !"nu úlloma dA·sc: uma diminuição da pro
duç.lo. embora. de m<>do nlo mullo alarm:anlc c, nas primeiras -
n.a• .alon0u!•• d:rc:..amcmc pela polui\.lO ondu>lriAI - consllllaram 
n.io af>Cna• a .:randc domonuoç.io do pc:tQdo, mu a dalruiçlo impic
,J, • ..,. de h'>da • fauna m.ul:oma. pelos de: mos induslnaos c pela c;!lda 
do .. çüc.1t. d.as uwnn 

Calda d..• Ullna• de açücar, c rc.lduo• de fAbricas, nos rios de 
l'crnamhuco, c (~!o "-•rnque~ro. Se nó•. por c:\cmplo, rhlirmos do 
Rcofc c !ormm •" !llunodroo hmllrofc do Sul, encontramo•. ao lon· 
~o d.1 n!uda. o no Jal>oallo. que: .1 m.1fjlCÍ.1, pra1ic.1mcn1c .:obcrto 
por um.1 "t:•>U~~a" ht~nc..a que é. n.1d.1 mau nada menos, do que a 
poluoç.lo, rro•·oc.ada. no c ... .a. pcb I' !a h rica Por! ela c a Mi na Bu· 
lhJoo. que cmpc:ltam, •~tualmcnlc, o :ar ambicnlal. Apc:illr da lei proi· 
boro dcrnamc da• calda• noa rio•. i1so vem alraveuando 01 anos sem 
nenhuma 110luç.io c com prcjufros I remendos para 1od11 a ecologia. 

H cm 1%Q, de :!Q no• t"C>QUi!hldo• cm Pernambuco, 28 aprc:scn· 
la•·am cle>·ado srau de poluição. Em 1970, Jcvantuam-se 25 manan
caai•. lodos poluldoa. 

01 principais ascnla poluidores de nouu Aguas, por ordem de 
importJncia, ~o u usinu de açúcar, u des1ilarias de álcool, os 
curtumca com rcslduos ló:dcos, u fAbrico tblcis, u indliJtriu 
qufmiCIU, 01 matadouros c os frigorffico1. bso para nllo falar dos 
falorcs de ordem sanirJria c dombtica, que lambém, sem disciplina
mcnlo adequado, innucnciam igualmente, para o elevado teor de 
poluição que, inpuncmcnlc, danificam a quue lotalidadc dos nossos 
rios. 

Um oulro exemplo llpico dessa situação é o do rio Bcbcribc, 
sacrificado na pureza. de suu 4guu por uma Kric de fatores. Já niU 
suiU cabeceiras, as fábricas do municlpio de Paulista comprometem 
a sua salubridade. Em Olinda, no bairro de Caixa d'Água, a Fábrica 
de Papel Minerva engrossa a poluição do Bcbcribc. Nas proximida
dC5 da Fábrica Anl4rlica, um curtume oferece mais contribuição à 
deterioração de suas águas. Finalmente, cm Peixinhos, o Curtume 
SI• Maria c o Maladouro C. Mar11nhão c uma fAbrica de fnrinh11 de 
ossos complclnm o es1r11go definitivo d11quclc rio, inutilizando-o 
completamente cm termos de faun11 c nora aquática. O ar l'!:tido, por 
sua vez, invade os bairros adjaccnlcs, sacrificando, mais ainda, a 
populaçiloj4tilo sofrida de Olinda c até de Arcas do próprio Recife. 

Esta situação nilo pode perdurar. Aproveitamos esta oportuni
dade para contra ela prolcstarmos, uma vez mais. E apelar para o 
Governo no sentido de que sejam tomadas enérgicas providências a 
fim de pór um paradeiro nesse estado calamitoso dos nossos rios, cm 

c de outros peixc:5. Há uma necessidade urgcnlc do amparo à lagosta, 
que é um crustáceo, c dos outros pcÍll:es que cxislcm cm abundância 
na noSSII coSia. Agora, peço permissão para lembrar que os ingleses, 
Srs. Senadores, acabam de recuperar o TAmisa. Não hã mais polui
ção no TAmisa. E.ltilo agora pondo já fim ao célebre S11101, aquele 
roa londrino, que anuviava Londres cm virtude da poluição, porque 
eslilo exigindo de lodu as fábricas, de todas as lareiras- nilo se usa 
mais lareira a carvão, cm Londres, par11 nilo haver poluição. Em Lon· 
dres, já se pesca à beira do TümiSil, como se fazi11 há quinhcnlos anos 
11trfu. En1ilo, 11 necessidade de determos css11 poluição dos nossos 
rios, nobre Scn11dor, V. Ex• lembr11 com muila oportunidade, quan
do record11 esse lrecho de Recife a Jaboatilo. Há um desamor pelo 
cquilfbrio da vida no planeta, hoje. Há só aquela desenfreada corri· 
da pelo lucro, pelo imediatismo do lucro. E agora, peço permissão, 
nobre Senador, para falar da !etiologia d11 minha lcrra. Quando cu 
pronunciava aquele primeiro discurso, o nobre Senador Jarbas Pas
s:~tinho - que cu mui lo rcspcilo -. naturalmenlc numa impc1Uosi
dl1dc do ap11rtc, disse que o Almiranlc P11ulo Moreira da Silva, a 
maior nuloridadc cm !etiologia, negava 11quc:Ja vocação ictiológica 
da Am11zõnia. Está provado que ele nunca negou. Está provado até 
que ele pede c afirm11 a vocação ictiológica do Nordeste, nos pró
prios açudes, nos curr:1is c nas fazendas aquálicas c preconiza essas 
f:1zcndas aquálicas. lnfclizmcnlc, diz que não são possíveis devido à 
propriedade da terra, que impede a feitura dessas fazendas. Mas, 
bem a propósito, ainda volvendo ao nosso Amazonas, quero lhes 
dizer que se perde cm Manaus cerca de lO toneladas de peixe por dia. 
Apodrecem c silo jogadas fora 10 toncl11das, de peixe, cm médi11, 
diariamcnlc, porque a SU DEPE ainda não construiu um frigorllico. 
Basta lhes dizer isso, Srs. Senadores, que há muitos c muitos anos se 
perde, c a Amazóni11 1od11, sem as fazcnd11s aquáticas, sem racionali
zar a produção, está capacitada a abastecer o Brasil de peixe, de car-
ne, de protcln11, porque só cm Man11us, com 200 ou 300 barcos de I O, 
15 c 8 toneladas, se estragam 10 toneladas por dia, se jogam fora. 
Vejam que manancial icliológico é a Amazónia c desperdiçado por 
falta de um cquacionamcnlo. E: por isso que ouço, com muito anelo 
de rcalizaçilo, o auspicio do nobre Scn11dor José Sarney de que o nos-

,. 
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so Ministro do Planejamcnto está equacionando o problema. Confio 
na palavra do nobre Senador Jos~ Sarncy. Muito obrigado, nobre 
Senador Marcos Freire. 

levei ao Sr. Ministro do Plnnejamento, c não é um problema pura ser 
resolvido, mas para ser estudado. Esta é uma colocação que não vai 
ser resolvida por esta geração, mas devemos, pelo menos, alertar pa· 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu é que devo agro· 
decer a V. Ex• a contribuição que trouxe ao meu pronunciamento e 
alertar a Casa para a gravidade deste informe, que o ilustre rcprcscn· 
tante da Amazônia ora nos traz. mostrando que toneladas de peixe 
silo postas fora, diariamente, enquanto que irmãos nossos, das mais 
variadas regiões brasileiras, estão morrendo de fome. 

O Sr. Joai Samey (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um ou
tro aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tao mais grave 
quanto isto ocorre em função de uma providencia que nos parece de 
menor alcance: segundo o Senador Evandro Carreira, a instalação de 
um frigor!fico para receber o pescado da Amazônia. 

Ouço, mais uma vez, com toda satisfação o ilustre Senador José 
Sarney. 

O Sr. Joai Samey (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire, 
V. Ex• aludiu, nesse documento, que foi resultado desse encontro de 
pescadores em Recife, dois pontos principais: um deles é a di· 
minuição do pescado, pela poluição das águas; o outro era o fato da 
poluição em si, nessas áreas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Há uma série de 
causas, que poderiam ser apontadas ... 

O Sr.JoaiSamey (ARENA- MA)- Mas, V. Ex• leu duas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... as redes de ma· 
lhas pequenas, talvez? 

O Sr. Joai Samey (ARENA - MA) - E as redes de malha 
pequena. Eu queria dizer a V. Ex• - e é esse ponto, talvez, que 
devesse ser bem fixado - sobre o objctivo do estudo que solicitei 110 
Sr. Ministro do Planejamento, que é bem mais profundo. Eu 
também, Senador Marcos Freire, tenho sido portador de inúmeras 
reivindicações de pescadores do Maranhão. Devo dizer mesmo a 
V. Ex• que, na minha última viagem ao Maranhão, passei uma tarde 
inteira na grande Colônia de Pescadores da Raposa, talvez a maior 
do Estado, debatendo e colhendo, no local, como tenho feito algu· 
mas vezes, as reivindicações e os depoimentos daqueles que sofrem, 
na própria carne, o drama do seu trabalho e constatei que a maior 
queixa deles todos era, realmente, contra a pesca predatória, que as 
grandes indústrias pe.~queiras vem realizando, sem nenhum controle, 
cm toda a costa Norte· c Nordeste do Brasil. Então, temos uma nova 
espécie de retirante. Antigamente, solam do Nordeste os retirantes 
das secas. Hoje, estão saindo, das costas do Nordeste, os retirantes 
da pesca. São velhos pescadores que, não tendo mais peixe naquelas 
llreas, estilo emigrando para outras áreas. Nessas colônias, como ~o 
caso da Colônia da Rapcisa, mais de dois terço da população é 
composta de pescadores antigos das costas do Ceará e do Rio Gran· 
de do Norte, que não tem mais condições de pescar, porque as gran· 
des indústrias pesqueiras estilo fazendo uma pesca predatória, com 
liquidação das espécies, sem nenhum controle c sem nenhuma fiscali· 
zação. Eles jâ se sentem ameaçados, também, aonde estão chegando 
hoje, nas costas das éguas férteis do Maranhão, de serem vitimas dcs· 

ra que ela seja equacionada a fim de preservar as costas brasileiras 
daquilo que realmente vem acontecendo, que é essa pesca industrial, 
predatória. Acho·o muito mais grave do que o problema da po· 
luição, porque este pode ser resolvido através da energia, de milo 
firme na execução de leis que existem a esse respeito, mas o outro, 
uma vez causado esse dano à fauna mar!tima, evidentemente deman· 
dará muitos anos para que ela seja recuperada c com esforço muito 
maior e um custo social elevadlssimo, que é o custo da marginali· 
zação des.'es brasileiros tilo dignos quanto quaisquer outros que tra· 
bolham nas demais regiões do Pais, da atenção e da consciencia da 
Nação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a valiosa 
contribuição que o Senador José Sarney traz à elucidação desse pro
blema dos pescadores do Norte e Nordeste do Brasil. Referia-me, 
aqui, anteriormente, às conclusões do estudo que foi procedido nesse 
último Encontro Regional dos Pescadores. Chegaram eles a algumas 
que convém assinalar. Como áreas de poluição de alto grau foram 
apontados os municlpios do Cabo, Jaboatilo, Recife, Olinda, Pau· 
lista, Igarassu e Goiana, todos cm Pernambuco c Pitimbu, Cabcdelo 
e Lucena, na Para!ba, sendo que o municlpio de Pltimbu ainda é 
atingido pelu indústrias de Goiana, de Pernambuco. Mais adiante, 
mostram que, no decorrer da discussilo, ficou cada vez mais claro 
que a m11ior causa d11 diminuição do pescado, const11tada pelos parti· 
cipantes do encontro, nilo era propriamente as redes de malha peque· 
na, como muitas vezes ~ apontado por aqueles que procuram. desse 
jeito, subtrair dos pobres pescadores os seus mangotes, as suas redes 
de arrasto etc., mas, exatamente a poluição industrial. que acaba 
com toda a vida dos rios e nas praias. matando os peixes grandes e 
pequenos, eamarilo, lagosta, ostra, sururu, mariscos, caranguejos. 
siri. guaiamum, e toda a flora marltima, como algas. plantas. etc. 

No final das contas, a poluição é um mal que se generaliza cada 
vez mais neste Pais, atingindo por doenças, inclusive, a própria popu· 
loção. Após uma série de constatações dessa natureza, os pescadores. 
reunidos no V Encontro Regional, de Pernambuco, procuraram 
colocar a questão: o que as autoridade.~ estão fazendo para resolver 
essa situaçilo? 

Após dor um diagnóstico, por assim dizer, do que lhes parecia 
os maies que enfrentam, procuraram analisar objetivamcntc o ação 
governamental em relação a esses males e distribulram a resposta em 
tres itens principais: 

I) a proibição dos redes de malha pequeno; 
2) as medidas tomadas contra a poluição; 
3) o andamento do projeto PESCART; 

O Sr. Joai Samey (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire, 
só para concluir meu pensamento, queria deixar consignado no dis· 
curso de V. Ex• que, em relação às grandes indústrias pesqueiros, 
també~ acho que o (iovcrno deve tomar uma providência: nilo dor 
incentivos a esse tipo de indústrias que realmente vise essa pesca pre· 
dntória e não fiscalizada com objetivos determinados ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Sobretudo quando 
prejudicam uma multidilo de homens que atuom nesse trabalho. 

O Sr. Joai Samey (ARENA - MA) - Exatamente, pelo 
aspecto social; segundo, também ser atento a que esses incentivos 
nilo sejam concedidos às grandes empresas estrangeiras no setor da 
pesca, que começam o se localizar naquela área. 

te mesmo estilo que os levou a emigrar das costas do Ceará e do Rio 
Grande do Norte para as costas do Maranhão. Então, esse é o pro· 
blema que colocamos; a necessidade de uma legislação para delimi· 
tar, na faixa da costa brasileira, a ârea destinada à pesca artesanal e, 
mais longe um pouco, a área destinada à pesca industrial, cm bancos 
de pesca que possam suportar o esforço pesqueiro industrial, sem 
liquidação das espécies, sem danos, também, ao plano social. O que 
irão fazer esses 400 mil homens que vivem exclusivamente da pesca, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Esta é mais uma 
contribuição que agradeço ao Senador José Snrney. 

se desaparecer, como tem desaparecido das costas de alguns Estados 
do Nordeste, as suas condições de pesca? .Foi este o problema que 

Sr. Presidente, as conclusões a que me referia estilo escalonadas 
cm 3 itens. Dizem eles: 

I) A SUDEPE proibiu o uso dos redes com malha 
inferior a 13 mi li metros. 
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Em principio, não somos contra esta proibição. 3) O andamento do Projeto PESCART. 
Reconhecemos que as redes de malha pequena são uma das 
cauSliS da diminuição do pcsc3do, no Nordeste. 

Mu não podemos concordar com a maneira de ser 
accutada estu proibição: 

-O pescador não foi consultado se tem condições finun· 
ociru de substituir u redes de malha pequena. 

-A SUDEPE não nos perguntou se as redes de malha 
maior dA o produçio suficiente. SejA estamos matando pouco 
peixe com redes de malha JlC(lUena, quanto menos com redes 
de malhA maior. 

- A SUDEPE não nos perguntou se tlnh11mos outros 
tipos de armadilha c cmbllrcaçôa que dc:sscm produçio sufi· 
aentc p4n sustentar u noslllJ famfliu. 

- Para continuAr vivendo da pc:sca - c outros tra· 
balbos nAo achamos cm noswu praiu - seria ncccuArio pes
car no alto. Mu par.:a IJ.tO n.lo temos embarcações, nem pre
paro. 

- A SUDEPE deu um prazo para aubttituir u redes: 
cm alsuma pr11a at~ o daa primeiro de março de 1976, cm 
outra.• ate o da.a primaro de maio. E ameaÇa: Depois do pro· 
to matc.tdo, at rroc• de: malha pequena que fotcm en· 
rontr•du cm u.10, tUAo confhC.Idu c qucimadu. Que 11 

SUDEPE c•ccuta a amQÇ.~~. •·imos no acmplo da Guana· 
bua c de outra.• rqpcks. 

A SUDEPE - Supcnntcndmcia do Oacn•·olvimcnto 
l!a Pa.a - cm •u ~ l!cscn•·o)\·cr, atj precipitando o pa· 
cador cada •'Ct m.au no tubdocn,.oh1mcnto, isto 1:. no dacm· 
;~rqo. r.a !orne. n.a doenÇa. na mí.Kri.:l. 

~ndo é que a SU DEPE • .11 .c tomar 
um órrlo de docn•·oh·imcnto da pesca. 
"Jud.ando nlo tamentc: a.s Emprcwu de Poca, 
ma.•. ante. de tudo. o pequeno paado~ 

Como 1< •i. nlo ali ba•'CIIdo um trabalho auodativo, um 
tr.abalho d.t SUDEPE JUnto Aquele pana quem a.c órsAo dc>·c tra· 
b-Ilhar .. :"lo t pouh·cl te tomar medidat de cima pua baixo, sem aus· 
C\llt.tr aquela que podcrlo ate tCt bcncliciadot com certas medidas 
que: >'C11b.1m a tCt tomada• pda.t aJênc:i~u de docn•·olvimcnto. 

F..m ~ lur.ar. de 1< referem lt mroid1u tomadu contu a polui· 
çlo. d1trndo 

:1 At mcdad.a• tomada.• contra a poluiçio. 
Quanto 1 polua\lo, u autoridades competentes sempre 

"'"darem: "J1 atamo• tomando providencias." 
E.•ta rapotta atamot <>uvindo hA unot. 

De •·cz cm quando chega at~ nós a noticia de que tul f(l. 
bnca ou ulina foi multada. Mu clu continuam trnnqUi· 
lamente com a poluiçio. Algumu du fAbricas parecem até 
aumcnt1·1a. 

I tiO desperta cm nót algumu dúvidas sl:rias: 
-Ser A ljUe •• f!abrica• rc~lmc:ntc pugam as multils? 
- ScrA que o poder do dinheiro estA levando us Auto· 

ridades competentes 11 se culurcm c ficarem de bruços cru· 
udos? 

- O Orgilo responsAI'c:l pelo desenvolvimento do Nor· 
deste nilo vi: u calamidade da poluição7 HA unos, ~·cmos cm 
frente às fAbricas causadoras da destruição da fauna mar!· 
ti ma, u inscriç(lo: "a SUDENE colabora com este empreendi· 
mcnto.". 

Por que sc:rA que us Autoridades usam duas medidas: 
uma pura us Empresas, com tanta tolcrünciu c, até certo 

ponto, conivi:ncia, 
outra medida para o Pequeno Pescador indefeso, usando 

rc:prcsõcs violcntasm 
finalmente, os rcscadores referem-se uo )9 item. 

Desde 1974, o Governo Federal instituiu mais um Orgilo 
destinado ao desenvolvimento da pesca artesanal -
PESCART. 

Quando saiu o documento básico deste Projeto, muitos 
pescadores do Nordeste sentiram nova esperança de ai· 
cunçurcm dius melhores pura eles c pura suas famnias. 

Esta nova esperança foi provocada principulmcntc pelos 
principias gc:ruis descritos nas páginas 29 a 34 do documento 
b4sico do PESCART, editado cm fevereiro de: 1974. 

Estes princfpios gerais falam du eliminação do pater
nalismo c do fortalecimento do usociutivismo. 

Citumoslitcrulmcntc: 

"Ou mesma forma que nu ugropccuAriu, a as· 
sistcncia à pesca unc:sunal tem se orientado mediante 
critérios patc:rnulistu." 

"T oduvia, são critcrios tendentes à eliminação 
do Putcrnnlisroo os que deverão presidir o 
PESCART. Isto se deve: traduzir na mudança de ati· 
tudes do próprio pescador, da passividade ou indi· 
fcrcnçu comodista para a participação cada vez mais 
oth·a no processo de administração da usisti:nciu c 
dos incentivos que lhe são dirigidos." 

Já no Encontro Regional de Pescadores, rcaliudo cm 
abril de 1974, quando estudamos pela primeira vez o Projeto 
PESC,\RT, subiu cm nós nova esperança, porque: nos 
sentimos tratados como gente, como pessoas capuzes de 
:usumir re.ponsabilidadcs, como classe capaz de se organiur 
c de participar ativamcntc no proccs.~o de dc.~c:nvolvimcnto. 
(Cfr. O Leme, Ano 11, n• 7, maio de: 1974.) 

Hoje, abril de 1976, lcvantu·sc a grande pergunta: 
O que foi feito do Projeto PESCAR TI 
Antes de tudo. os respons4vcis do Projeto PESCART 

cometeram um erro imperdoâvcl: jogaram técnicos cm agri· 
cultura puro o desenvolvimento da pcscu. 

Os dois unos decorridos j4 comprovaram que esses 
técnicos nada entendem da pesca, nem da lndolc: c du menta· 
lidudc do pescador. 

Citamos litc:ralmc:ntc algumas conclusões dos clrculos de 
estudo do V Encontro Regional: 

"Esses tl:cnicos que vem rcprc:scntur o 
PESCART não querem ouvir o pescador." 

"Nus poucas reuniões que fizeram com pes· 
cadores, deram apenas informações de coisas que nós 
sabemos melhor do que eles." 

"De formação associativista nem vcstlgio." 
"O PESCART não respeita a liberdade do pesca· 

dor." 
"Deviam dialogar para que eles compreendessem 

c sentissem as dificuldades que cltistcm na vida de 
todos nós." 

"Eles dizem que querem evitar o Paternalismo, 
mas querem tratar o pescador como a uma criança 
que vive sempre agarrada à camisa do pai ou à saia da 
milc." 

"Olham pura as nossas Sociedades que nós 
mesmos fundamos, com desconfiança, como se fos· 
sem rivais. Se quisessem evitar o Paternalismo, 
dariam apoio às nossas Sociedades, sem quererem 
tomar conta delas." 

"Os técnicos fizeram tantas promessas que nilo 
cumpriram. Prometeram muitos barcos c rêdcs. 
Depois espalharam a noticia de que o Banco do Brasil 
não queria financiar os barcos porque não tinham 
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garantia. Também o Seguro nilo queria aceitar o' bar· 
cos." 

"Jfl estamos cansados de tantas promessas e de 
viver ludibriados pelos Orgãos." 

Os próprios técnicos reconhecem que: e.~tilo fracassando. 
Quando perguntamos a alguns deles o que: estilo fazendo, eles 
responderam: 

"Nilo estamos fazendo nodo." 
"Nilo temos condições de trabalhar." 
"Estou fazendo turismo." 

Entre nós, pesc:udores, costumamos dizer: "O pescador 
nasce: na fé e vive na esperança". 

E: por c:uusn desta Esperança que queremos fazer mais 
uma tentativa de Crer c Esperar que: o Projeto PESCART 
rc:ulize aquilo que, de inicio, foi a sua intenção. 

Mas estamos convencidos de que só scrfl possfvel, se ele 
c:Jtecutar fielmente o que estfl escrito nos Princfpios Gerais do 
Documento Bflsico. 

Sem a observância fiel dc:ssc:s Princlpios Gerais, o 
PESCART terfl o mesmo destino de projetes anteriores: 
frac:usso total. 

SerA que as autoridades c os órgãos competentes querem 
este destino para o PESCART'? 

Volto, assim, a trazer minha palavra de apoio c incentivo às 
reivindicações daqueles que esgotam suas energias sobre us Aguus c: 
sob o sol causticante do Nordeste. 

Um movimento como o que: sustentam os pesc:udores de minha 
região, inclusive com a colaboração abnegada do Pe. Alfredo, nilo 
pode ser ignorado pelos que: governam esta Nação. Compreendam o 
seu linguajar, talvez a contundência de suas Cltprcssões c nilo vejam 
nelas, como sói acontecer tilo comumcntc: no Brasil dos nossos dius, 
intentos menores c sub-rcptfcios. Creiam que é o clamor da ncces· 
sidadc. Do sofrimento. Da falta de Justiça. 

Por isso, faço minhas as vozes dos pescadores nordestinos. E, 
desta alta tribuna do Senado, transmito os seus anseios que se intc:· 
gram, no final das contas, na grande luta pela promoção do Homem. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem rcvisilo do orador.) - Sr. Prc.1idcntc, Srs. Se· 
na dores: 

Tem-se dito, muitas vezes, neste PlcnArio, que esta é uma Casa 
de ressonância dos reclamos populares. Ainda hoje, foi repetido essa 
expressão por um dos oradores que me precederam. Por isso, venho, 
neste momento, sem pretensão de fazer um discurso, servir de vcf· 
cuJo a um desses reclamos que recebi, com o propósito de cooperar, 
aliAs, com o Sr. Governador do Distrito Federal. 

E: incompreensfvel a morosidade, a procrastinaçilo, que vêm 
ocorrendo nas transferências de telefones de uma para outra quadra 
residencial de Brasnia. Nilo se compreende, Sr. Presidente, que a 
transferência de um aparelho telcfônico nilo se efctivc depois de qua· 
tro meses de espera. DesnecessArio será enfatizar, neste passo, os 
transtornos c dificuldades que de tal fato advêm para os usuArios. As 
informações prestadas aos interessados, conseguidas depois de mui to 
esforço, pois que de um órgilo da TELEBRASILIA, informam que 
os esclarecimentos a respeito devem ser prestados por um outro se· 
tor, nunca silo cumpridas dentro do cronograma anunciado, 

E: estranhável, por exemplo, que uma transferência da SQS 304 
para a SQS 212, prometida para março, até cstn data não se tenha 
cfctivada. 

No momento em que se fala pelo Sistema DOI para a França, 
Estados Unidos c outros pafscs, Sr. Presidente, nilo se pode admitir 
que fatos como estes estejam ocorrendo nesta Capital. 

No ara de que os mesmos cheguem ao conhecimento do Sr. 
Governador, é que ocupamos a tribuna, certos de que: o Sr. Govcr· 
nador Elmo Serejo c: o Sr. Dirc:tor da TELEBRASILIA, a quem os 
moradores do Distrito Federal, em pouco tempo de: gcstJo, jA devem 
tilo relevantes serviços c rc:aliz:lçõc:s, nilo ficarilo indiferentes a esse 
nosso registro. 

Era o que: cu tinha 11 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem rc:v!Uo do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Sena· 
dores: 

No momento cm que me chegam noticias alviSSIIrc:iras da 
concentração cmc:dc:bista cm Santa CatArina, onde numa reuniao am· 
p!a, com todo o estado-maior do Partido, discute-se um tema 
apaixonante para o Brasil, "O Homem e a Uberdade", nós re
cebemos do nosso Estado, hoje:, noticia constrangedora c entriste
cedora. qual sej1111 d11 CIISSIIção, pel11 ARENA, de um dos Prefeitos 
do M uniclpio de maior significação no Sctc:ntriilo do meu Estado, o 
Municlpio de Silo Matc:w. 

Assim, Sr. Prc:sidc:ntc:. enquanto que no Sul se discute uma nove 
filosofia c se apontam caminhos cnsolarados para a vida ptlbliea 
brasileira, no meu Estado a prc:ssilo que a ARENA vem c:Jtcrccndo 
sobre o MDB, sobre os nossos c:Jcmcntos, sobre os nossos prefeitos, 
5obrc: os nossos corrcligionflrios, 1: de: mirfada de: atmosfera por 
polegada quadrada de território. 

Assim, cm Silo Mateus, um municlpio chave do norte do Esta· 
do, de larga tradiçilo nu história politica do Espirita Santo, que jA 
deu dois governadores de Estado, 16, o MDB elegeu um homem 
simples, um agricultor, um homem de cor, trabalhador que, nilo afci· 
to ainda às tricns c futricas da vid11 p6bliea, deixou-se enlear por uma 
C4mara onde se assentam as velhas rapoSBs da ARENA daquele: 
municfpio, c, foi eassado por 6 votos a 3, pela C4mara, cm sessilo on· 
tem realizada. 

Sr. Presidente, impetrada foi uma medida de segurança à Justiça 
local, para restabelecer a normalidade institucional daquele municl· 
pio; c: esperamos que a Justiça reconhc:çn a posição de Amocin Leite, 
este prefeito eassado, c lhe devolva os poderes que uma C4mara par· 
cinllhc: tenta roubar. 

Sr. Presidente:, sou dos que nilo acreditam muito nessa filosofia 
c:lcitorcira. No meu Estado tenho dito nas nossas concentrações que: 
a nossa politica tem que ser a politica do jaboti: recolher a cabeça 
para bailto do casco a fim de enfrentar a tempestade que vem por af; 
porque nós vamos ter as eleições com a maior pre.uilo que já tivemos 
na história politica do nosso Pais: silo as próltimas eleições que se 
vi!o ferir. 

Enquanto o Presidente da Rcp6blica anuncia medidas violentas 
c quer a todo transe ganhar essas eleições, os seus delegados de con· 
fiança no interior do Estado: delegados de policia, os correligio· 
nârios da ARENA estilo de mangas arregaçadas, para esmagar as 
últimas resistências do M 08. Portanto, quero crer que, no meu 
Estado, se desencadeou uma politica de prc:ssilo c aliciamento como 
nunca houve. 

Há dias, foi exonerado do INPS, em Cachoeiro do ltapemirim, 
um candidato nosso a prefeito, Dr. Gilson Caronc, uma das mais 
altas figuras da medicina, da sociedade c da politica do meu Estado, 
porque é candidato do MDB a prefeito do Municfpio. Com razões, 
com recursos que fez ao INPS, garantiram restabelecê-lo, mas depois 
da campanha, depois da luta. 

Assim, Sr. Presidente, com exemplos que nilo sejam a pressão, o 
aliciamento, candidatos nossos que saem do nosso Partido silo 
nomeados para postos de destaque da politica da ARENA. ~ o ali· 
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ciamento frontal, porque o poder tem braços compridos; o poder 
entra por baixo da nossa porta, vai a nossa mesa, ao nosso quarto, a 
nossa janela, até os meandros da nossa vida; e aqueles que silo 
fracos, cedem. Eis porque espero que a luta seja desaçaimada e vio· 
lenta como se anuncia, mas nós do MDB eapixaba, humildes, 
obscuros, ... 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- V. Ex• avise, também, 
nos navegantes do MDB que, a esta hora, estão em Santa Catarina. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não faço exclusi
vidade, somos todos nós. Cada um, Sr. Presidente, que acenda a sua 
candeia e cumpra o seu dever. Chegou a hora. Estamos numa fase 
pré-eleitoral em que grandes temas serão discutidos aqui e precisa
mos, então, da presença de todos na Casa. O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Nilo apoiado! 

O SR. DlRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... pobres, mas re
solutos, nós a enfrentaremos e, como diz o velho ditado "conforme a 
música nós dançaremos". Resistiremos em todos os municlpios, em 
todos os locais da campanha, em todos os comlcios que fizermos, 
mas resistiremos como resisti na minha campanha, na minha luta e 
na vitória do MDB. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratarei de outro assunto, já que 
poucos minutos restam para se dar o término da sessão. 

T cm os notado que há horas cm que, no Senado, o compareci
mento é mlnimo. São horas de depressão clvica para os Srs. Se
nadores! Quero então. Sr. Presidente, fazer uma comunicação: eu 
mesmo já falei aqui para um plenário que parecia um cenário lunar. 
um cenário de abandono cm que só o orador e a Mesa se defron
tavam. 

Mas. Sr. Presidente, há o dispositivo regimental e nós ha
veremos de buscar a sua protcção quando. em qualquer fase dos 
trabalhos, estando no plenário menos de li Srs. Senadores, este dis
positivo serâ acionado, e o Sr. Presidente suspenderá a sessão. 

O Sr. Paulo Guerra (AREJ'I:A - PE) - Permite V. Ex• um 
a pane? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- 'Se o Presidente usasse 
os rigores do Regimento, V. Ex• não estaria brilhando aqui na tri
buna. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
apanc de V. Ex• que tem um outro sentido. 

Mas, Sr. Presidente, nós invocaremos esse dispositivo regi
mental a fim de que tudo se cumpra conforme manda o rito do nosso 
Regimento Interno. Em tudo, o rito deve ser cumprido tanto por nós 
que estamos aqui cumprindo o nosso dever, como para os que estilo 
nas Comissões c ou cm seus gabinetes. 

Mas, Sr. Presidente, quando entrava no plenário, encontrei-me 
com dois visitantes que diziam: mus isto que é o Senado, com S ou 6 
Senadores, discutindo problemas tão vitais para o nosso Pais! 

Isso, Sr. Presidente, recai sobre todos nós c eu recebi um 
sessenta c cinco avos da minha responsabilidade. Mas estou, aqui, 
cumprindo o meu dever. 

Assim, Sr. Presidente, aviso aos navegantes que, na próxima 
semana, acionaremos esse dispositivo, porque queremos um plenário 
vivo, pulsante, cheio, para que aos visitantes nilo ocorra essa 
mesma ... 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite V. Ext? 

O SR. DlRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

Assim, Sr. Presidente, é o aviso que faço, a advertência, aquela 
advertência que Vieira faz em um de seus famosos sermões, guarda· 
das as devidas proporções, da estrela para o pirilampo que ocu.pa a 
atenção da Casa neste instante. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Graças à tolerân

cia da Mesa, r.stá esgotada a lista de oradores. 
A Presidência esclarece que o dispositivo invocado pelo nobre 

Senador Dirceu Cardoso assegura a inciativa nilo só à Presidência, 
como qualquer a um dos Srs. Senadores. A Presidência não o aplicou 
cm consideração c apreço aos que estilo presentes, porque, evidente
mente, se aplicada essa regra, com todo o rigor, nilo seriam 
prejudicados os ausentes, mas os que estilo presentes, cumprindo o 
seu dever. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha
vendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a da 
próxima segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 261, de 1976, do 
Sr. Senador Accio!y Filho, solicitando tenham tramitação em 
conjunto os Projetes de Lei do Senado n9s 96 e 144, de 1976, dos Srs. 
Senadores Ruy Carneiro e Nelson Carneiro, que alteram a redução 
da allnea "B" do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-l-

Votação, em turno único, o Requerimento n9 265, de 1976, 
do Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federa!, do artigo publicado no Correio BrazUiense, 
intitulado "Uma Fórmula Insólita", de autoria do jornalista Edison 
Lobão. 

-3-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 106, de !976, do Sr. Senador José 
Esteves, que determina seja contado, para o militar, o tempo 
prestado em atividade privada, e determina outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n9 382, de 1976, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstituciona.Jidnde. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
sessão. 

I Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

. I - . . ' ' ' . ., .. · . . . . I • . '• • . . . . ' 
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100• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 21 de junho de 1976 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Âdalberto Sena- Evandro Carreira- José Esteves- Cattetc 

Pinheiro --Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Hclvfdio 
Nunes- Pctrõnio Portella - Mauro Benevidcs - Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz 
Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Heitor Dias • 
Eurico Rczcndc- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Gus
tavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Lázaro 
Barboza- Italfvio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Dcrzi -
Leite Chaves- Evclásio Vieira- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 19-Sccretário vai proceder à leitura do Expediente. 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF1CIOS 

Do Sr. /P-Secrerário da Câmara dos .Depurados, encaminhando à 
re1'isào do Sl!nado aurógrafos dos seguinres projeros: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 48, DE 1976 
(n9 :Z.:Z:ZS-B/76, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria o Centro de Educaçio Tecnológica da Babla, e d' 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criado o Centro de Educação Tecnológica d& 

Bahia, com sede cm Salvador, Estado da Bahia, com a finalidade de 
desenvolver, inclusive com a cooperação de universidades c institui
ções interessadas, cursos de formação de tecnólogos, cm nível 
superior, para fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho 
da região. 

Art. 29 O Centro de Educação Tecnológica da Bahia será uma 
autarquia de regime especial, de conformidade com o Art. 49 da Lei 
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, vinculada no Ministério da 
Educação e Cultura, detentora de autonomia patrimonial, adminis
trativa, financeira, didática e disciplinar. 

Art. 39 Ao Centro de Educação Tecnológica da Bahia caberá: 
I - ministrar cursos cm caráter intensivo e terminal 

conducentes à formação de tecnólogos; 
II - formar pessoal docente destinado ao ensino nos cursos de 

formação de tecnólogos; 
III - desenvolver outras atividades necessárias ao 

cumprimento e aperfeiçoamento de seus objetivos. 
Parágrafo único. O Centro de Educação Tecnológica da Bahib 

poderá instalar cursos independentemente da apreciação prévia do 
Conselho Federal de Educação, que posteriormente os reconhecerá 
para todos os efeitos, podendo, ainda, suprimir ou suspender cursos 
quando o mercado de trabalho manifestar sintomas de saturação. 

Art. 49 O patrimõnio do Centro de Educação Tecnológica da 
Bahia será constituído: 

I - pelos bens c direitos que lhe forem incorporados em virtude 
de ato dos poderes públicos ou que o Centro aceitar, oriundos de 
doações ou legados; 

II- pelos bens e direitos que o Centro vier a adquirir; 

III- pelos saldos dos exerclcios financeiros anteriores. 
Art. 59 Os recursos financeiros do Centro de Educação Tecnoló· 

gica da Bahia serão provenientes de: 
I - dotação que lhe for anualmente consignada no Orçamento 

da União; 
II - doações, auxnios e subvenções que lhe venham a ser feitos 

ou concedidos pela União, Estados e Municípios ou por quaisquer 
entidades públicas ou privadas; 

III ..,.... remuneração de serviços prestados a entidades públicas 
ou particulares. mediante convênio ou contratos cspccflicos: 

IV - taxas, emolumentos c anuidades que forem lixadas pelo 
Conselho Dirctor, com observância da legislação cspccflica sobre a 
matérla; 

V- resultado das operações de crédito c juros bancários; 
VI- receitas eventuais. 
Art. 69 A expansão c a manutenção do Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia serão asseguradas basicamente por recursos 
consignados anualmente pela União à conta do Orçamento do Minis
tério da Educação c Cultura. 

Art. 79 A Administração Superior do Centro de Educação 
Tecnológica da Bahia, será exercida por um Conselho Dirctor, 
composto de 6 (seis) membros c respectivos suplentes, todos 
nomeados pelo Presidente da República, sendo 2 (dois) represen
tantes do Ministério da Educação c Cultura, I (um) representante da 
Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República, I (um) re
presentante do Ministério ·da Indústria c do Comércio, I (um) re
presentante do Governo do Estado da Bahia c I (um) representante 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 

Parágrafo único. O Dirctor Geral do Centro, nomeado pelo 
Presidente da República, por indicação do Ministro da Educação c 
Cultura, será o Presidente do Conselho Dirctor. 

Art. 89 O Centro de Educação Tecnológica da Bahia terá 
Tabela Permanente de Pessoal regida pela legislação trabalhista, or
ganizada de acordo com o sistema de classificação de cargos de que 
trata a Lei n9 5.645, de I O êlc dezembro de 1970, devendo, para .esse 
efeito, propor a lixação da respectiva lotação, ouvido o órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da administração federal. 

Parágrafo único. A contratação de pessoal, nos empregos 
constantes da tabela a que se refere este artigo, será feita mediante 
concurso público, na forma da legislação cm vigor. 

Art. 99 O pessoal atualmcntc contratado pelo convênio lirmado 
ente o Ministério da Educação c Cultura e a Fundação Centro de 
Educação Técnica da Bahia continuará a prestar serviços ao órgão 
ora criado, na situação em que se encontra, podendo concorrer à 
inclusão· na Tabela Permanente de Pessoal, de que trata o art. 89 
desta lei, observada a sistemática de classilicação de cargos vigente. 

Art. I O. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir; no corrente 
exercício, crédito especial no valor de CrS 10.000.000,00 (dez milliõcs 
de cruzeiros), para atender às despesas de constituição, instafaçtio e' 
imediato funcionamento do Centro. 

Art. II, As atribuições específicas do Centro, sua estrutura 
administrativa e a competência de seus órgãos serão estabelecidas 
nos Estatutos, aprovados por decreto do Poder Executivo. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, 

MENSAGEM Nl Il4, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 5 I da Constituição, tenho a honra de subme· 
ter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
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!"_,'~''~·~·'"''"·'-'c "'<~a« wJt·u~~~•-. ;o"•-·:.m <ll,.:m,". óc .a"m•nnu·a.;lo~• c ;crtn· 

1./(í/SIA(' -lo C//'~ O.f 

1 11 v 1 1.:u. m :s o r ~o' L\IIIRO DI 1w.s 

tlu norma• &k or;anlz.açio r ruociollamnuo do moino 
w~ÍOf r ..,. articulação com a rocola mi-dia, r dá oulrl\ pro
•ld<1ocla ... 

t\t1 .:~ ''" um,cutJ.u.JC\o c •'' c,: .. ~lc...:tmcnle"' de cn""'' \U• 

rrcrwt •"'·•l.u!'"' \•-uulthut·"('·.i•• . ..,u..anJ,.,,r,..:a.al\. c:rn .Jut.at~LH.I\ cJc rc· 

f'Ul>C C•f"C••~I •'U Ctlt luntb,;.~ .Jc <.hrCIIU !'Úhltül C, <lU,Ifi<J•• ('.Ir• 

!a,ui.HC"', w•h .a i••tnu de lun,J.,, .. ·IIC' ~~u "'''-f.""'.a"•\c\. 
I'•' ~~r. I .. ""''" 1.1 rq:•mc e>J'C"•o~l rrc• "h' "l>cd.:.:cr ~ ;.. 

;x:..:ulutu!.•ÚC'' •nd~~.uJ .. u ""''"' I ca. m..:lu't"C' t.~U.IOh• .u.~ f\C'~•.al 
,,,,t.n2r Jc n1\d 'Wi~r .. •t~ ·"' ~u.1l n~ ... ~ .arh, ... ,, d"f"'""' n .. , .111 .t~ 
.! .. o ..... ~r: .. I (I n• ~!. tlc : l de t.ktcmh:o> de IQ(.Io 

I I I,. • t..l '· lll I fi I> I 1>1/lc \III RO 01: 1'170 

[~abriC'CT clirntiiC'\ para a rla•..lflca,•o clt t'llfED> do Se-r· 
•l<'o <l•U d1 l"IÚi.o r ela• aularqula• (nknll•, r clá oulra• 
pro• kStecia ... 

J ~,~~ '""!,·t •toJ( ;~ ( .,n;tO'-' '-•~•on.al \J~rc1.a c cu ~an...:hlOO .a \(_"• 

r·"'·.:r 1 n 
\!l J' 

.: ... ~ .:.:ü:.:t•to.il.H 

;\t(''"("t~:" 1c1 

,l,,"ui~ ..... \:16-. de .:·.H~•·' ~s., Ser,_,,,, ( 1\ll t.f.a l -n,.i,, c 
!c·dc:.u' ~,~~:c"'·-c~., ,:,, dltc1tiiC'\ C'\l.ah<IC\:aJ.a, n.1 

\t, :"• (h '-''F',' \.Ct'."ht ..:l.n.\l(&(.atf&J\ ,,un,, de fHO\IIUCOhl Clfl 

-.~·m•"~'' c Jc pttn•OH'"t'' dch\•'· cn~u.uJr .and••·'('. h.a,at:.arncnlc. lh'' 

lk l'to•lawuro rm Comh..io 

()•,~~ ;:T.-1-tif::~,(!! .a ..ct ;.Hl~.i~,~ .a~n "'-'f'"'-"' Jc ~:.-~tta du:a,1~' ~,c,n• I., . ._ l)lf'C'(;h._ C' .,...,~\..clt,uncnC4' 4r\uf'\('rt•ltC'\ 

:n.·•c "'·• :"<"•"'~"ht!>Ór Jr '""'" "'lrl><l'lt:.>cl<' • ~o~.•!> ~ 1 ~1"''n'-1t>•h.J.><lc llr l'ro• I mm lo Efrtho 
~,~ c~.a ... !t., ...... T-c:t~l:t-~, t.li~<J~1..a~,c-..a~m1c uht.!.a:rndo .àt. n('('Ct.u"adet< 

c~•:<~~!;1,;;Joa "'-~" :e1C'!'•~~t..,. d<" ~= J!'la!h,~ c àt ..1•Z'"'f.,,;t..\ct de ''f'l':1untc!.:adCl 
ch!! ....... :~.:·~"lf".~·~t ,,, .·.c:Mh.;,a. ·~.;!'!11.:~~.-r~{"" ,,~a l1h"Ó'-t.!••• S.O.J mC'\mo dC' 

J•~1·C~~...r-.~:.:..t·J.C ~~~~ ~ ·C't.~JI.~<t..lu~r~ !loolh.l~,.\ 4!-JI t(,JC rruu·.1J de Cnttno 'Uf\C• 

~\t-.:J~ 1.'(':l".h..:: .:. "'"'V~~'C! tw.J'I.!t:t'C1~J.() .aU.1"-h. d'-''- ,.Ut'k_,, dC' ''U11~ dut.J~l), 
~C"'lU~1,..); ~U • .U ~:a: Jt..;1('1Ü.::~~('.,U 

.\ .. ,n:.~;l,, <!ir>.loC'l Jn.a(,.,. •mr-\c • ~·ul<'l:l<> <le m•llumcnh" 

'""" C ilui>-oo., '''"'"k:r>l'"'' <liU • O.:~•lot'J lot'lOII.al de r~Uf''l>l 
!:í~ ... tr . .li!"·•"' ,~n'CliJt hct ~:cr-..!~4!.~ ~·~ ..;·u:r"'-'' t."'UJ.1' ~ .• U.J~o"1cnt.11C.:.:n nem 

~rt-r c;:>•••n:u'" '"'~C•I'<•n.Jm.:•• cm •n•t•luoç..\c• c•lltente- Em 
f.ao:ot """"· lo• r"'i'<>"" o~o Conlot'lho Feder .ai de Educ:.a,lo .a cnaç.'io 
tlc ••n:hu <lc j,,m.,.;,, ,J~ te>:nbl•>~<>•. nlo nC\.~ .... namcnle •·meu· 
b.J,,. • un"'''"l"""' c ~<11.111d<> por ,..., de .1UI<ln<•m•a cm (un,lo de 
IC".J\ ''"·":.'"' A mo~:tru r ... •rr'C'O.>d.1 por aquele Con•clh •• e 
•rr.•••d• cm~ de m••o d,, .ano f•ndo•. arr.a•·h do l'arC'Cer n• I ~SQj7~ 

l:nllc '" och•rt'l que rl:'·cl.tm r•n•cular deficiência de f'C'•o:•l 
QUJhfi(.ad" t'll.it> '" d.1 f'Cito>qUitltll.'ol C t:'OnlUnll.'olÇÕC., O que nlOII\'OU 
• '"'''"I''" dC>Ic \lml\lrno • ..,,, •ul>met1d:• ,\ con•ideraç;i•• de \'o~~" 
1'. "clên"~· d~ ~~~·•••1•• <J,, Cem r<> de Edu.: .. .;l<> T c:.:noló!lica da lbhi:t. 

~:-.... 1''•'1"'"'' nlo "i'C""' ofcti:'I."C '<lluç.io de Oe\ihilid:~dc indis· 
cutiHI. ~"""' C"ot!t ~:ocrc:nlc com :1 orienlaçà,, !lOI·ern:unent:tl, C<lnccn· 
tr:~da cm ot>jclll't• <l;l nmiM rclcv.inci:t, qu:1l ~ej:1 o de pro1·cr o Pais, a 
<:IIII<> ('r.llt>, de rn:u•·dC·t>hr;l quaJifíC;Illa, de ;u;urdo COm :IS su:1s 
nc:.:cs\ld;~!lcs. 

A M>luçàn or:• :lfHcscntad:~ par:1 os cursos de curtu dur:~çih>, 
,;,, "' mcrc~a :1 :1prn1·:u;:'u• de V""" E \Ccli:ncia, ofereceria a esle M j. 
111sli:ru• n lllslrumcnh• :11kqu;~do par;~ alcndcr :10 .:rcscimcniO c i1 
dl\crsilica~:i·• da Cl.'<llhllllia c da ~~:cnnlo~;:ia na.:i<mais. 

Rc:ilcro a Vmsa 1:\.:cli:n.:ia Jlrolcslos do nwis profundo rcsrci· 
ln.- Ney Braga. 

11 --~ ,.,.,~"''-• l tcntrfa.._.,.: ·r .:~n,,J,·,.:h:.a 
III - l>•l''••fii.I.;I.J 
I\ - \l.•.:ostcr~o• 

\ - 1'••1•••·• I cdcr.ol 
\I - I rthu!.l\.itl. :\trc~.ut .• .,;;hl c I .,~.lhl .. u.;."ul 

\ 11 -- ·\ tlcs,lfl,ll•• 
\III- Ser"''" ,\u\lh.llcs 
I\ - Ou1r,,, .lllllll:~dc- de nh·cl supcn<tr 
\- Outl.l\ .oll\1d.1<k' de ni•·d rni:dll>. 
.-\cl .1• Sc.:urllhl ,, .:..rrcl;11;.i•• c: ;~finidade. :1 naiUret;l dth Ira· 

h.ollll" ''" ,, ni•cl de .:outh<·o:imc:ll•>' 01plicados. o:ad:1 (irupo, ;~hr:~n· 
):cndo ~:ir•·" .111\ld,!dC'I, O:•>mprccndcd: 

I - l>•rc~.i·• c ''"'"''r;uncnl<l Superiores: os t::1rgos de d1rcç:'to 
.: ·•".:'"'r;uncnl" •urcri.Hcs d:t :tdminislr:tç:io cujo prol'imc:nlo dcv;~ 
ser rc.:•ll•• pelo> crtli:r~<• da C•lfllianç;~, scj,!ulld<l for csl:lhclc.:ido cm 
rcj:ul:uncnhl. 

11 - l'csqtm;~ CtcrHili.:a c Te.:n<>h\~;:ica: os .::tr~;:os cnm ;llri· 
hu•.;,\cs. e"lu'"·'' ''" -=••mJlr<ll';td;uncnlc princir:tis, de pcsquis:t 
.:•cnlilic:~. pura ou :tplicada. para cuj<l pr<wimcniO se cxij;t diplom;t 
de .:ur"' supcrlllr de ensino ou hahililação lcg:tl equiv:tlcnle c não 
cslcJam :thr;~ngidos pcl:~lcgisl:~ç;'t<l do M:~!,!ÍSii:rit> Superior. 

III - Di1>lom:u:i;~: '" car~;:'" •1uc se deslinam a rcprcscnlaçtto 
dirlo•mitlic.t. 

I V - ~I agi,li:rio: '" c;trgos com ativid;tdcs de nwgisti:rio de 
,,,do, o' nivci' de ensino. 

\' - Policia Federal: os c.trgns cnm alrilluiçiics de naturcl;t 
policial. 

VI - Trihulao;;'u•. :\rrcc.tdaçiio c Fiscalilaçuo: os cargos com 
:llividades de lrihul;u;ilo, arrecadação c liscalizaçiio de tributos 
federa is. 
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\'11 - ,\rt~lll.lh>: '"~ .. r~.,, de .ltl\'ld.•dc:• de n~turcJo~ pcrmJ· 
ncntc. pnn.:•Jl·'" ou ;~u\lh;.rc•. rcl.•~"'""d'" ~om ,,, "''"''" de 
.lftif•~-c cm •u;l\ ,;,.,,. m•>do~hd;ldc:>. 

VIII - 1\c:r>·''"' ,\uuho~rc:> '" ~o~r.:o• de .ltl\tdo~dc:- .•dmuu•tiJ· 
'"''"cm ~tcr;.l, Qu.md,, de nhel •urcnol. 

IX- Outr.at. auvidado de ni•cl .upcuor; o• dcmaa C.11J;O\ rua 
cujo pro•·imento K C:\ija diploma ou certificado de ~ondu-lo de 
curw de grau médao ou hab1lit.1ç.io cqu•v:denlc. 

Par!&~trafo unico. A• atí•·•dadc:- rdocionadu com lran•porte. 
conKr-·açlo, CUt.lódla, opcraçlo de clc:vadoro, limpc.-.1 c outra• a•· 
Kmc:lhada• Kr3o, de J1fdcrencla, ob)C:lO de C:\CCUÇlo IOdtrcla, medi• 
ante contrato. de acordo com o arl. lO.~ 7• do Dc:acto·LCI n•100. de 
~S dc:fc:o·c:rc:iro de: 1%'. 

Art. 4• Outro• Grupo•. com c.:aractcrhuca• própn.u. dafc:rc:n· 
ciado• do• rc:lacionado• no artlflO :ullc:nor. podc:rào Kr ot.:abclcculo• 
ou domc:mbradOl daquele:~. >e o JUllitic.:.rc:m .u ncco"dado da 
AdminnlraçJlo. mediante alo do Poder E.\ccullvo. 

Art. S• CAdA Grupo ler!& lUA pr6prill ac.mla de nlvc:l. a Kr apro· 
vAdll pelo Poder E.\ccutivo, atendendo. primordaalmcnte, '"'' 
KflUÍnto fatoro: 

c 

I - impon;incia d4 atívidadc: par4 o dacn\'oh·amc:nto nacaonal, 
11 - complc:,idadc: c ropont.:~bthdadc da• atubuaçôo c:umda•; 

III - qu;1hfi.:.,,.x::. rc:qucnda• Jlóll.l '' dc:\Cmp;:nho da• atrt• 
hua,ÕC\. 

ParAflrafo unico. Silo ha•·erA corrapondéne~a entre o• nl•·c:u 
do• dh·c:rw~o Grupo•. rara nenhum efeito. 

Art. 6• A 11Kc:n!ollo c 11 progrc:ulo funcionai• obcdc:ccrlo a ~n· 
tério• sc:lctivo•. 11 Krc:m ot11bclmdo• pelo Poder E.\CCUIIVO, a.•· 
l0ciado•11 um •i•tc:ma de treinamento c qualificatJlo do ti nado• a 11.•· 
s.c:gurar a pcrmanc:nlc: atualiuçJlo c clc:vatio do nlvc:l de cficíénci11 do 

funcionnli•mo. 
Art. 7• O Poder ~c:cutivo c:luborar6 c c:\pcdirA o no"o Plano 

de Cl:wificaçJlo de Cargo•. toual ou purciulmc:nlc:, mediante: decreto, 
obs.c:rvad:u us di~po•itõo dot11lc:i. 

Arl. 8• A impl:ant:atio do Plano Jc:rla fc:il:a por órgão•. :atendida 
umu csc::aln de prioridude na quul lC levarA cm con111 preponde:· 

rnntc:mc:ntc: 
I - n implunluÇl10 préviu du reformo udminimativn, com bn~ 

no Dc:crclo·LC:Í n• 200, de 25 de fevereiro de 1967; 
11 -o estudo .juuntilntivo c quulitnlivo du lotuçuo do! órg:1o!, 

lendo cm vista n novu estruturu c atribuições dc:corrc:nles du pro· 
videnci:a mcncionndu no item nntc:rior; c 

III - n c:xisté:nciu de recursos orçnmc:nlário! puru fazer fuce As 

respcctivus dc:spc.~us. 
Art. 9f A lrnnsposiçuo ou transformuçJlo dos curgos, cm dc:cor· 

ré:nciu dn sistcmluicu prevista ncstu lei, proccs.~ur-sc·â grudutivu· 
mente considcrundo-sc: us necessidade.~ c convcnié:ncius du t\dminis· 
truçilo c, quundo ocupados, segundo critérios sc:lc:tivos a serem csln· 
bclccidos pur:a os cargos intc:grunlcs de cuda Grupo, inclusive: utruvé.~ 
de treinamento intensivo c obrigatório. 

Art. 10. O órgão ccntrul do Sistc:mn de Pc:ssoul expedirá as 
normas c instruções nc:cc:sslarius c coordenará u execução do novo 
Plano a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes du Prc:si· 
dência da República e aulurquias, dentro das respectivas jurisdições, 
paru aprovação mediante decreto. 

§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medi· 
das nc:ccssári:as par:a que o plano seja mantido permunenlcmc:nlc: 
mualizado. 

§ 29 Para a corrctu c uniforme implunlação do Plano, o órgão 
central do Sistema de Pcsso:al promoverá grudativa c obrigatoriamen
te o treinamento de todos os servidores que purticiparem du tarefa. 
segundo programas a serem estabelecidos com esse objc:tivo. 

Arl. 11. P:ar;a :assegurar a uniformidade de oricntuçào dos tra
balhos de elaboração c execução do Plano de Classificação de C:ar-

Rcpul>h.:.-. ••u ,luto~IQUia, umo~ EQIIIJ'C TC.:niC.I de .~ho ni•cl, wb ólf'IIC· 
.. dcn.:M d•• d•rr~c:ntc: do ,\r~lo de f'IC'"'"' rc:-~1'"'· ~''"' ;1 m.:um· 
hi:n.:a~ 1lc: 

I - dclclmtn.lf Qlloll\ '" (irup." ••u 1~1'"1"'" '"IJ:•" .1 \CICIII 
.ll'llóiOJ:Idll' p;:l.1 c:--.:,dol de f1rulfldJdC: .I QUC 'I(' ICÍCII: '' .lrh~l) li~ do:"\tol 
lc•. 

li- .. tr,cnt.ar c 'urcunuuur '" lc,·.anl.tntcnht\.. h<m ,,,nh• tc..ah· 
1.11 '" <:"\tUdo>\ C Jn.ih\.0 IOdl\p;:n'-1\CI\ l IO.:Iuu•> 1l•l\ .:.at)l•l\ "'' 
ntlH' Pl.an,,. c 

III - m.1ntcr •••m •• ,Ir): .i•• .:cr.tul d•• Sntcm.1 de l't>.w.tl '" '""' 
lo~.;t.n nC.:C"ÚIItl\ J'.>f ol úllfC:.I ei.II>.JI o~.;.\.> C lml'l.lnl.l(.i<l d.> f'I~Oll 

r.:al.i~rJ(,, UOI(<> 01 1nCtnhl1t\ d.a• hjUII"o:"\ de <JUC 11.:&1.1 o:"\IC 
.ui•IW ..:fl,, dC"•~n.:ao.l•" ;-cl,,. \hnntht> de L•to~o.l<>, '""~ente• de 
,lq:.i.n onlt"):l o~ntC'\ d.1 l'l~•d<n.:u '"' Rcr.lhh.:·.:a uu <k o~uiAhlu•~. 

dc:>·cnd•• " co.;.,u, .. re>:.>ot cm "'I' "'"I"' •Iuc. pcb "'.a o~uhu .. s ... Jc 
o~dmonnlt.>ll>.l c .:o~('ol.:od.allc :t.:n..:.a, ""IC'J.Inl crn .:t~nd.;•\.c:. de C\J'fl• 

nur "' ''bJCI'",. J •.• "'""'"""· .to> Mt:l•> .ntq:r.onlc d.a l'lc,.,.Jtn.:•.o 
.~ .. Rcrubh.:.a ••u .s.. .outo~I<Ju•.:a 

Art I: O "''"' f'l.an•• o.lc C ,,.,.,(i.;.,;;.i•• .se (' o~lt:<>• .. "'' '"'' 
t•tuíd•• cm .:al>ocrh• <lc "'""''' .::om "' ductn:"" C''l''"""'' nc-:.a I c1. ""'' 
l.>bclc-.:cr~. p.>td '"''" \lonn;('r"'· ,\r-.;l•• 1niC'jtt.lntc d.> l'rcud<n~·u d.t 
Rcrút>h.::.a .... .>UtolhJUiol, um numC'f<> o.lc .:.>t$•"' mlctl•ll. C'Ol rcl.a,;l., .. 
.::o~do~ ~'"~''· "'" .>tu.~lmcnlc contcntC'\ 

Jlo~r.i~t.lf,, Um,;,, .. \ nl••·.:tb\Ch.inlo'1.:. d~ "'"'" ... t:••nhd..J no&c 
.11!1~•· -.•mente ..:1l p;:rnuto.Jo~ 

ii) mc.toanlc rc•lu(l•• C'•l"" .tknlc cm ••ulh> ~lu fi<'· Jc "''"'" .a 
n.h• hJ~cr .1umcnht de: JC,f"C"'..J'. ,,u 

b) <"nl '·"•'"' C\~'Cf"H'"·l". dc-.uf.ar.,cntc JUt.llík .. d .. .-, pc:t.1nlc '' 
.lq,:l" .:cntro~l o.l•• Sntcma de l'o:"\">.al, ..: '""~'cl ;a l'h1\ldi:n.:•o~ md•· 
.:.ad.l n.1 .1flnC.1 .llltCII•>I 

,\ri 1,1 Ot>..:r•·o~d•• ,, dnfl'uhl n.o ""'l" \'III d.> C<>n•lltuu;.io c 
crn P••rt•.:ul.1r, n•• ..:u o~rta~·· <'17, .a• (,Hm.a• de l'"'"mcnt<l de .;;~1~"'· 
IW.I'I;IIIll de [l.a<.ufoC,1,dll dC.:OIICOIC: dot.1 l.c1, ..:r;io C>t.tbciC.:idol• C 
d•..:aphnad.l\ mc:dMnlc n•lfma• rq;ul.amc:ntilfC\ C'\~Ui.:a•. nlo ..: 
lh.:- ;aph.:.:amlo "' dt•l""'''""· " rc:opcot•• • .::onlld.n "'' bt.>tuto do• 
I· un.:wn;lflu• l'úbh~o• C'"" d.1 U mlo. 

,•\ri 1~. o ;aluai l'l;anl! de o ..... r..: .. .;lll de (ars·•· do Ser• i''' 
("j,,J "'' J•,..scr J:,c.;ull\'0, .a que •c refere a l.ci n• .l.iSO, de 11 de JU· 
lho de 1'160 c lt"):l\l,,,;lu f'•"tcraM, ê .:on\ldcr.1do c\llnt•'· ob~r··~d;a~ 
;" di'f'•l•Í<:•\C'\ dC'\t;• l.co. 

l'ó!dgr;.f,l Ünt.:ol. ,\ IIICdldól IJUC: f11r .cndo lniJ1Iólnt;ado O llll\'<1 

l'l;ano, o' .:;ar~o' rcmanC\.:cntC\ de c;ad;a c;~tc.:ona. "''"'(,';ado• .:on· 
forme o '"terna de IJIIC: tr.at;a c~lc ;artigo, p;a,.•;ar.io ;a inleJ:r;ar Quudro• 
Surlcmc:nwrc• c. 'em prcjul10 das rromo.;õcs c: ;a~~'o que coube· 
rem, 'cr~o 'uprimido> qu;ando \';1gurc:m. 

1\rt. IS. l';ara c:fcito do dispo>lo no :art. IOH, § 1•. d:a Con>~i· 
tuiç;i.l, '" dirctrilcs c.\l;ahclc:,jdas nc:s1:1 Lei, inclusi"c o disposto no 
;1r1. lol c sc:u pur;'agr;afo úni,o, se uplic:arào ;) cl;as.\ilicuçào dos c:1rgo> 
do Poder Legislativo, do Podc:r Judici;'ario, dos Tribunuis de Conl;l!i 
du União c: do Distrito Federal, bem como à clas>ilicuç~o dos curgo> 
dos Territórios c do Distrito Fc:dc:r:al. 

Art. I 6. Es1u Lei cnlr;ar(a cm vigor nu d:at:a de su;a publicuçào, 
rc:vog:ad;as ;as disrosiçõcs cm contr!trio. 

Br;asilia, lO de dezembro de 1970; 1499 d:t lndcpcndi:nciu c H29 
d:a Rcpublic;a.- EMILIO G. M~DICI -Alfredo Buzaid- Adal· 
berto de Barros Nunes- Orlando Geisel- Mário Glbson Barboza
Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza- L. F. Cirne Lima 
- Jarbas G. Passarinho- Júlio Barata- Márcio de Souza e Mello 
- F. Rocha Lagõa - Marcus Vlníclus Pra tini de Moraes - Antônio 
Dias Leite Júnior- Joilo Paulo do.~ Reis Velloso- José Costa Ca
valcantl - Hygino C. Corsetti. 

I À .I' Comi.1·.wit'.l' dt' Edumr1io t• Cu/tum, dt• St•ra•ico Pzíb/ico 
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Aaexo 5, § 28 

Aprota o crxco da Coatei!ÇJo I!Obre Trinslco Vl,rlo, 
tlnaado racre a R~lla Ftdtradta do Brull e outros palia, 
na Vlraa, a 8 ~ IIOtnabro ~ 1968. 

Jusdncatlva - C: inconveniente a forma triangular dos reflc· 
tores traseiros dos reboques, sendo esta reserva para os dispositivos 
de sinali1.nçào de emergência, que visam a advertir os usuários de 
algum perigo na via. 

O Congreuo :>::~cional decrctll: 
AnexoS, §39 

Art .. 1• Fie:~ apro\·ado o luto da Convcnçllo sobre Trânsito 
v,~no, lirmóldo entre J Rcpúblia Fcdcrativ:~ do Bnuil c outros 
p.:aba, cm VicnJ, ól 8 de no\·cmbro de 1968. 

Jutlncatl•a - Rc.,crva apenas quanto à cor do dispositivo 
traseiro indicador de mudança de dircçào, por ser conveniente n 
;~doçilo da cor vermelha, unicamente para as luze.' traseiras dos 
veículos. 

,\11 :• htc l>c.:rcto l.q:I•I.IIIHl cnlrJd cm \'l~or n01 data de •ua 
rut>lt.:.a,:. ••. lt""o<>j:.ad.l• ;!\ dl'f'<'"'')c. ::m contr.\no. 

~fE.'IiSAGE.\f :>:• III, DE 1976 

E.lcdcntl•um<» Senhora ~lembre» do Congroso :>:acionul: 
Em conformidade com o di•po•to no Artigo .U, Inciso I, da 

Con•utu1çlo Fcdcr.tl, tenho a honna de •ubmclcr A elevada consi· 
da.:aç.io de \'o ... u E.lcdlcna.lu, .:acompanhado de E..p<»içllo de Moti· 
•<» do Senhor Mmutro de E1t.1do da• Rclo~~çõa E..tcriores, o te~ to 
da Con•-cnç.io wbrc Tr.in•no V,,l,no, firmado entre 1 República 
Fcdeut••a do Brnd c outrO\ pai-. cm v,cn.11, a 8 de novembro de 
I%~. 

Bu•ll1.1, cm I J de .tbnl de 197b. - EnMs1o Crbcl 
I \I'OSI(.ÁO DI :\1011\'0S V IHCiDAiiO'Ili/bj'ltOOI, 

DE H>E ABRil. I> E 197b, DO MI:>:ISTtRIO 
I>AS 1<1 L·\(ÔIS 1-XrEI<IOI<I:S 

.A Su.t El<dê-nc•a o Senhor 
F.:no:o Ga.c!, 
Pr=dente da Rcpubhc.1 

Senhor J>ra•dcntc, 
T cnho .. honra de IC\·ar .10 conhecimento de Vos~ Elcclcncin 

que. por ocat.~lo da Confcrenoa da• :>:açõa Unidu, rCllliuda cm 
\'•cn~. de outubro~ no•·cmbro de 19btl, o Bra~o1l auinou a Convcn· 
çlo 1o0brc Tnint.~lo v,~no, de H de no•·cmbro daquele ano. 

~ A rcfcnd.:a Con\·cnç.lo fo1 elaborada c:om o objetivo de facili· 
1.11 o tr.in .. to \'I~ no mtcrn~e~onal c de aumentar a KguranÇ<J nas ro· 
do•u• mcdl.tnle .:a adaçlo de rC'gru un1formes de tnin~oilo. 

J. Em A\'1\0 que me dirigiu, cm lO de novembro último, o Se· 
nhor ~hnntro de E•tado da Ju.11iça informou·mc de que o Con!ll:lho 
:>:.:acional de Tr.in•ito, acolhendo ~ougotõ~ da Organiuç.lo dos 
E•to~~do• Amcno:ano•. con•idcrou con\·cnicntc que o instrumento de 
ralllic.tç.io conti\·cuc a~o tCguintcs rcscr\'as: 

ArtJro lO, § 2<, ai!Mu A r b 
Jll:ldrlcatln - Entcndc·t.e ser conveniente que os pedestres 

usem Kmprc 01 pa~oKio•. mesmo quando carregando objctos volu· 
mow~o. Somente KrA admitido o tr4nsito de pedestres junto A guia de 
,·,,k.•d;r trne••l·felll) <>nde nl11 houver fl""ciu :1 eles de;tin;rdo. 

Artlao 23, § 2<, al111t1 a 
JutiOatln - :>:uo é uccitâvcl u última parte da nUnca do 

presente parAgrafo que diz: "nilo obstnntc, estará nutoriudo u parA· 
lo ou c:stacion~·lo no outro ludo quando, devido 11 presença de 
trilhos, não seja posslvcl fazer no Indo correspondente no da 
circulação": a par.1du c o estacionamento dos verculos devem ser 
sempre no Indo correspondente no da circuluçilo, por ruzões de 
segurança. 

Artlao 40 
Jusclflcatlva - Nilo se deve perm111r uos reboques nilo 

matriculados entrarem cm circulnçilo intcrnucionul, ainda que pelo 
prazo de lO (dez) unos. 

Anexo 5, § sv, allnea c 
Justlncatlva- Nilo se considera necessário o freio de segurança 

para todos os vclculos uutomutores. A sua exigência seria aceitável 
sorn~nl~ rara os wiculos autornotm~s d~ traçi1o. 

ArwxoS,§ .. I 
Jutlnadta - Convcnié:ncia de se exigir que todos os vcrculos 

tenham a luz de marcha·A·ré c.\clusivamcnte de cor branca. 
4. All:m das reservas acima mencion~dus, o Conselho Nacional 

de Transito ponderou !ler, ainda, necessário: 
a) o estabelecimento de rcscrvu parcial ao urtigo 41, § Jv, 

aUnc•u a, b c e, para esclarecer que nào será permitido dirigir. no 
Bnuil, aos condutores habilitados cm pai!\Cs cuja mào de dircçiio !ll:ju 
pela esquerda, antes que aqui sejam submetidos u um exame de 
prãtiC-1 de dircção; 

b) sc:j:~ feita declaruç;io c.\pres~ de que nào será reconhecida, 
no Brnsil, n habilitaçoio para dirigir concedida a menores de 18 anos 
de idade, tendo cm vista o dispoto no C:~pftulo IV, artigo 41, § 8•, 
letra b; 

c) (aÇ<J·se, ainda, declar:~ç;io c~pressa de que nào ser~ rcconhc· 
.:1da, no Brasil, a habilit:u;Jo para dirigir o~ vdculos ou conjuntos de 
\·ckulos das categorias C, D, c E, constantes dos Anexos 6 c 7, cujo 
portador nào tenha completado 21 ano~ de idade, matéria de que 
tnlla o artigo ol I,§ 2• aUnca c; 

d) que, ao ser depositado o documento de rntilicaçào pelo 
Governo brasileiro, seja cscl:llccido que o signo distintivo do Brasil 
continuará sendo o conjunto das letras BR, conforme o disposto nos 
artigos 37, oiS, §ol•, c Anexo J: 

r) que, para os efeitos da Convenção sobre Circulação Viária, 
no território nacional, os ciclomotores silo assemelhados às moto
cicletas, tendo cm vista o disposto no urtigo Sol,§ 2• 

S. A luz do acima exposto, su bmcto à alta consideração de 
Vos~ Excclé:ncia o anexo projeto de mensagem presidencial para 
que, caso Vossa Excelência c.~lcj:~ de acordo, seja o texto da Convcn
çào sobre Circulação Viária encaminhado, para ratificação, à 
considcruçilo do Congresso Nacional. 

t\provcito a oportunidade paru renovar a Vossa Excelé:ncia, 
Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito. -
Auredo da Slhtlra. 

CONVENÇÃO SOBRETRÁNSITO VI,\ RIO 

As Partes Contratantes, desejosas de facilitar o trãnsito viário 
internacional c de aumentar :1 segurança nas rodovius mediante u 
adoçilo de regras iniformcs de trânsito, nus disposições seguintes: 

Ct\I'ITULO I 
Generalidades 
ARTIGO I 
DeOnltões 

Par:1 ói óiplicóiçiio dóis disposições dói presente Conv~nçào os 
t~rmos óih:lixo terão ói signilicóiçiio que lhes é: dói da no pres~nte óirtigo: 

a) entendc·s~ por lcglslaçào nacional de umói Part~ Contratante 
o conjunto de leis ~ regulóimentos nacionóiis ou locuis ern vigor no 
território de umul'mte Conttalóint.:: 

b) considcrói·S~ que urn veiculo cslil ern circulaçilo internacional 
~m território d~ um Eslóido qu:mdo: 

(i) r~rtenc~ ói urnói p~ssoa fisic:1 ou juridicu que tem sua residên· 
cia normal forói d~sse Esltldo, 

(ii) não s~ óiChói registr:1do nesse estado; c 
(iii) foi l~mporóiri:un~nt~ irnport;~do J1óir:l ~ss~ Estóido: ficando, 

todavia, livr~ toda a l'art~ Contratóint~ parói n~gar·se a consid~rar 
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como cm circulação internacional todo o veiculo que tenha pcrmanc· 
cido cm seu território durante mais de um ano sem interrupção rele· 
v:tntc, c cuja duração pode ser lixada por essa P:trtc Contratante. 

Considera-se que um conjunto de veículos está em circulação 
lntrrnaclonal, qu:tndo um pelo menos dos veículos do conjunto se 
cnquadr:t ncst:t dcliniçào: 

c) por área urbana (ou povoação) entende-se um espaço que 
compreende imóveis cdilic:tdos c cujos acessos c saídas cstào c.~pe
ci:t!mcntc sinalizados como t:tis ou que cstà dclinido de qualquer 
outro modo n:tlegisiaçào n:tcion:tl: 

d) por via entende-se :1 supcrlicic complet:t de todo c:tminho 
ou ru:t abcrt:t it circul:u;ào pública: 

e) por pista entende-se :1 parte de via norm:tlmcntc utilizud:t 
p:tr:t :1 circulação de veículos: uma via pode compreender vári:ts 
pistas scparad:ts entre si por um canteiro centr:tl ou difcrenç:t de ni· 
vel; 

f) nas pistas cm que houver um:t ou m:tis faixas l:llcrais rc.,cr
v:td:ts à circulação de certos veículos, a cxprc~\ào bordo da pista sig· 
nilica, p:tra os demais usuúrios d:t vi:t ou C.\trada, o limite da parte a 
eles reservada; 

K) por falxu de trãmito entende-se qu:tlqucr uma das árc:ts 
longitudinais cm que a pistu possa ser subdividid:t, sinulizudu, 1111 

não por marc:ts \'iàrias longitudin:tis, que lenham unHt l:trgur:t 
,uficienlc p:tr:t permitir a circulação de um:• lila de veiculo' :tu tomo· 
tores, que não scj:tm motocicletas: 

h) por lntersec:çio entende-se todo o cruzamento ao ni,·el. 
entronc:tmcnto ou bifurc:tção de vias, incluindo as {treas formud:ts 
por wis cruzamentos, cntronc:tmcntos ou bifurcações: 

i) por passaJ~em de nfvel entende-se todo o cruzamento de 
nível entre um:t vi:t c um:t linha férrea ou trilho de bonde, c<>m pista 
própria: 

j) por auto-tStrada (vi:t de lr:insito rttpido) entende-se uma vi:t 
cspcci:tlmcntc c<>nccbida c construid:t para a circulação de veiculas 
automotorcs c que não tem acesso its pmpricdadcs adj:tccntcs. c que: 

(i) s:tlvo cm dctermimtdos lugares, ou cm caráter temporário, 
lcm pistas distint:ts para circulaçito cm cada um dos dois scntid<>s. 
separadas entre si por um:t f:tixa divisóri:t não de.\! i nada à circulação 
ou, cm casos excepcionais, por outros meios: 

(ii) não cruza ao nível com nenhuma via públic:t, férrea, trilho 
de bonde, nem caminho de pedestre.': ' 

(iii) está especialmente sin:tlizada como auto-estrada: 
k) considera-se que um veiculo está: 
(i) parado, qu:tndo cstú imobilizado dur:tntc o tempo ncccs

s!trio p:tr:t embarque ou desembarque de pessoas, carg:t ou descarga 
de coisas: 

(ii) estacionàdo, quando cst{t imobilizado por uma razão que 
não seja a ncccssid:tdc de cvit:tr intcrfcri:ncia com outro usu[trio da 
via ou um:t colisão com um obstáculo: ou a de obedecer :ts regras de 
trânsito, c sua imobilização não se limita ao tempo necessário paru 
embarcar ou desembarcar c c:trrcgar ou dcsc:trrcgar coisus. 

Entrct:tnto, as Partes Contratantes poderão considerar parado 
todo veiculo imobilizado nas condições dclinidas no inciso (ii) da 
presente :tlinc:t, se a duração de sua imobilid:tde não exceder um 
período lixado pela legislação nacional, c considerar estacionado 
lodo veiculo imobilizado nas condições delinid:ts no inciso (i) da 
presente alínea, se a duração de sua imobilidade exceder um período 
lix:tdo pcht lcgisl:tção nacional. 

I) por ciclo (biciclo ou triciclo) entende-se todo veiculo de pelo 
menos du:ts rodas e acionado exclusivamente pelo esforço muscular 
da pessoa que o ocupa, especialmente mediante pedais ou manivelus: 

m) por ciclomotor entende-se todo o veiculo de duas ou tri:s 
rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindradu 
não exccdu a 50 cm3 (3,05 polegudas cúQicus) c cuja velocidade 
múxima de fubricuçào não cxccdu de 50 km (30 milhas) por horu; po· 
dcndo, não obst:mte, todu Parte Contratante, cm sua lcgislução 
nucionul, não considerur como ciclomotores os veículos que não tive· 
rem us caractcrísticus dos ciclos no que diz respeito às su:ts possibi· 

lid:tdcs de emprego, cspcci:tlmcntc a cuructcristic:t de poderem ser 
movidos a pedais, ou cuja velocid:tdc mttxim:t, por fabricuçào, ou 
cujo pcs<> ou que algum:ts c:tractcrislic:ts d<l motor cxccdum de certos 
limites. N:tda nu presente dcliniçào podcrft ser intcrprctudo no scn· 
tido de impedir :ts Partes Contratantes de ussimilur tolnlmentc os ci
clomotorc.~ aos ciclos purn uplieuçlio de preceitos de sun legislação 
nacional sobre trânsito viltrio: 

a) por motocicleta, entende-se todo o veiculo de duu rodas 
com ou sem slde-ar, provido de um motor de propulsilo. 1\s Partes 
Contratantes podcrilo também, cm suu legislação nacional. as.,imilnr 
às motociclctns os veiculas de tres rodns cuja turn nilo c.\ccdu de 400 
kg (900 librus). O termo motocicleta nilo inclui os ciclomotores, nilo 
obstuntc, ns Partes Contratantes podcnlo, sob condiçilo de que 
fnçum umn dccluruçào ne55c sentido, de conformidade com o 
disposto no § 2• do urtigo 54 da presente Convenção, assimilar os 
ciclomotores /Is motocicletas pura os efeitos du presente Convcnçllo: 

o) por •elculo motorludo cntcndNc, com c.\ccçilo dos 
ciclomotores no território dns Partes Contrat:tntes que nào os hnjam 
assimilados às motocicletas c com e\ec:Çilo dos •·clculos que se 
dc.,loqucm sobre trilhos, todo o veiculo n motor de propuh:lo c que 
circule cm um11 vin por seus próprios meios: 

p) por •elculo automotor entende-se todo veiculo motorizado 
que serve normalmente purn o trnnsportc '·iArio de pessous ou de 
coisas ou p11ru n tr11çilo •·iâriu de vclculos utilizudos pum o transporte 
de J'C.'-~ous ou de cois:ts. 1:.\tc termo compreende os ónibus cl!:tricos, 
isto é, os veiculas conectados numa linha elétricn c que nilo circulam 
sobre trilhos, nilo compreende veiculas, como trutorcs ngrlcol:u, cuja 
utilização pura o transporte vi~ rio de po.,ons ou de coisas ou tr11çilo 
viltriu de veiculas utililndos puru o transporte de pCMous ou de 
cois11s, é upenus ucc.,sória (designndo tnmbém como automotor); 

q) por reboque entende-se todo veiculo destinado u ser cngn· 
tudo atrás de um vcl~ulo mo!orillldo: este termo engloba os sem i-re

boques: 
r) por !!Cml-reboque entende-se todo reboque destinado n ser 

ucopludo u um veiculo automotor. de tul munciru que cm porte 
repouse sobre c.~tc c cujo peso c o de suu carga estejam suportados, 
cm grande parte. pelo referido automotor: 

s) por reboque leve entende-se todo reboque cujo peso máximo 
uutoriL:tdo nào cxccdu de 750 kg ( 1.650 libras); 

I) por conjunto de nlculos entende-se um grupo de vclculos 
acoplndos, que participam no trânsito viltrio como umn unidade; 

u) por •elculo articulado entende-se o conjunto de vclculos 
constituldos por um veiculo automotor c um sem i-reboque ucopl11do 

uo mesmo: 
v) por condutor entende-se todo pessoa que condulll um 

veiculo automotor ou dc·outro tipo (incluindo os ciclos), ou que guia 
por umu viu, cabeças de godo isohtdns, rebanho, bnndo, ou mnnadn; 
ou animais de tiro, curgn ou sciu; 

w) por peso m'xlmo autorizado entende-se o peso mltximo do 
veiculo carregado, declarado admissivel pela autoridade competente 
do Estudo onde o veiculo estiver matriculado; 

x) por tara entende-se o peso do veiculo sem pessoal de ser
viço, passageiros ou curgu, mus com u totnlidndc de seu cnrburnntc c 
as ferramentas que o veiculo carrego normnlmcntc: 

y) por peso bruto total entende-se o peso cfctivo do veiculo c 
de sua cnrgu, incluldo o peso do pessoal de serviço c dos passageiros: 

z) as expressões lado de clrculaçio c correspondente ao lado da 
clrculaçio, significam a direita quundo, segundo u legisluçào 
nucionul, o condutor de um veiculo deve cruzur com outro veículo, 
deixando esse u sua esquerda: cm cuso contr{trio, estas expressões sig
nificam à esquerda (nos pulses que conduzem nu esquerda). 

aa) u obrigação do condutor de um veiculo dar preferência a 
outros veiculas signilicn que esse condutor niio deve continuar sun 
marcha ou sua mnnobru, nem recomeçá-ln, se com isso pode obrigar 
aos condutores de outros vclculos u modificar bruscamente a direçào 
ou u velocidade dos mesmos. 
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ARTIG02 

Anexos da Connnçio 

Os anexos da presente Convenção, a saber: 
Anexo 1: exceçõcs à obrigação de admitir cm circulação 

internacional :~os automotores c reboques; 
Anexo 1: número de matricula dos automotorc.~ c dos rcbo· 

ques cm circulação internacional; 
Anexo 3: signo distintivo dos nutomotores c dos reboques cm 

circulação intcrn;u;ional; 

Anexo 4: mare:~s de identificação dos automotorc.~ c dos rc· 
boqucs cm circulação internacional; 

Anc.\o S: condições técnicas relativas nos automotores c 
rcboqucs; 

Ane\o 6: pcrmiuào n~cional para dirigir, c 
Anc\o 7: pcrmi~!ào internacional pura dirigir; 

formam parte inte~ranlc da prcscnlc Convcnçiio. 

ARTIGO 3 

Obrlpcdcs du Pann Coatralaaln 

I. a) A~ Pana Contral:lntcs adotarào lU mcdidus adequadas 
para que lU ~rude trimito cm vigor cm KU território se ajustem, 
cm lUb•t.lncia, .h dispoliçõcs do Caphulo 11 da presente Convenção. 
Com a condiçlo de que a' mencionadas normas nào sejam cm nada 
ancompath-cil com a.s citadas disposiçõcs; 

(a) o,.., regra.s p.xlcrlo nlo ro:produlir aquelas disposições 
que ~>e aplie:~m a situ:açõcs que nào .c apresentam no território da 
P.u'lc Contr.:at'lnlc cm qucstlo; 

(u) cst..:Ls regr.u poderão conter disposiçõcs nilo previstas no 
.:alado C.tpflulo II. 

b) A, di•posiçõcs do prCI>Cnle parAgrafo nu o obrigam as Partes 
Contr.:alantcs .:a prC'c:r ".::nçõcs penais para toda infraçiio das disposi· 
çõe. do C;aphulo II que .c encontram reproduzidas cm suas normas 
do:tdnsilo. 

~. a) A• !'arte Contratantes adotarào igualmente as medidas 
o~Jo:<juJdJ• p .. r.a "lue "' regras, c:m vigor o:m sc:u território, sobre as 
'ondao;<k• té.:nae:~• que dc•·cm aprcsc:ntar os automotores c os rc· 
!ló<tue-. se .IJU•Ic:m ;ao prc..:rilo no ,\nexo S da presente Convenção; 
com a conda.;ào de não sc:ro:m em nada incompatíveis com os princi· 
paos de: sef1urança que informam as referidas disposições, essas regras 
podo:r:.o O:<>nlc:r da.po1içõo nào pre••islas no mencionado anexo. 
..\dotar:.o t;ambi:m as medidas ;adequadas para que os automotorcs c 
rc:h,•quo:• matra,ul;ado• o:m seu território se ajustem às disposições do 
.. \ne\11 5 d:s prcsc:nlc: Convenção, quando cm circulação interna· 
•ion:sl. 

todas as condições cst:ibc:lc:cid:ls no Capítulo III da presente Conven· 
ção, c pma reconhecer, com excc:ção dos casos previstos no Capítulo 
IV, a validcz cm seu território, d3s licenças para dirigir, expedidas 
por outra Parte Contratante, serão consideradas como em confor· 
midnde com o objetivo da presente Convenção. 

5. As partes Contral:lntes estarão obrigadas a admitir como cm 
circul:1ção intcrnacion:1l cm seu território os ciclos e os ciclomotores 
que rcún:1m condiçõc:s técnicas delinidas no Capítulo V da presente 
Convenção c: cujo condutor tenha sua residência normal em territó· 
rio de outra P:1r1c Conlral:sntc. Nenhuma Parle Contratante poderá 
exigir que os condutorc:.~ de ciclos c ciclomotores em tr:insito interna· 
cional sejam portadores de licença para dirigir. Entretanto, as Partes 
Contr:al:lntes que, de conformidade com o parágrafo 2 do artigo 54 
da presente Convenção, hajam formulado uma declaração assimi· 
);ando os· ciclomotores ;Is motocicletas, poderão exigir a habilitação 
;sos condutores de ciclomotores cm circulação internacional. 

6. As Partes Contr:stantc.~ comprometem-se a comunicar a ou
Ir:• P:srlc Contratante que o solicite, as informações que permitam 
cst;shcleccr a identidade da pessoa em cujo nome um automotor ou 
um reboque :scopl:1do a este :scha-se m:llriculado cm seu território, 
11uando ;s solicit:sçiio indic:sr que esse veiculo c.~lcvc implicado cm um 
acidente no território da Parte Contratante que solicita a informação. 

7. As medidas que h:sjam adotado ou venham a adotar as 
P:srles Conlr:ll:snlc:.~. seja unilateralmente, seja cm virtude de acordos 
bilaterais ou multilaterais, para facilitar o tr:insito viário interna· 
donal mediante :1 simplific:sção das formalidades aduaneiras, poli· 
ci:ais. de s:1údc pública c demais análogas, assim como as medidas 
adotad;ss p:sr;a harmoniz:sr as atribuiçõc.~ c o horário de trabalho das 
rcp:lllições c dos postos :sduanciros num mesmo e determinado pon· 
to d:s fronteir:s, serão considcr:sdos cm conformidade com o objctivo 
da presente Convenção. 

S. As disposições dos parágr:1fos 3, 5 e 7 do presente artigo não 
limil:srão o direito das Partes Contr:llantcs de subordinar a admissão 
cm seu território, cm circulação internacional, dos veículos automo· 
tores c dos reboques, ciclomotores c ciclos, como também de seus 
condutores c ocupantes, à sua regulamentação sobre transportes 
comerciais de passageiros c mercadorias, à sua regulamentação em 
matéria de seguros de rc.~ponsabilidadc civil dos condutores c à sua 
rcgulumcntação aduaneira c, cm geral, às suas regulamentações 
sobre matérias outras que não o trânsito viário. 

ARTIG04 

Slnalizaçio 

b) ,,, disro•içõc:s do prcsc:nlc par~grafo não impõem nenhuma 
ohra)::açà,l :h I':Hic:' C onl r:atanlcs, no que se refere as regras cm vigor 
cm seu lo:rritório com respeito às condições técnicas que devem 
:sprcsc:n1:1r os •·dculos motoriz:sdos, niio considerados automotorcs 
p;ar:s o• efeitos da presente Convenção. 

,\s P:srtcs Contrat:mtes d;1 presente Convenção que não forem 
Partes Contr:~l:lntc:s na Convcnçlio sobre sinalização viMia, aberta a 
assinatura cm Viena, no mesmo dia que a presente Convenção, 
comprometem-se: 

J. Com reserva d:as exccç<ics previstas no Anexo I da presente 
Convenção, as !'artes Contratantes estarão obrigadas a admitir em 
seu território, em tr:insito internacional, os automotores c os re· 
hoqucs que: reúnam as condições definidas do Capítulo III da prc· 
sente Convenção c cujos condutores reúnam os requisitos exigidos 
no C:ipílulo. IV: cst:srào também obrigadas a reconhecer os ccrtifi· 
c:1dos de m:llrícul:1 e.xpcdidos de conformidade com as disposições 
do C:1pítulo III como prova, enquanto não se demonstre em contrá· 
rio, de que os veículos reúnam as condições dclinidas no referido 
Capítulo III. 

4. As mc:didas que tenham :1dotado, ou vc:nhum a adotar, as 
Partc:s Contratantes, seja unilateralmente, seja cm virtude de acordos 
bilaterais ou multilaterais, para admitir cm seu território, cm cir· 
culaç;io intcrnucionalos automotorcs c os reboques guc nlio rcúnum 

a) :1 que todos os sinais viítrios, semáforos e marcus sobre o 
p:~vimcnto, utiliz:sdos cm seu tc:rritório, constituam um sistema coe· 
rcnle; 

b) a limitar o número dos tipos de sinais e a colocur sinais so· 
mc:ntc: nos lug:~rc:s cm que sc:julg:1r útil sua presença; 

c) a colocar sin:~is de advcrtê:nciu de perigo à distância 
adc:qu:1du dos obstúculos por elc:s indicados, a lim de que a udverti:n· 
ciu nos condutores seja elicaz: 

d) que se proíbu: 

(i) figure em um sinal, cm seu suporte ou em qualquer outro 
dispositivo que sirv:~ pata regular o trânsito, qualquer cousa não 
rclucionuda com o objctivo do sinal ou dispositivo: não obstuntc, 
quundo as Purtcs Contrul:lntc:s ou suus subdivisões autorizurem a 
umu ussociaçiio sem lins lucrmivos a colocar sinais de indicaçlio, 

' ' " I ' • J I • ' • ' I • • • 11 ' / ' '\' ,. I \•. I/ I • ', ", ,•• ' ' ' ' 
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poderão permitir que o emblema da dita associação figure no sinal 
ou seu suporte sob a condição de que não dificulte a compreensão do 
dito sinal; 

(ii) se coloquem placas, cartazes, marcas ou dispositivos que 
possum se confundir com os sinais ou com outros dispositivos dcs· 
tim1dos a regulur o tr:insito, reduzir a visibilidade ou a eficácia dos • 
mesmos, ofuscar os usuários da vi:1 ou distr:lir suu atcnçüo de modo 
perigoso pum seguranç:1 do tr:insito. 

CAPITULO 11 

Regras Aplldvels ao Trãnslto Vhlrlo 

ARTIGOS 

Valor da Slnallzaçio 

I. Os usuários da via deverão, mesmo no caso de que as prcs· 
crições de que se: trata pareçam cm contradição com outras regras de 
trânsito, obedecer às prescrições, indicadas pelos sinais viários, scmá· 
foros ou marcas viárias. 

2. As prescrições indicadas por semáforos prevalecem sobre as 
indicadas por sinais viários que regulem a prioridade. 

ARTIG06 

Ordens dadas pelos agentes encarregados 
de regular o trãnslto 

1. Os agentes encarregados de regular o trânsito serão facil
mente reconhecidos e visíveis à distância, tanto de noite como de dia. 

2. Os usuários da via estarão obrigados u obedecer imedi· 
atamentc qualquer ordem dos agentes encarregados de regular o 
trânsito. 

3. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
se considerem especialmente como ordens dos agentes que regulam o 
trânsito: 

a) o braço levantado verticalmente; este gesto significa atençio, 
pare, para os usuários da via, salvo para os condutores que não pos
sam deter-se em condições de segurança suficiente; além do mais, se 
esse gesto for cfetuado numa intersecção, não obrigará a que se dete· 
nham os condutores que já hajam penetrado nela. 

b) o bruço ou os braços estendidos horizont:1lmente; este sin:1l 
significa "pare" para todos os usuários da via que venham, qualquer 
que seja o sentido de sua nwrch:1, de direções que cortem a indic:1d:1 
pelo braço ou braços estendidos; depois de haver feito este gesto, o 
agente encarregado de regular o trânsito poderá baixar o braço ou os 
braços; para os condutores que se encontrem de ferntc para o agente 
ou detrás dele, este gesto significa igualmente "pare"; 

c) o agitar de uma luz vermelha: este gesto significa "pare" para 
os usuários da via aos quais a luz i: dirigida. 

4. As prescrições dos :1gcntcs que rcgul:1m o trânsito preva
lecem sobre as indicadas pelos sinais viários, semáforos ou marcas 
viárias, como também sobre as regras de trânsito. 

ARTIG07 

Re11ras Gerais 

1. Os usuários da via deverão abster-se de todo ato que possa 
constituir perigo ou obstáculo para o trânsito, pôr em perigo pessoas 
ou causar a propriedades públicas ou privadas. 

ARTIGOS 

Condutores 

I. Todo o vefculo em movimento ou todo o conjunto de veícu
los em movimento deverá ter um condutor. 

2. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
os anim:tis de c:1rga, tiro, ou sela c, salvo eventualmente nas zonas 
especialmente sinalizadas em seus lugares de entrada, as cabeças de 
gado sozinhas ou em rebanho deverão ter um guia. 

3. Todo condutor deverá possuir as qualidades tlsicas e ps(qui· 
cus necessárias e achar-se em estado tlsico c mental para dirigir. 

4. Todo condutor de um vcfculo motorizado deverá possuir os 
conhecimentos e habilidades nccesários pura a condução de veiculo; 
esta disposição não se opõe, todavia, à aprendizagem de direçilo de 
conformidade com a legislac;ão nacional. 

S. Todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 
veiculo ou poder guiar os seus animais. 

ARTIG09 

Rebanho!! 

Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
salvo quando se disponha de outras formas pura racilitar os deslo· 
camentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho 
moderado, e separados uns dos outros por espaços suficientes para 
não obstruir o tr:insito. 

ARTIGO 10 

Poslçio sobre a pista de rolamento 

I. O lado de circulação deverá ser o mesmo em todas as vias de 
um Estado, salvo, quando for o caso, das vias que servirem exclusiva 
ou principalmente para o trãnsito entre dois Estudos. 

2. Os 1tnimais que circulem pela pista de rolamento devcrilo, 
dentro do possfvel. ser mantidos junto ao bordo da pista correspon· 
dente ao lado da circulação. 

3. Sem prejuízo das disposições em contrário do parágrafo I 
do artigo 7, do parágrafo 6 do artigo li e das demais disposições cm 
contrário da presente Convençilo, todo condutor deverá manter seu 
veiculo, na medida que o permitam as circunstâncias, junto ao bordo 
da pista de roalmcnto correspondente ao lado da circulação. Conta· 
do as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderilo estabelecer 
normas mais precisas no que diz respeito uo lugar, na pista de rola· 
mento dos vcfculos destinados ao transporte de merendarias. 

4. Quando uma via compreender duas ou três faixas, nenhum 
condutor dever{• invadir a faixa situada no sentido oposto à de circu· 
lação. 

5. a) N:1s pistas de circulação em dois sentidos e que tenham pc· 
lo menos quatro f:lixas, nenhum condutor deverá invadir as faixas si
tuud:ls inteiramente na metade da pista oposta ao sentido da 
circulac;üo. 

b) Nas pistus d~ tr:insito cm dois sentidos e que tenham três fui· 
xus, nenhum condutor deverá invadir as faixas situadas na borda da 
pista opostu à correspondente ao sentido da circulação. 

ARTIGO li 
Ultrapassagem e circulação em filas 

I. a) A ultrapassagem deverá ser feita pelo ludo oposto ao 
correspondente da circulação; 2. Recomenda-se que us legislações nacionais estabeleçam que 

os usuários da viu deverão abster-se de obstruir o tninsito ou torná· 
lo perigoso atirando, depositando ou abandonando nu via objetos ou 
substâncias, ou criando qualquer outro obstáculo na mesma. Os 
usuários da via, que não tenham podido evitar u criação de um obstá· 
culo ou perigo, deverão udotar as medidas necessárias pura fazê-lo 
desaparecer o mais breve possível e, se niio puderem fazê-lo imediata· 
mente, ussinulá-lo aos outros usu{•rios. 

b) Todavia. a ultrapussagem dever{• efetuur-se pelo lado 
correspondente à circulação no caso de que o condutor que se quer 
ultrapassar, depois de haver indicado seu propósito de dirigir-se ao 
lado oposto no sentido da circuluçilo, tenha levado seu veiculo ou 
seus animais para esse ludo da pista, com o objctivo de girar pura 
esse lado par:1 tomur outru via, ou entrar numa propriedade à 
murgem du estrudu ou estncionur nesse ludo. 



-74-

1. Sem prejuízo da obscrv:incia das disposições do parágrafo I 
do arti):o 7 c do artigo 14 da presente Convenção, todo condutor de· 
verá, antes de cfetuar uma ultrapassagem, ccrtilicotr·sc de que: 

1) nenhum condutor que: venha atrás, haja começado uma 
manobra p:tra ultrapassá-lo: 

b) quem o precede na mesma faixa de trãnsito não h:tja indi· 
cado o propósito de ultrapassar um terceiro: 

c) a faixa de tr:insito que vai tomar, está livre numu extensão 
suficiente para que, tendo cm vista a diferença entre a velocidade de 
seu veículo durante a manobra c J dos usuários da via aos quais prc· 
tende ultrapa~~ar, sua manobra não ponha cm perigo ou obstrua o 
tr:insito que venha cm sentido contrário. 

d) cxccto se ao tomar uma fai.,a de tr:insito proibida ao tr:insito 
contrário, puder, sem inconveniente para o usu:\rio ou usuários da 
via que houver ultrapass:1do, volver ao lugar prescrito no parágrafo 
J do arti,;o lO da presente: Convenção. 

J. De conformidade com o disposto no parágrafo 2 do prcscn· 
te arti,;o cst:1rá, cm particular, proibido nas pistas de circulação com 
dois sentidos, a ultrapa"a,;crn nas curv:1s c nas proximidades de: um:1 
lombada de visibilidade insuficiente, a não ser que haja nesses lu· 
prcs f:mas de tr:insito CUJOS sinais proíbem que as utililc o tr:insito 
cm sentido contrário. 

.:. T,ldo condutor que cfctuar ultrapassagem deverá afast:tr·~c 
do usuário ou usuários aos quais ultr:1pass:1 de tal forma que deixe li· 
Hc um:1 dist:inci:1 lateral suficiente. 

5. a) :-;;" pi,t:" que tenham pelo menos duas faixas de tr:insito 
reservadas:. circulaç~o no mc.smo sentido. o condutor que se vir obri· 
j:ado :1 cfctu:1r um:1 nova manobra de ultrapassagem imediatamente 
<>u pouc,, depoi' de haver volt:1do ao lugar prescrito no p:trágr:1fo 3 
do arti~o 10 da presente Corwc:nçào poder:\, para efctuar essa 
ultr:ap:.ss.l):em. pcrm:mcccr na faix:1 de tr:insito utiliLada para pri· 
meira ultr:~r:"':a,;em, "'" :1 C<>ndição de certificar-se de que pode 
f:aú·la sem inc,m,enii:n.:ia ro:ra os condutores de veículos mais rápi· 
dos que \enh;tm atrás do seu. 

b l T<>da,·i:l, ;" P;trtcs Contr;1tantcs ou suas subdivisões poderão 
dl\l"<lf <jue os prcceihl' do presente parágrafo nào sejam aplicados 
Jm .:onduhlrcs de ciclth, cidomotorcs, motocicletas c veículos que 
nlo seJ:Im considcr:1dos como automotorc:.s para os efeitos da prc:sen· 
te Con,·cnçào, bem como aos condutores de :1u1omotorc.~ cujo peso 
mhamo :autor11ado seja superior a 3.500 kg (7.700 libras) ou cuja 
,-c!.>eldadc má\un:t de fabricação, nào possa exceder de 40 km (25 
malhas) por hor:t. 

1>. Qu:tndo a~ disposiçJcs do parágrafo 5, alínea a, do presente 
;1rt1J;O forem aplicada' c :1 densidade do tr:insito for tal, que os 
veiculas n~o somente ocupem toda a largura da pista reservada ao 
sentido de sua march:t, mas l:lmbérn só possam circular a uma vc· 
l<lcid:ldc que depcnd:1 d:1 do veiculo que os preceda na fila que se· 
gucm: 

a) sem prcjuiw das disposições do parágrafo 9 do presente arti· 
go, o fato de que os veículos de uma fil:t circulem mais depressa do 
que os '·ciculos de outra fil:t, não será considerado como uma 
ultrar:1ssagcm, par:t os efeitos do presente artigo: 

b) um condutor que nào se cncontr:1r na faixa de trânsito mais 
prthim:l ao bordo da pista correspondente ao sentido da circulaçào 
nfto dever:. mudar de fil:1 scnào para preparar-se para girar à direita 
ou ;I esquerda, ou p:1ra cst:tcionar. Excctu:un-se as mudanças de li la 
que devem rcaliwr os condutores, cm cumprimento da legislação 
nacion:tl resultante d:1 aplic:tçfto das disposições do parágr:tfo 5b do 
presente artigo. 

7. Nos casos de circulaçfto cm li la, descritos nos parágrafos 5 c 
6 do presente artigo, qu:111do as faixus de tr:insito estiverem dclimi· 
tudus sobre a pistu por marc:ts longitudinuis, os condutores não po· 
dcrfto trafegar sohrc essas murcas. 

X. Sem prejuízo das disposições do parúgr:tfo 2 do presente ar· 
tigo c de outras restricõ.:s que us P:trtcs Contrutantcs ou suus 
subdivisões estuhelcc.:rem 1:111 muti:riu de ultr:tp:tssagcm 1:111 intcrscc· 
çõcs c passugcns de nível, nenhum condutor de veiculo poderá ui· 

tmrassar a um veículo que não seja um biciclo, um ciclomotor de 
duas rod:ts, ou uma motocicleta de du:ts rodas sem "side-car": 

a) imediatamente antes c durante a passagem de uma intersec· 
çfto que não seja uma praça de circulação gir:ttória, salvo: 

(i) no caso previsto no p:trágr:tfo I b deste artigo: 
(ii) no c:1so de que a via, cm que a ultrapassagem se efetua, gole 

de prcfcri:ncia na intersecção: 
(iii) no caso de que o tr:insito esteja regul:1do na intersecção por 

um agente do tr:'tnsito ou por scmítforos. 
b) imediatamente antes c dumutc o ~mento de nível que 

não tenham barreiras nem mcias-barrcir:ts, as 'Partes Contratantes 
ou su:1s subdivisões poderão, sem embargo, permitir essa 
ultrapass:1gcm nas passagens de nível cm que :1 circulação esteja rcgu
lad:t por scm:'tforos que tcnh:t'm um sinal positivo que permita :1 
p:1ss:1gcm de veículos. 

9. Um vcfculo nilo deve ultrapassar o outro que se aproxime 
de uma passagem de pedestres delimitada por marcas sobre a pista 
ou sinalizada com tal, ou que se detenha na vertical dessa passagem, 
salvo que o faça a uma velocidade suficientemente reduzida para po
der deter-se imediatamente se encontrar na passagem um pedestre. 
Nada do disposto no presente parãgrafo podcrã interpretar-se no 
sentido de que impeça as Partes Contratantes ou suas subdivisões 
proibir a ultrapassagem a partir de uma distância determinada antes 
da faixa de passagem de pedestres, ou impor condições mais restritas 
ao condutor de um vcfculo que se proponha a ultrapassar outro vei
culo parado imediatamente antes da referida faixa. 

10. Todo condutor, no perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá, salvo nos casos previstos no 
parâgrafo ld do artigo 16 da presente convenção, aproximar-se do 
bordo da pista correspondente ao lado da circulação, sem acelerar a 
sua marcha. Quando a largura insuficiente da pista, seu perfil ou seu 
estado não permitirem, tendo cm conta a densidade do trânsito con· 
trá rio, ultrapassar com facilidade c sem perigo a um veículo lento, de 
grandes dimensões ou que é obrigado a respeitar um limite de velo· 
cidade, o condutor deste último vc!culo dcvcrâ diminuir sua marcha 
c, quando necessário, desviar-se para o lado, quanto antes seja pos· 
s[vel, para dar passagem aos veículos que seguem. 

11. a) As partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, nas 
pistas de um só sentido c nas de dois sentidos de circulação, quando 
pelo menos, duas faixas, nas ârcns urbanas, c três fora delas, forem 
reservadas no trânsito no mesmo sentido c sinalizadas mediante mar· 
cus longitudinais: 

(i) permitir que os vc!culos que circulem por uma pista ultra· 
passem pelo lado correspondente ao da circulação, veículos que 
transitam noutra faixa; 

(ii) estabelecer que não se apliquem as disposições do parâ· 
grafo 3 do artigo lO da presente Convenção; 1) sob a condição de 
que imponham restrições adequadas à possibilidade de mudar de 
faixa. 

b) No caso previsto na allnca a) do presente parágrafo c sem 
prejuízo do disposto no parâgrafo 9 do presente artigo, esta manobra 
não scrâ considerada como ullrapassagem para os efeitos da presente 
Convenção. 

ARTIGO 12 
Passa11em ao lado do trinslto de sentido oposto 

I. Ao passar pelos veículos de dircçi!o contrâria, todo con
dutor deverá deixar livre uma distância lateral sulicicnle e, se for prc· 
ciso, cingir-se no bordo da pista correspondente ao Indo du cir· 
culnçilo. Caso, ao assim proceder, seu avanço se encontrar obstruido 
por um obstáculo ou pela presença de outros usuários du via, deverã 
diminuir a marcha c, se preciso ror, parar para dar passagem no 
usuário ou usuârios que venham em sentido contrãrio. 

2. Em vias de montanhas e vias de grande declive que tenham 
cnrncter!sticus análogas, nas quais seja imposs!vcl ou dif!cil passar ao 
Indo de outro veiculo, o condutor do veiculo que desce deverá aras-
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tar-sc para dar passagem para os vcfculos que sobem, cxccto quando 
a disposição das (mas de parada ao lado da estrada, para permitir 
que os vclculos se afastem, ,seja tal que, tendo cm conta a velocidade 
c posição do veiculo, o veiculo que sobe disponha de uma área de pa· 
rada diante dele e que um dos vclculos se visse obrigado a uma mar· 
cha à ré se o que sobe não se afastasse colocando-se n·essa área de pa· 
rada. No caso de que um dos velculos, que vão passar um pelo outro, 
deve dar marcha à ré para permitir a passagem, serã o condutor do 
veiculo que desce o que dcverã fazer essa manobra, a menos que a 
mesma resulte evidentemente mais fácil para o condutor do veiculo 
que sobre. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, to· 
davia, para certos vclculos ou certas vias ou trechos de vias, prescrc· 
ver regras especiais diferentes das do presente parágrafo. 

ARTIGO 13 
V clocldade c dlstincla entre vclculos 

I. Todo condutor de veiculo deverá ter cm todas as circunstân· 
cias o domlnio de seu veiculo, de maneira que possa acomodar-se às 
exigências da prudência c e~tar a todo momento cm condições de cfc
tuar todas as manobras necessárias. Ao regular a velocidade de seu 
veiculo, deverâ ter constantemente cm conta as circunstâncias, cm 
especial a disposição do terreno, o estado da via, o estado c carga de 
seu veiculo, as condições atmosféricas c a intensidade do trânsito, de 
tal forma que possa deter seu veiculo dentro dos limites de seu cam
po de visibilidade, como também diante de qualquer obstáculo prc
vislvel. Deverá diminuir a velocidade e, quando preciso, deter-se tan
tas quanto as circunstâncias o exigirem, especialmente quando a visi· 
bilidade não for boa. 

2. Nenhum condutor deve obstruir a marcha normal dos 
demais vclculos cm circulação, sem causa justificada, a uma veloci
dade anormalmente reduzida. 

3. O condutor de um veiculo que circula atrâs de outro deverá 
deixar livre entre um c outro uma distância de segurança suficiente 
para poder evitar uma colisão, cm caso de diminuição brusca de ve
locidade ou parada súbita do veiculo que o precede. 

4. A fim de facilitar a ultrapassagem fora das ãrcas urbanas os 
condutores de vclculos ou de conjunto de vclculos de mais de 3.500 
kg (7. 700 libras) de peso máximo autorizado, ou de mais de lOm (33 
pés) de comprimento total, deverão, salvo quando ultrapassam ou se 
disponham a ultrapassar, manter-se a uma distância adequada dos 
vclculos motorizados que os precedam, de maneira que os vclculos 
que os ultrapassem possam intercalar-se sem perigo, no espaço que fi. 
ca livre na frente do veiculo ultrapassado. No entanto, esta disposi· 
ção não será aplicâvcl nem quando o trânsito for muito denso, nem 
quando for' proibida a ultrapassagem. Além do mais: 

a) as autoridades competentes poderão estabelecer que esta 
disposição não seja aplicada a certos comboios de vclculos ou nas 
vias que tenham duas faixas para o sentido de trânsito cm questão; 

b) as partes contratantes ou suas subdivisões poderão fixar 
cifras diferentes das mencionadas no presente parágrafo, com ref~
rência'ils carm:terísticas dos veículos afetados pela disposição do pre· 
sente par[lgrafo. 
. 5. Nenhuma disposicf1o da presente Convenção poderá ser 
mtcrprct:~d:~ no sentido que impeça as Partes Contratantes ou suas 
subdivisões prescn:ver limitações, gerais ou locais, de velocidade 
para todos os veículos ou para certas categorias de veículos ou para 
prescrever cm certlls vias ou cm certas Ctltcgorias de vias velocidades 
mínimtiS ou m{l.ximus, ou pura prescrever distâncias mínimas jus
tificudus pela presença nu viu de detcrminudas cutegorius de veículos · 
que apresentem um perigo cspeciul, sobretudo devido a seu peso ou à 
suu carga. 

ARTIGO 14 

Normas gerais para manobras 

I. Todo condutor que quciru executar uma manobra, tal como 
sair de uma lila de veículos estacionados ou entrar nela, dcslocm-sc 
pma a direi tu ou para a csqucrdu, du pistu, girnr à csqucrdu du pisttl, 

!llrtlr à esquerda ou à direittl paru tomar outra via ou para entrar 
numa propriedade conlinantc, não começarútl executar essa mano· 
brti antes de haver-se certificado de que pode ftlzé-lo sem perigo para 
os demais usuC1rios da via que o seguem, precedem ou vão cruzar·s~ 
com ele, tendo cm conta sutl posição, sua dircçf1o c sutl velocidnde. 

2. Todo condutor que desejar dttr mcitl volta ou marcha-à-ré 
não comcçt1rúa cxccuttlr esstl manobra tlntes de haver-se certilicado 
de que pode ftiZC·Io sem pór cm perigo os usuários da viu, ou cons
tituir ohstúculos ptira cics. 

3. Antes de girar ou efetUtlr uma mt1nobra, que implique num 
dcsloctlmcnto ltltcral, o condutor dever{! indicar seu propósito de 
formtl clara, c com devida antcciptlção, por meio de indicador ou 
indicadores de dircçào de seu veículo ou, no caso de defeito, quando 
possível, ft1zcndo um sinal apropriado com o braço. O sinal do in· 
dict1dor ou indict1dores de dircção devcrú continuar sendo feito 
durante todo o tempo que durtlr :1 mtmobra c dcvcr:'1 cessar ao têr· 
mino da mcsmtl. 

ARTIGO 15 

Normas especiais relativas aos veículos dos serviços regulares de tram;
porles colerivos 

Recomenda-se que :1s lcgisltiçÕes nacionais eswbdeçam que nas 
:'1rct1s urbanas, com ti linalidtide de facililllr :1 circultiçilo dos veículos 
dos serviços regulares de transportes colctivos, os condutores dos de· 
mais veículos, com ressalva do disposto no ptirúgrafo I do tlrtigo 17 
dti presente Convenção, rcdu1.:11n :1 vclocidtide c, se preciso, 
dctcnhtlm·sc par:1 que aqueles veículos de tr:1nsportc coletivo poss:1m 
cfctuar a nwnobra ncccss(lria p:1m prosseguir su:1 marchtl nas saídtiS 
dtiS p:1r:1d:ls sinali1.:1dtiS como ttlis. 1\s disposições tidotadtiS nesse scn· 
tido pcl:1s Ptlrtcs Contratantes ou sutiS subdivisões não modilictlm 
cm tibsoluto ti obrigação que têm os condutores de veículos de trans· 
pnrtcs coletivos de tidotllr as precauções nccess!iritiS p:1ra evitar todo 
risco de :1cidentc, depois de haver anunciado, por meio de seus indi· 
cadores de direção, seu propósito de recomeçar u marcha. 

ARTIGO 16 

Mudança de direçào 

I. Antes de girar i1 direita ou à esquerda ptira entrar cm outra 
vitl ou propriedade confinante, todo condutor, sem prejuízo do dis
posto no parágrafo I do artigo 7 c no artigo 14 dti presente Convcn
ciio, dcvcrC1: 

a) se quiser Stlir dti via pelo I tido correspondente ao da circula
ção tlproximar-se o rnúximo possível do bordo dti pista correspon
dente, a este sentido, e cxccutm sua manobra no menor csp:~ço 

possível; 
b) se quiser sair da via pelo outro lado, c sem prejuízo de qual

quer outra disposição que as Partes Contratllntcs ou sutls subdivisões 
possam 'h tiver di !lido para os ciclos c ciclomotores, cingir-se o máxi· 
mo possível tiO eixo da pislll, caso se trate de uma pista de circulação 
nos dois sentidos, ou à borda da pista oposta ao correspondente ao 
sentido de circult1ção, tratlindo-sc de uma pislll de um só sentido, c, 
se quiser cntrt1r cm outra via de circulação nos dois sentidos, cfctutlr 
sutl nwnobra entrando na pisttl dessa via pelo lado correspondente 
ao sentido de circulação. 

2. Durante sua manobra dc mudança de direção, o condutor, 
sem prejuízo do disposto no art. 21 da presente Convenção, pelo que 
se refere tios pedestres, deverá ceder passagem aos veículos que tran· 
sitem cm sentido contrúrio pela pista da via crn quc vai sair c aos 
ciclos c ciclomotores que trt1nsitcm pelas ftlixas pan1 ciclistlls que 
tilravcsscm a pistll, na qual vtli entrar. 

ARTIGO 17 

Redução da marcha 

I. Nenhuma condutor de veículo devcrú frciar bruscamente, a 
menos que razões de segurança o obriguem u tal. 
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1. Todo condulor que quiser diminuir consideravclmenle a 
''cl1>eidade de seu ••ciculo dever{a ;anlcs cerlilic:ar-se de que pode f;ali:· 
lo sem n.co nem inconvenienlcs indevidos para oulros condulorcs a 
niio >Cr que e"~ diminui.;.io de •clo.:idade seja rnoli•·;a~Ja por um pe
rigo iminenlc. Além do m;ais, a menos que haja cerlilic:ado que n:io o 
-.c~:uc nenhum veiculo ou que o veiculo que o segue se enconlm b;as· 
lanle disl.ancaado, dner.i indic:ar -.cu pr<>pósilo de forma clara c com 
a dc•·od.o anlc.:opaç.io, f.11cndo como braço um sinal apropriado; lo· 
da•io~ e•l.J do•P<•".;.io n;i<J se ~ploc •• r:. sc a ondo~ç;io de diminuiç;io de 
•clocod~de for fcol;o acc:ndend,, '"faróis de freio de !>CU •·ciculo, de· 
fi nodo~ no par .i~r.,(o J I do anno 5 da prc-.cnlc: C onvcnç:io. 

ARTIGO 1M 

I ai~~ obrlpçón dr dar prrfrrmda 

Todo C<lfl<lul•>r, .oo apw\lmar·sc de um;o inlc:rsccçào, de•·e 
dcm••nslr ar prudcnc~;o C\f""lal. apropn.oda !" condo.;ocs lo.:;ais. O 
úlll<lul••t do 'ckul•> deve, -.>brcludo, condutir ;a uma vclocid:adc 
IJUC o p.•uohohlc: ,, po~r;H a fim de d:H P'""'&cm a •·c:lculos que 
lenham •• dorcolo de rrderi:nco;l. 

:!. Todo condutor que: •urgir de: uma vereda ou de: uma eslrado 
de lema par.t cnlr~r 1111 •·i11 que: nlo Kja •·c:red11 ou eslrad:z de terra é 
obnpdo a dar puW!gcm ao• Ydc:ulos que lrafcgam nosa Yia. P:ua 
finalidade do proc:nte artigo, 01 lermos Yc:rc:da c: eslrada de terra po· 
dc:r.lo ser definidos na lcgislaçlo nacional. 

). Todo condutor que wair de uma propriedade: conlinanlc à 
"~ Jcset~ dar ptderé:n,aa J<H •·ciculo• que lra(eJ:arcm na~.:~ \'la. 

.&. Com a.wa ra.ulva do ParAgrafo 7 do prac:nte artigo: 
a) no• E&tAdot cm que ~ circulação K f:u à dircitll o condutor 

de: um •-dc:ulo dcYc: dar preferência n:u inlersc:cçõo, que nilo Kjam 
.u opccifícad1n no ParAgrafo 2 do pra.cnlc: artigo c no artigo 25, 
ParAgnfo, 1 c .&, data ConYcnçlo, aos vc:lculos que K aproximarem 
pela direita: 

b) u P11rta ConlrAtanta ou suas subdivisões, cm cujos lcrri· 
tório• o trânsito K f:u pela aqucrda, acham·K livres para regular o 
dircilo de prcfercncia, nas intcrKCÇÕO, como bem entenderem. 

~. Mamo que otsc:mAforo1lhe sejam favorAveis, nenhum con· 
dulor dC\·e enlrar cm uma intc:rKCção, K a densidade do lr4nsito é 
tal que ele: pro•·a•·clmc:ntc Kria obrigado 11 parar na inlersc:c:ção, 
obstruindo ou impedindo auim a passugcm do trânsito lronsvc:rsal. 

6. Todo condutor que haja penetrado numa intcrsc:cçil.o, onde 
o trAn1ito 1: controlado por KmAforos, pode: dciur a intersecção sc:m 
aguardar que o tr4nsílo se: abra na dircçilo que vai tomar, conlanto 
que iuo nilo impeça o avanço dos outros usuArios da via que se diri· 
gc:m na dircção aberta. 

7. Nas intc:rsccçõc:s, os condulores de vc(culos que não sedes· 
loquem sobre: trilhos terilo a obrigação de ceder passagem aos 
vclculos que se: desloquem sobre: eles. 

ARTIGO 19 
Puaa1rm dr NIYtl 

Todo usuârio da via deverá ler especial prudencin nas proximi· 
dnde.~ dos passagens de n(vel c no cruzâ·lns. Em especial: 

a) lodo condu lo r de vc:(culo deverá transitar cm velocidade mo· 
dernda; 

b) sem prcju!zo do obrigação de obedecer às indicações de de· 
tcnçilo nnlc semáforos ou a um sinal acústico, nenhum usuário da viu 
dcvcrâ pcnct.rnr numa passagem de n!vcl cujas barreiras ou scmi· 
barreiras c:slcjnm atravessadas na via, estejam cm movimcnlo para 
colocarem-se alravcssndus ou cujas meias-barreiras estejam se lcvan· 
lando; 

c) se uma passagem de n!vcl não estiver provida de barreiras, 
scmibarrciras nem semáforos, nenhum usuário da via devera pene· 
Irar nela sem anlcs haver-se certificado de que não se aproxima 
nenhum veiculo que circule sobre trilhos; 

d) nenhum usuúrio da via deverú prolongar-se indevidamenle 
na trav:ssia de uma passagem de nfvcl; em caso de imobilização for· 

çosa de um vc:fculo, seu condutor deverá esforçar-se para rclirá-lo da 
via férrea c, se não o conseguir, deverá adolar imcdialamcntc todas 
a~ medidas a seu alcance para que os maquinistas dos vc!culos que 
circulem sobre: trilhos sejam advertidos da c:xistencia do perigo com 
suficicnlc: nntccipaçilo. 

ARTIGO 20 

Rearu Aplldnls aoa Prdatrrs 

I. As parles Conlrntantes ou suas subdivisões poderão cstnbc· 
lc:ccr que as disposições do presc:nle artigo só sejam aplicáveis 
àqueles casos cm que a circulação de pedestres pela pisln seja perigo· 
sa para o trúnsito de: vc!culos ou o obstrua. 

2. Se ao bordo da pista houver passeios ou ncoslnmc:nlos a pro· 
priados para pedeslres, estes deverão transitar por eles. Todavia, to· 
mando as prccauçõc:s necessárias: 

a) os pc:deslres que empurram ou que levam objclos volumosos 
podcril.o utilizar a pista, se sua circulação pelo passeio ou acosta· 
mento vier a Kr um eslorvo considerâvcl para os demais pedestres; 

b) os grupos de pedestres conduzidos por um guia ou que for· 
mc:m um cortejo poderão circular pela pista. 

3. Se não for poss(vcl utilizar os passeios ou acostamentos ou 
se estes não existirem, os pedestres poderão circular pela pista; 
quando exislir uma faixa de trúnsito paro ciclistas c: quando n densi· 
dadc do trãnsilo o permilir poderão circular por essa faixa, mas sem 
obslruir a passagem dos ciclislas c dos molociclislas. 

4. Quando circulam pedestres pela pista, cm conformidade 
com os parâgrnfos 2 c 3 do presenlc artigo, deverão faze-lo o mais 
próximo poss!vel do bordo da pista. 

S. Recomenda-se que: as legislações nacionais cstnbc:lc:çam o se:· 
guinlc: os pedeslres que circulam pela pista deverão trnnsilnr pelo 
lado oposto no corrapondcnlc: ao da circulação, se podem faze-lo 
com segurança; sem embargo, as pessoas que: empurram um ciclo, 
um ciclomotor ou uma motocicleta deverão transitar, cm todo o 
caso, pelo lado da pisla corrc:spondcnlc: no da circulação; o mesmo 
devem fazer os grupos de pc:dc:slres conduzidos por um guia ou que: 
formem um cortejo. Salvo no caso cm que: formem um corlc:jo, os pc:· 
dcslrcs que circulam pc:l:1 pista à noilc ou com má visibilidade, ou de 
dia, se: a densidade: do lrúnsito dos vefculos o exige, deverão, na medi· 
da do possfvel, ir em uma só liln, um atrás do outro. 

6. a) Os pedc:slrc:s nilo deverão penetrar numa pista para atra· 
vcssá-ln sem lomar as devidas precauções c deverão utilizar as 
passagens de pedestres quando existir alguma nas imediações. 

b) Para alrnvc:ssar uma passagem para pedestres sinalizada 
como tal ou delimilada por marcas sobre a pista: 

(i) se a passagem estiver dotada de semáforos de: pedestres, c:slc:s 
deverão obedecer as indicações das luza; 

(ii) se a passagem não estiver dotada de semáforos mas a cir· 
culaçilo dos vcfculos c:slivc:r regulada por sinais luminosos ou por um 
agcnlc: de lrânsito, c:nquanlo o sinal luminoso ou o gesto do agente 
do trânsito indicar que os vcfculos podem passar pela pista, os pc· 
dc:strcs não deverão peneirar na mesma; 

(iii) Nas rcslanlcs passagens para pcdeslrcs, estes não deverão 
peneirar na pista da estrada sem levar em conta a distância e a 
velocidade dos veículos que se aproximam. 

c) Para alr:wcssar, fora de uma passagem para pedestres, sinali· 
zuda como tal ou delimilada por marcas sobre a pista, os pedestres 
não dcveriio peneirar na pista sem untes se haverem certificado de 
que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito dos veículos. 

d) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não 
deverão aumenlar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem 
necessidude. 

7. Não obstanle, as Partes Contratantes ou suas subdivisões 
poderiio ditur normas mais estritus com referências aos pedestres que 
atravessam a pista du via pública. 
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ARITIG021 

Comportamento dos Condutores com Respeito aos Pedestres 

1. Sem prejuízo das disposiçõe.~ do parãgrafo I do artigo 7, do 
parágrafo 9 do urtigo li, c do parágrafo J9 do artigo 13 da presente 
Convenção, quando e:~:istir na pista uma passagem pura pedestres 
sinalizada como tal ou delimitada por marcas sobre a pista: 

a) se o trânsito de veículos estiver regulado nes.~u passagem por 
um semáforo ou por um agente de trânsito, os condutores deverilo 
deter-se, quando lhe.~ estiver proibido passar, untes de penetrar na 
passagem, c, quando lhes for permitido passar, nilo dcvcrilo obstruir 
nem e.~torvar o trünsito dos pedestres que hajam começado a cruzar 
ou atravessar a passagem nas condições previstas no artigo 20 da prc· 
sente Convenção; se os condu tore.~ giram para penetrar cm outra via 
cm cuja entrada se encontrar uma passagem pura pedestres, só pode· 
rilo fnzé-lo cm marcha lenta c dci:~:ando passar, detendo-se com essa 
finalidade, em caso necessário, os pedestres que hajam começado ou 
começam a cruzar nas condições previstas no pnrflgrafo 6 do artigo 
20 da pre.~cntc Convenção; 

b) se o trünsito dos veículos não estiver regulado nessa passa· 
gc:m por um semáforo nem por agente de trünsito, os·condutores de· 
verão npro:~:imar·sc da passagem, moderando a marcha o suficiente: 
para não pôr cm perigo os pedestres que entraram ou entram nela; 
c:m caso necessário, deverão deter-se para dci:~:fl-los passar. 

2. Os condutores que tenham o propósito de ultrapassar, pelo 
lado corre.~pondcntc ao da circulação, a um veiculo de transporte: 
público cm uma parada sinalizada como tal, deverão reduzir n 
velocidade de seus veículos. e deter-se, se for preciso, pura permitir 
que os passageiros possam subir ou descer do referido veículo. 

3. Nada do disposto no presente artigo poderá ser interpretado 
no sentido de que impeça as Partes Contratantes, ou suas subdivi· 
sõcs, de obrigar o condutor de vcfculo a deter-se cada vez que um 
pedestre estiver cruzando ou vá cruzar por uma passagem de pedes· 
trcs sinalizada como tal ou delimitada por marcas sobre a pista nas 
condições previstas no artigo 20 da presente Convenção; ou a proibir 
o condutor de impedir ou estorvar o trünsito dos pedestres que este· 
jam atravessando a pista numa intersecção, ou muito pró:~:imo dela, 
mesmo que não haja nesse lugar nenhuma passagem para pedestres 
sinalizada como tal ou delimitada por marcas sobre a pista da via 
pública. 

ARTIG022 

Ilhotas na Estrada 

Sem prejuízo do disposto no artigo 10 da presente Convenção, 
todo condutor poderá deixar à sua direita ou à sua esquerda as ilho· 
tas, balizas e demais dispositivos instalados na estrada pela qual cir· 
cu la, com cxceção dos casos seguintes: 

a) quando um sinal impuser a passagem por um dos lados da 
ilhota, da baliza ou do dispositivo; 

b) quando a ilhota, a baliza ou dispositivo estiverem instalados 
no centro de uma pista com circulação dos dois sentidos, o condutor 
deverá deixar a ilho tu, a baliza ou o dispositivo do lado contrário no 
correspondente ao da circulação. 

ARTIG023 

Parada e Estacionamento 

1. Fora das áreas urbanas, os veículos c animais parados ou 
estacionados deverão estar situados, na medida do possível, fora da 
pista. Não deverão estar situados nas faixas para ciclistas nem, 
exceto quando assim o permita a lcgislaçilo nacional pertinente, nos 
passeios ou acostamentos especialmente preparados para pedestres, 

2. a) Os animais e veículos parados ou estacionados na pista 
deverão estar situados o mais próximo possível dos bordos da mcs· 
ma. Um condutor não deverá parar seu vcfculo nem estacioná-lo nu· 
ma pista, senão no lado correspondente ao da circulação; não obstan· 
te, estar{t autorizado a pará-lo ou estacioná-lo no outro lado quando, 

devido à presença de trilhos, não for possível fazé·lo no ludo cor· 
respondente ao da circulação. Além do mais, as Partes Contratantes 
ou suas subdivisões poderão: 

(i) nào proibir u p:truda c o e.~tacionamcnto cm qualquer ludo, 
sob ccrllls condiçõe.~. espcciulmcntc se houver sinais viários que prof· 
bum u p:tr:td:t no lado da circulação de tr:insito; 

(ii) nus pistus de sentido único. autorizar a parada c o estaciona· 
mcnto no lado contrário, simultaneamente, ou não, com a parada c o 
estucionamcnto no lado da circulaçilo; 

(iii) autorizur a parada c o estacionamento no centro du pist11 de 
rolamento cm lugares especialmente indicados. 

b) Salvo disposiçõe.~ contrflrias, previstas pclu lc:gislaçào nacio· 
nal, nenhum veiculo poderá parar nem estacionar cm fila dupla na 
pista, cxcctuados os biciclos, os ciclomotores de duas rodas c motoci· 
clctus de duus rodus cm slde-ar. Os veículos parados ou estaciona· 
dos deverão situar-se parulclumcnte à borda da pista, a menos que a 
disposiçilo do loc:tl permita outra colocuçào. 

3. a) Estilo proibidos toda parada c todo estacionamento de vef· 
cu los na pista de rolamento: 

(i) Nas pas.~agcns pura pedestres, nus passagens para ciclistas c 
nas passagens de n!vcl; 

(ii) nos trilhos de bonde ou de vias férreas, que passam pela viu 
ou tào perto dcs.~es trilhos de modo que se impeça a circulaçilo dos 
bondes ou dos trens, assim como, com ressalva du possibilidade pura 
as Partes Contratantes ou suas subdivisões de prover disposições con· 
trúrias, nos passeios c nas faixas pura ciclistas; 

b) Toda puradn c todo cstacionnmento de vcfculos ficam proibi· 
dos cm todo lugar cm que pos.~am constituir perigo, especialmente: 

(i) sob passagens superiores c nos túneis, salvo, eventualmente, 
cm lugnre.~ e.~pccialmcntc indicndos; 

(ii) na pista próximo às lombadns c nas curv:u quando não hou· 
ver visibilidade suficiente pura que os demais veículos possam 
u!trapassar sem perigo, tendo cm conta u velocidade dos veículos no 
trecho da viu de que se trate. 

(iii) nu pistu de rol:tmcnto na :tlturu de um:t m:trc:t longitudin:tl, 
quando niio se :tplic:t o inciso (ri) da :tline:t b do presente p:trltgr:tfo, 
mas :1 l:trgum d:t pistu entre :1 marc:t c o veículo for inferior :13m (lO 
pés) c ess:t marc:t indicar u proibição de ultrap:tssú·l:t, par:t os veí
.:ulos que cheguem a cl:t pelo mesmo lado; 

c:) Fica proibido todo estacionamento de veículos na pista: 

(i) nus imediaçÕes das passagens de nível, das intersecções, c dus 
paradas de ônibus, de õnibus clétrico ou de veículos sobre trilhos, 
nr.s distüncins que determinar a legislação nacional; 

(ii) diante das entradas para veículos, nas propriedades; 

(iii) cm todo lugar onde o veículo estacionado impeça o acesso · 
a outro veículo regularmente estacionado ou a saída de tal vcrculo; 

(i v) na pista central das vias de três pistas c, fora das ãrcns urba· 
nas nas pistas das vias que uma sinalização adequada indique que 
têm o car{llcr de vias preferenciais; 

(v) em lugares tais que o veiculo estacionado impeça a visilo de 
sinais viários ou semáforos nos usuários da via. 

4. Um condutor não deverá abandonar seu veículo ou seus nni· 
mais sem haver adotado todas as precauções necessárias para evitar 
qualquer acidente, nem, no cas<J de um automotor, para impedir seu 
uso sem autorização. 

5. Recomenda-se pura as legislações nacionais estabeleçam que 
todo veiculo motorizado, excctundos os ciclomotores de duns rodas c 
as motocicletas de duas rodas sem "sidc-cnr", assim como todo rc· 
boque, acoplado ou nilo, que se encontrar imobilizado na pista, fora 
de povouções, seju assinalado à distância por meio de dispositivo 
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~propriado colocado no lugar mais indicado para advertir com 
suficiente antcccdéncia aos demais condutore.1 que se apra.,imam: 

a) quando o veiculo estiver imobilizado de noite no leito da via, 
cm condições tais que os condutores que se aproximem nilo possam 
dar-se conta do obstáculo que e.nc constitui. 

b) quando, cm outros casos, o condutor se haja visto obrigado 
a imobilizar seu veiculo cm lugar cm que seja proibida a parada. 

6. !'\ada no proc:ntc artigo poderá ser interpretado no sentido 
de que impc:çól ;h Partes Contratantes ou a suas subdivisões prcs· 
crC\·cr nm·a• proibaçõc:s rclativou ao estllcionamento c à parada. 

ARTIGOl.c 

Abmara cl.u portu 

f. proibado abrir :a porta de um veiculo, dcix!a·la aberta ou do· 
ccr do •clculo, >em :antes ha•·cr·w: certificado de que i!Ml nào eons· 
tatua pcraso par~ outro• u•u.lrios da via. 

ARTIGO I! 

I !'\;n auto-ot~d:n c, w: a lcgisla~o n:acional :u.sim o dis· 
pu>er, na• •u• copccüi• de .:accuo c '<:Ilda d:u mesm:u: 

a) lic.:a proabad.:a a •'"Írcul.:aç.lo de pcdcmcs. :animais, ciclos, ciclo· 
mvtvtC\ nlu .u~maladu• .h motv..'i.:lct.:a•. c de todos os •·clculos, Slll· 
• o o• automotorco c ocu• reboques, como umtx:m do• automotore.1 
ou >e"' reboques que, por constru!;lo, nlo pou:~m docn•·oh·cr. no 
plano, uma •'ClOCido~dc liud:a pcb lcgada!;lo n.:acional; 

b) faca proabado ao• condutora: 

111 parar ~oe:u• •clculo• uu cot.acaonA·Io• (orll dos lugares de 
e>t.acaonamcnto •ino~larados; no c.:a\0 de imobilir..aç.ilo forçllda de um 
•·dculo • .cu condutor dc•·crA c:-forç:u·w: pua colocl·lo fora da pista 
de robmc:nto c to~mb<:m for= d.:a m.:ar8em de .:acostamento; se nào o 
conoq:uar. dC\cr .\ aumal.ar imcdiat.:amcntc à distAncia a proc:nça do 
•dcul•> para .td•·crhr • ..,m •ulicicntc antccipaç.ilo :~os outros condu· 
h,fC"\ 'iUC \(' .l('lh\\111l~lll 

(u) d.ar meia vulta. marcha·.'Hé: ou penetrar na faixa ccntr:~l ou 
pa• ... j:cn• tr~n•n·f'<óln entre a• duas pistas d:1 estrada. 

~. O• condutora que se ancorporam a uma auto-estrada 
dC\·ct.io 

a) sc: nào nistc pista de acclcraçào no prolongamento da via de 
a.·euo, ceder J'a•s.agcm aos vdculos que circulam pela auto-estrada: 

b) se c:\istc faixa de acclcraçào, utilizll·la c incorporar-se ao 
trãnsito da auto-estrada rc:.peitando as disposições dos parágrafos I 
c J do artigo J.S da presente Convenção. 

J. u~ condutoro que abandonam a auto-estrada deverão, com 
\ulicicntc antcccdéncia, trafegar pela pi5ta situada no me.~mo lado 
que a safdu du :1uto·c:.~trada c penetrar o mais rápido po5sfvcl na pista 
de diminuição de \'clocidadc, se esta e~istir. 

.S. P;1ru os efeitos da aplicação dos par6grafos I, 2 e 3 do prcscn· 
te artigo, ll:>.\imilam·sc lls auto-estradas !IS demais vias reservadas li 
circuh1çào de :1utomotore.~ sinalizndas como tais cus que nào tenham 
accs>aJ às propriedades confinantes. 

ARTIGO 26 

Re~:ras especiais aplicáveis aos correjas 
e aos Inválidos 

I. Fie:~ proibido :~os usuilrios d:1 via cortar as colunas militares. 
os grupos de escolares que circulem cm Iii:~ sob a direçi.io de um res· 
ponsilvcl c outros cortejos. 

2. Os inv{liidos que se deslocam cm cadcirus de rodas movid:~s 
por eles mesmos ou que circul:~m :1 vclocid:~dc do passo humano 
poderão utiliz:~r os p:~sscios c acostamentos tmnsit{lvcis. 

ARTIG027 

Rr~:ru es~clai! aplicáveis aos cicllsras e aos 
condurores de ciclomotores c motoclcleras 

I. Ni.io obslólntc o disposto no par:ígrafo J do :1rtigo 10 da 
presente Con,·cnçào, ;as P:artes Contr:llanrcs ou suas subdivisões po· 
der à o nào proibir que os ciclistas circulem cm lil:1s de dois ou m:.is. 

2. Fic:1 J'roibido :ws ciclistas circular sem segumr o guidom, 
pelo menos .:om um:. d:1s mãos, ir rebocados por outro veiculo ou 
tr:ansportar; :arr:1st:~r ou empurrar objctos que estorvem a condução 
ou scj:~m perigosos par:1 os dc:m:~is usuários d:1 vi;~. As mesmas dis· 
rosicõcs se ;1plic:arào :1os condutores de ciclomotores c: motocicletas, 
sendo que, ;além disso. C:.\tcs deverão sc:gur;~r o guidom com :1s duas 
m:"aos, salvo, cventu:~lmentc, p:1ra dar :1 indicação de manobra 
d~.,.crita no p:.r?agr;af,, J do :1rtigo l-I d:1 pre.\cntc Convenção. 

J. Fic:a proibido :aos .:iclistas c: aos condutores de ciclomotores 
tr:ansrort:ar pa":agciros cm seu veiculo, m:1s as Partes Contratantes 
ou suas suhdivis<b J'odc:rào não c.\igir o cumprimento desta disposi· 
cão. c em r:1rticul:ar ;autorilar o transporte de pass:1gciros no assento 
<)U nos !I"Cntos suplcmcnt:JtCS instalados p:1r;1 CSSól nnaJidadc: no 
'ckulo. Sl> •crá permitido :1os condutores de motocicletas trans· 
port:ar p:~s,.;1gc:iros no sldr-c:ar, se houver, c no :1ssc:nto suplcmcnt:1r 
e'cntu;almcnte .:oloc:1dos atr:1s do condutor. 

-1. Qu:ando e.\i,tir uma fai~a para ciclistas, as Parles 
Contr:at:1ntcs <lU suas •uhdivisõe.~ poderão proibir aos ciclistas que 
carculcm pelo reslólntc d:a pista. :"'o mesmo c~so. poderão autoriz:1r 
'"" condutores de ciclomotores a que circulem pela fai.\a p:ara 
.:idi,tas c, se julg:arcm conveniente.. proibi-los circul:1r pelo rc:sl:lntc: 
da c•trada. 

ARTlGO 28 

Emprt'jlo de §lnab acúsrlcos e 6ticos 

I. Só se: podc:r!J f;~~c:r uso de sin:~is acústicos: 
•) p:1ra f;~~c:r as advc:rti:ncias necessárias :1 lim de evitar aci· 

dentes: 
b) (,ma das :1rc:as urhan:~s. qu;mdo for conveniente advertir a 

um .:ondutnr 4uc se tem o propósito de ultr:1passú-lo. 
,\ emiss;il.l de sl.lns pelos ap:1rdhos :~cústicos de ;1dvcrti:nci:1 não 

de' c dur;ar m:ais que o ncccss:'ario. 
2. Entre o :anoitecer e o am:~nhccc:r, os condutores de 

autumutorcs poderão empregar os sinais óticos delinidos no 
rar:'agr:afo S do :1rtigo 3.1 da rrc:sc:ntc Convenção, ean lugar dos 
sin:~is :acústicos. T:1mbém poderão utilid1-los de: di:~, com :1 lina
lid:adc indicad:1 no p:~rúgr:~fo 1-b do presente artigo, se :tssim :lconsc
lharcm as circunst:inci:~s. 

J. ,\s 1':1rtc:s Contr:llantc:s ou suas subdivisões podcr:"1o 
autorizar também o emrrego, n:is i1reas urb:1nas, de sinais óticos 
com :1 nn:llidade indic:ldtl no parilgrafo l·b do rrc:scntc artigo. 

ARTIGO 29 

Veículos sobre trilhos 

I. Quando um:1 linh:1 férrea passar pela vi:~, todo usuilrio da vi:~ 
dever:.. :10 :1proxim:~r-se um bonde, ou outro veiculo que circule 
sobre trilhos, :~f:~star-sc dos trilhos o qu:mto antes passivei paru d:~r 
rassagcm a este veiculo. 

2. As Partes Contrat:~ntes ou suas subdivisões roderão adotar 
rar:1 a circul:u;ão viúria de veículos que se desloquem sobre trilhos, 
assim como para o cruz:uncnto ou ultrupassagcm destes veículos, 
rcgrus eSJ'CCÍtiÍs distintas das prcvisl:ls no presente c<~pítulo. Nilo 
obst:uHc, as Partes Contrutantcs ou suas subdivisões não poderão 
adotar disposições incompatíveis com as do parúgr:1ro 7 do artigo 18 
da presente Convcnçf1o. 

L_ 
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ARTIGOJO 
Carga de veículos 

I. Se se fix:1 par:1 um veiculo um peso múximo autorizado, seu 
peso cm carga não dever{! nunca exceder do peso múximo autorimdo. 

2. A cargn de um veículo dcver{l estar :1condicionnda c, se prcci· 
so, :m1nrrad:1 de modo que: 

a) não ponha cm perigo as pcsso:1s nem cause dnnos a propric· 
d:1dcs públicas ou privnd:1s, c, cm cspcci:d, não se :1rrastc pela vi:1 
nem caiu sobre cst:l: 

b) não :llr:1palhc: a visibilid:1dc: do condutor nem compromct:l n 
cst:1bilidndc ou a conducão do veículo: 

c) não provoque ruído, poeirn ou outros incómodos que se 
rossnm evitar: 

d) não oculte :1s luzes, incluídas as luzes de freio c os indica· 
dores de direc;ão, os disrositivos rcnctorcs. os números de mntrícul:1 
c o signo distintivo do Estado de matrícul:1 de que o veículo deve 
est:1r provido cm virtude d:1 rrc•entc Convenção ou da legislação 
nncional. nem oculte os sin:IÍs feitos com o br:1c;o de conformidndc: 
com o disposto no parúgrafo 3 do :lfligo 1-1 ou no pnrf1grafo ~ do 
artigo 17 d:1 presente Convcnçf1o. 

J. Todos os nccssórios, tais corno cabos, correntes ou lo nus, que 
sirvam parn acondicionnr ou proteger :1 cnrgn, deverão sujeit:1r bem 
a mc:smn c cstnr solidamente fixados. Todos os :1cc:ssórios destinados 
a proteger :1 enrgn deverão reunir ns condic;i\es prcvist:1s pura a carga 
no p:~r:ígrnfo 2 do presente :1rtigo. 

4. As cargas que sobressaiam ou se projetem ulém do veiculo. 
pela frente, por trás, ou lateralmente, deverão c.~tar sinalizadas cm 
forma bem vislvel, cm todos os casos cm que seu contorno possa nilo 
ser percebido pelos condutores dos demais veiculas: de noite. esta 
sinalização deverá ser feita, para a frente, por meio de umu luz bran· 
cu c dispositivo rcnctor de cor branca c, purn trás, por meio de umu 
luz vermelha c um dispositivo rcnctor de cor vermelha. Em especial, 
nos veículos motorizados: 

a) as cargas que sobrcssainm ou se projetem du extremidade do 
veiculo por mais de I metro (3 pés c 4 polcgudus) pela parte de trás 
ou pela parte du frente, dc:verilo ser sinalizadas cm todos os casos: 

b) us cargas que sobressaiam lateralmente do gabarito do vdcu· 
lo, de tal maneira que sua extremidade luterul se encontre u muis de 
0,40 m ( 16 polegadas) da borda exterior du luz dianteira de posição 
do veículo, devcrilo ser sinalizadas, na frente, durante u noite, c tum· 
bém deverão ser sinalizadas atrás, durante u noite, us cargas cuju 
extremidade latcrul se encontra u muis de 0.40 m (I6 polcgudas) du 
borda exterior du luz vermelha traseira do veículo. 

S. O disposto no p:~r{lgrafo -1 do presente :migo não podcrú ser 
interpretado no sentido que impeça às Partes Contrutuntcs ou suas 
subdivisões proibir, limitar ou submeter a autorização especial os 
casos cm que a carga sobressaiu dos limites do veiculo a que se faz 
referência no mencionado parágrafo 4. 

ARTIGOJI 
Comportamento em caso de acidente 

I. Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre u 
obrigação de prestar auxflio aos feridos, todo condutor ou qualquer 
outro usuário du via, implicado em um acidente de trânsito, devcrl1: 

a) deter-se assim que for possível fuzê-lo, sem criar um novo 
perigo pura o trânsito: 

b) esforçar-se para manter a segurança do trânsito no local do 
acidente c, se houver resultado morta ou gravemente ferida alguma 
pessoa, evitar, sempre que não se ponha cm perigo u segurança do 
trânsito, a modificação do estado das coisas e que desapareçam as 
marcas que possam ser úteis puru determinar sobre quem recui a 
responsabilidade: 

c) se exigido por outras pessoas implicadas no acidente, comu
nicar-lhes sua identidade; 

d) se houver resultado ferida ou mortu alguma pessou no uciden
te, advertir à polícia e permanecer ou voltar ao locul do acidente até 

a chegada desta, a menos que tenha sido autorizado por esta para 
abandonur o local ou que deva prcstur auxflio uos feridos ou ser ele 
próprio socorrido. 

2. As Partes Contratantes ou.suas subdivisões poderão deixar 
de incluir cm sua lcgisluçiio nacional u prescrição que figura no pará-., • 
grafo I-d do presente artigo, quando nào haju causado ferimento . 
gruvc algum c quando nenhuma dus pc.~soas implicadus no acidente 
c.,ija que se advirta à policia. 

t\RTIGO 32 

llumlnaçio: rearu aerals 

I. Puru os efeitos do prc.~cntc urtigo, o termo nolle compre· 
cndc o intervalo entre o anoitecer c o amanhecer, assim como os de· 
muis momentos cm que nilo huju suficiente visibilidade devida, por 
c'empio: :1 ni:vtl:l, ncvad:1, chuv01 forte: ou :1 p:1ss:1gem ptlr um túnc:l. 

2. De noite. 

a) todo veiculo motorizudo. com e.\ccc;:lo dos ciclomotorc.' c dus 
motocicletas de duas rodas, sem sldr-ar, que se encontre em uma 
viu, terá acesas nu parte dianteira pelo menos duas luzes brancas ou 
de cor umurelo sclctivo c, nu parte trasc:iru. um número pur de luze.\ 
vc:rmelh:"· de t:tH1fonnid:1de com :1s disrwsiç,ic.' óiplio.:;hci• :10' :1uto· 
motores que figurum nos parágrafos 23 c 2-+ do unc.\o S; us lcgis· 
laçõc.~ nacionuis poderão. contudo, autorizar o uso de luze.' amarelas 
de: posic;ào nu parte diuntciru. As disposiçõc.' du prc.,cntc ullnca upli· 
c:~r-sc·ilo nos conjuntos formudos por veiculas mo:orizudos c: um ou 
vários reboque.,, devendo entilo ns luze.\ vermelhas encontrar-se nu 
parte truseiru do último reboque; os reboques nos quais se: uplicum us 
disposições do parágrnfo 30 do unc.\o 5 da pr~entc Convenção lc:vu· 
r:lo nn parte diuntciru us duns luzes brancus prescritas no dito par6· 
grafo 30. 

b) todo veiculo ou conjunto de vclculos, ao quul não se upli· 
quem us disposições du ai Inca a do prc.~cnte parágrafo c que se encon
tre: cm umu viu. terá uc~u pelo menos uma luz branca ou de cor 
umurclo sc:lctivo, dirigida pura frente: e pelo menos uma luz vcrmclhu 
dirigida pura trás: se só houver uma luz na parte diuntciru c umu luz 
na parte traseira esta luz dcvcr6 ser coloc:~da no centro do veículo, 
ou no lado oposto ao correspondente ao da circulação: se se trutur de 
vcfculos de trnçilo animal e de carros de: miio, o dispositivo que cm i tu 
essas luzes podcr6 ser levado pelo condutor ou um ucompunhuntc: 
tiUC m:1rchc ao lado do veículo :1cim:1 citado. 

3. As luzes previstas no § 2• do presente artigo dcvcrilo ser de 
tal natureza que assinalem cfctivumcntc o veiculo aos demais usuá
rios da viu: a luz dianteira cu trusciru niio poderão ser emitidas pclu 
mesma lâmpada ou pelo mesmo dispositivo a não ser quando as 
curacterlsticas do veiculo c, c.~pcciulmentc, seu pequeno compri· 
menta forem tais que esta prescriçilo possa cumprir-se nessas condi· 
çõcs. 

-1. a) niio obstante o previsto no§ 2• do presente urtigo, 
(i) cssus disposições niio se aplicarão nos veiculas paru dos ou 

estacionados em uma via iluminada, de tal maneira que sejam clura· 
mente .vislveis a uma distância suficiente; 

(ii) os veiculas motorizados cujo comprimento c largura não 
excedam, respectivamente, de 6 m (20 pés) c de 2 m (6 pés c 6 polc· 
gudus), c aos quais nào cstja acoplado nenhum veiculo, poderão, 
quando se dctenhcm ou est:lcioncm cm uma viu no interior de uma 
povouçào, lcvur acesa apenas umu luz colocada no ludo do veiculo, 
oposto ao bordo du pista junto à quul se encontre parado ou esta· 
cionudo; cstu luz será brnnca ou amurelu nu frente c vermelha ou 
amarcln ntrl1s: 

(iii) as disposições do parágrafo 2-b do presente urtigo não se 
aplicarão nem uos biciclos, nem aos ciclomotores de duus rodas, nem 
às motocicletas de duas rodas sem slde-car, não providas de acumu· 
ladores, quundo se detenham ou estacionem à margem da via, cm 
uma povonçiío: 

' o I ' ' 11 i \11 I .I I I o·, '. ~ \ I I I, ' o o ,, 
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b) além do mais, a lcgislaçào nacional poderá autorizar excc· 
çõc:s às disposições do presente artigo a respeito: 

c) sem prejuízo do disposto nu nUnca d do presente pará-
grafo, as luzes de cruzamento (luz baixa) deverão ser acc:.•as quando, 
de ncordo com o disposto nas al!neas a e b do presente parágrafo, 
for proibido acender as luze:.• altas, c: poderão ser utilizadas cm lugar 
destas últim:&s quando iluminarem o sulicicntc para que o condutor 
possa ver claramente, a uma distãncia adequada, c para que outros 
usuilrios da via possam distinguir o veículo a uma distáncia apro· 
pri~da; 

(i) dos vclculos parados ou estacionados cm árc:as especiais, 
fora da pista de rolamento da estrada; 

(ii) dos veículos parados ou estacionados cm ruas residenciais, 
onde o tr4nsito 1: muito escasso. 

S. Os vclculos não devcr3o, cm nenhum caso, levar na parte 
di~ntciu lutes, dispositivos rcflctores ou materiais rcflctores ver· 
mclh~. nem levar na tra.scir11 luzes, dispositivos rcflctores ou ma· 
tcri11i1 rcflctores branCOS OU 11marelo .scletivo; esta disposiçilo nào .IC 

~phar!i nem AO emprq;o de luzes br11ncas ou amarelo ~oelctivo de 
marcha·~· ri:, nem ~ iluminAçlo dos números c letras de cor clara das 
plaas tr.uc:ir:u de: matricula ou d~ signos distintivos ou de outras 
m.uas distmtivas que por.SA ntgir a lcgislaçlo n:acional ou do rc· 
Oao do fundo claro de uis plaas ou signos, nem h luzes vermelhu 
gtutónln ou pi~·pu.cas de ccnos •·dculos que ti:m prcfcri:ncia de 
troin.lltO. 

li. As P.:ana Contrat..:anta ou suu subdivisõo podc:rJio, na me· 
dída que .:ach.:arcm por.d•-cl. sem comprometer a sq;urnnç.a do tr:in· 
•uo, .:autonr.ar, cm sua kg11l.:açlo nacional, u~oo h disposições 
c d•> ptC"-cnlc .1111~0 •om rapato ~o·· 

a) •·dcul~ de traçlo animal c arr~ de m3o; 
b) •·dculo• de forma ou naturu..:a apccial ou empregados com 

tinahd.:adC'\ c cm condtçOO apcciai•. 
i. Scnhuma d:u d1spo.içàa d.:a pracntc Con.,cnçlo poder!& 

ser tntcrprct.:ada no scnltdo de impedir ~ lq;1slaçilo n11cional impor 
.:a~ Jllupos .se pc-J""trcs conduzidos por um respons!ivcl ou que 
formam con~o. bem como aos condutoro de cabeças de gado, 
wrtnh.u ou c:m rcb..:anho, ou animais de tiro, carga ou sela, que 
IC\·.1m, quAndo e~rculam pcb pista de rolamento da estrAda nas cir· 
cunsdna..:a• ddintdas no p.:ar!igr.1fo ~-b do procntc: artigo, um dispo· 
stltlo rcflc:tor ou um.1 lur; a lu1 rc:Octida ou emitida dever!& r.cr então 
brAna ou de cor .1m.:arcl.1 sclcttva para a frente c •·crmclha para trh. 
ou tambCm de cor .1marc:b nas du.:as dirc:çôes. 

ARTIGOJJ 

IJ~: IIOfiD&I pan O ftllpntO dai lamt p!'ffillU 110 IIMXO S 

I. O condutor de um •·clculo proYido das luzes altas c luzes 
baulls, ou luta de postçlo ddinid:u no anoo S da presente Con.,cn· 
çlo, ut•linar!l ala.s luzo nu condições seguintes, quando, cm virtude 
du .ut. .1~ d.1 pr~"-CIIlt: Con•·cn~;;io, o •·c:ículo dc•·a levar ;&cc~a~ na 
frcn:c: pelo menos uma ou duas luzes brancas ou de cor amarelo 
sclcti•·o: 

a) a~ luzes alta' nào deverão r.cr acesas nus llrcas urbanas, 
qu~ndo as via.s forem suficientemente iluminadas, nem fora dos 
po•·o~dos qu:mdo a pista estiver iluminada de forma contínua c esta 
ilumimação bastar pura que o condutor pos.~a ver claramente até uma 
di~tánci~ suficiente, nem quando o vdculo estiYcr parado; 

b) com a rcs.•alva de que a legislação nacional pertinente 

d) as luzes de posição deverão ser utilizadas simultaneamente: 
com as luzes altas, luze:.• baix:&s c luzes de neblina. Poderão ser utili· 
1.1das sotinhas quando o veiculo estiver parado ou estacionado ou 
quando, cm vias que nào sejam auto-estradas nem as demais vias 
mencionada' no § ol• do arl. ~5 da prc:.\Cntc Convenção, hou.,cr luz 
sulicic:ntc p:1ra que o condutor possa ver claramente a uma distáncia 
adequada c para que os demais usuários da Yia posSllm distinguir o 
veículo desde uma distáncia apropriada. 

!. Quando um .,c[culo estiver provido das luzes de neblina, 
dclinid:1s no anc\O 5 da presente Convenção, esta.• luzes só devem ser 
utilir.1das cm caso de neblina, nevada ou chuva forte. 

)l:ào obstante o disposto na alínea c do§ I• do presente :migo, 
a~ lute:.' de neblina serão utili1.adas cntào cm substituição às luze:.•, 
baiu~; a lcgi~l;~çào nacion:tl poderá todavia, autorizar, nc:.\tc caso, a 
utilitaçlo simultánca das luzes de neblina c das luzes baixas. 

J. ~ào obstante o disposto no§ 2• do presente artigo, a legisla· 
çlo n;&eionul podc:d, mesmo no c;1so de ausi:ncia de ni:voa, nevada 
ou chuva f<lrlc, :1utori1A1t que se faça uso das luzes de neblina cm vi:ts 
otrcit;&s com muita cur•·a . 

ol. ~enhuma disposição d;1 prc:.~cnte Convenção poderá ser 
intc:rprc:wd;t no ..:ntido que impeça às lcgisl:açõcs nacionais impor a 
obrigação de ;&ccndcrcm·sc ;ts luzes baixas nas povoações. 

S. o~ s.Jnab ócleot a que se faz referencia no § 2• do arl. 28 
consi~tir;io no acender intermitente a curtos intervalos das luzes bai. 
\as ou no acender intermitente das luzes altas ou no acender alter· 
n;tdo, a curtm intervalo~. :ts luzes baixas c altas. 

ARTIG03ol 
Exccções 

I. Desde que os dispositivos produtores de sinais cspcci:lis óti· 
cos c acústicos de um Yciculo que tenha prioridade de passagem indi· 
quem a proximid:adc desse veiculo, todo usuário da via deverá deixar 
livre p:1ssagcm pcl:& Yia, c deter-se, se ncccssãrio. 

1. t\s legislações n:&eionais poderão cslllbclcccr que os conduto· 
ro de veículos que tenham prioridade de passagem não licarào 
<Jbrigados, qu:mdo sua passagem for anunciada pelos dispositivos de 
sin:~li1açào especiais de veiculo, c sempre: que ponham em perigo os 
dem;&is usuários da via, :1 rcspcilllr c:m sua totalidade ou em parte as 
disposiçõc.~ do presente C:~pitulo li com c:xceçào das do§ 29 do arl. 69 

3. As legislações nacionais poderão determinar cm que medida 
o pc:sso;d que trab;1lha na construção, reparação ou conservaçüo de 
vi:as, com inclusão dos condutores das máquinas empregadas nas 
obras, não csl:lrá obrigado, sempre que observe todas as precauções 
necessárias, a respeitar durante seu trabalho, as disposições do 
presente Capitulo 11. 

au torite a utilizaçào das luzes altas durante as horas do dia cm que a 
visibilidade seja reduzida devido, por exemplo, à névoa, nevada, 
chuv:a forte ou pas.•agcm de um túnel, as luzes altas não deverão ser 
ucc:.•as ou dcvcrilo ser usadas de modo que se evite o ofuscamento; 

(i) qu:tndo o condutor for cruzar com outro vdculo; as luzes, 
quando empregadas, deverão apagar-se, ou ser utilizadas de modo 
que se evite o ofuscamento, à distância nccc:.•sária para que o 
condutor desse outro veículo possa continuar sua marcha sem dilicul· 
dude c sem perigo; 

ol, Para ultrapassar ou cruzar máquinas a que se faz rcferi:ncia 
no§ )9 do presente :&rtigo, enquanto participam nos trabalhos que se 
cfctu:m1 na via, os condutores dos dern:lis veículos podcrüo dcix:lf 
de observ:1r as disposições dps arts. I I e 12 da presente Convenção 
na medida ncccssúria, c sob a condiçüo de adotar todas as prccau· 
ções do caso. 

(ii) quando um veiculo seguir outro à pequena distãncia; 
contudo as luzes de estrada poderão ser acesas, de conformidade 
com o disposto no § 59 do presente :ltligo, para indicar o propósito 
de ultrapassar niJs condições previstas no artigo 28 da presente 
Con.,cnção; 

(iii) cm toda circunstãncia cm que for necessário não ofuscar 
aos demais usúarios da via ou aos usuários de uma via aquáticu ou 
de uma linha férrea que existir :to lar11o da via; 

CAPITULO III 
Condições que de~em reunir os veículos automotorcs e os reboques para 

serem admitidos em circulação Internacional 

ARTIGO 35 

Matrícula 

I. a) Para beneliciar-sc das disposições da presente Conven· 
çi1o, todo veiculo automotor cm circulação intcrnacionul c todo rcbo· 
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que: que não seja um roboquc ligeiro, acopludo a um automotor, 
deverão estar matriculados por uma Parte Contratante ou por uma 
de suns subdivisões c o condutor deverá estar provido de um ccrtifi· 
cado válido emitido para atestar essa matricula, expedido seja por 
uma autoridade competente dessa Parte Contrutantc ou de sua 
subdivisão, seja, cm nome da Parte Contratante ou de sua subdi· 
visão, pela associação que c.~ta haja habilitado para este fim. O 
certificado, denominado certificado de matricula, conterá pelo 
menos: 

- um número de ordem, chamado número de matricula, cuja 
composição se indica no anexo 2 da presente Convenção: 

-a data de primeira matricula do veículo: 
-o nome completo c o domicilio do titular do ccrtificudo: 
-o "''me ou a marca do fabricante do veiculo: 
- o número de o'rdcm do chassis (número de fabricação ou 

número de série do fabricante): 
-se se trata de um veiculo dc.~tinado ao transporte de mercado· 

rins. o peso máximo uutorillldo: 
-o prazo de validcz, se não for ilimitado. 
As indicações registradas no certificado figurarão únicamcntc 

cm cnractcres latinos ou cm letra Gursiva, chamada inglesa. ou apare· 
ccrão repetidas dc.~sa forma: 

b) As P:.rtc.~ Contratantc5 ou suas subdivisõc.~ podcrilo, toda· 
via, dispor que os certificados expedidos cm seu território indiquem 
o ano de fabricação cm lugar de data da primeira matricula. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo I• do presente artigo, 
um veiculo articulado, não dc.~acoplado, cnquunto estiver cm circula· 
ção internacional, será beneficiado pelas disposiçõc.~ da prc.~cntc 
Convenção, mc.~mo que só exista para c.~sc veiculo uma única 
matricula c se haja expedido um só certificado para o trato r c o sem i· 
reboque que o formam. 

3. Nenhuma das disposiçôes da prc.~cntc Convenção poderá ser 
intcrprcl:ld:t no sentido cm que se limite o direito das Partes Contra· 
tantes ou suas subdivisõc.~ de exigir do condutor, no caso de um 
veiculo cm circulação internacional não matriculado no nome de 
nenhum dos ocupantes do mesmo, que justifique seu direito à posse 
do veiculo. 

4. Recomenda-se que as Partes Contratante.~. que ainda não o 
tenham, que estabeleçam um serviço que, cm c.~cala nacional ou 
regional, registre os automotorcs postos cm circulação c de manter 
um registro central dos dados particulares contidos no certilicado de 
matricula de c:ada veiculo. 

ARTIG036 

Número de matricula 

I. Todo automotor cm circulação internacional deverá levar 
seu número de matricula na parte dianteira c na parte traseira: contu· 
do, as moticiclet:as só deverão levar esse número na parte traseira. 

2. Todo reboque matriculado, cm circulação internacional, 
deverá levar, na parte traseira, seu número de matricula. No caso de 
um uutomotor que arraste um ou mais reboques, o reboque ou o últi· 
mo dos reboques, se não estiverem matriculados, levarão o número 
de matricula do veiculo-trutor. 

3. A composição c a forma cm que devem ser colocados o nú· 
mero de matrícula a que se refere o presente artigo se ajustarão às 
disposições do anexo 2 da presente Convenção. 

ARTIG037 

Signo distintivo do Estado de matrícula 

I. Todo automotor em circulação internacional deverá levar nu 
parte tr:asciru, além de seu número de matricula, um signo distintivo 
do Estado onde haja sido matriculado. 

2. Todo reboque engatado a um automotor e que, cm virtude 
do artigo 36 da presente Convcnçüo, deva levar na parte traseira um 

número de matrícula, deverá também levar na parte traseira o signo 
distintivo do Estado que haja expedido c.~ te número de matrícula. 

As disposições do presente parágrafo se ;aplicarão mesmo no ca
so de que o reboque c.~tcja matri.:ul:ado cm um E.~tado que não seja o 
Estado de matricula do automotor ao qual c.~teja cngat:ado; se o rc· 
boquc não estiver m:llriculado dever;\ lcvur na p:trtc traseira o distin· 
tivo do E.~tado de matricula do trator. cxccto quundo circulur nc.~sc 

Estado. 

J. ,\ composição c a forma cm que deve ser colocado o distinti· 
vo :1 que se refere o presente artigo se ajusturão às disposiçõc.' do une· 
xo 3 da prc.~cntc Convenção. 

,\RTIGO .lR 

Marcas de ldentlficaçio 

Todo automotor c todo reboque cm circulação intcrnucional 
dcveriio lcv:ar :as m:arcas de identificação definidas no anexo -1 da prc· 
sente Convenção. 

ARTIG039 

Dl!qiOSiçõn técnlcu 

Todo veiculo. todo reboque c todo conjunto de vcfculos cm cir· 
culação intcrn:acional deverão cumprir t<>das :as disposições do anc.\O 
6 d:a presente Conv;:nção. Deverão c.star. ulém do m:ais, cm bom c:s· 
t:ado de fun.:ionamcnto. 

ARTIGO-lO 

Dbposlçio rranslrórla 

Durante dCJ. :anos. :1 p:artir da cntrad:a cm vigor da prc.~ntc Con· 
vcnçào. de conformidade com o p:mígrafo I do artigo 47, os rc· 
baques cm circulação internacional, qualquer que seja seu ~o má
ximo uutoriL:tdo, serão beneficiados pchas disposiçõc.s da presente 
Con\·cnçào, mesmo que não scjum m:llricuhados. 

CAPITULO IV 

Condutores de Yeículos automotorrs 

ARTIGO-li 

V alidez das habilitações para dirigir 

I. As !':artes Contratante.~ reconhecerão: 

a) todo documento de habilit:açào nacional redigido cm seu 
idioma ou cm seus idiom:as ou, se não estiver redigido cm um de tais 
idionws. acompanhado de um:atraduçào certificada; 

b) todo documento de habilitação nacional que se ajuste às dis
posições do anexo 6 da presente Convenção: 

c) ou todo documento de habilitação internacion:tl que se ajus· 
te às disposições do :anexo 7 da presente Convenção, como válida 
p:ar:1 dirigir cm seu território um automotor que pertença às cate· 
gori:as de veículos compreendidas pelo documento de habilitação, 
com u condição de que o citado documento esteja cm vigência c haja 
sido expedido por outra Parte Contratante ou por uma de suas sub· 
divisões ou por uma associnção habilitada, para este efeito, por esta 
outru Parte Contratante, ou por suas subdivisões. As disposições do 
presente parágrafo não se aplicum aos documentos que habilitam à 
aprcndizugem. 

2. Niio obswnte o estubelecido no parágrufo unterior: 

a) quando a v:tlidc:z do documento de habilitação puna dirigir 
estiver subordinada, por uma menção especial, a condição de que o 
interessado leve certos aparatos ou a que se introduzam certas 
modificações no veiculo pura udaptá-lo à invalidez do condutor, o 
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documento u~ habilitação não será reconhecido como vâlido se não 
forem observadas as condições assim indie<tdas: 

b) as P:!rtcs Cuntr:1tantc.~ poderão nc~ar-sc a reconhecer a 
validc:z, cm sc:u território, dos documentos de: habilitação paru di· 
rigir, cujo tiiUiar não tivc:r ;1 idade de 18 anos: 

c) as Parte:~ Contratantes poderão nc:gar-~c a reconhecer a vali· 
dc:L. cm -cu território, para dirigir automotor~ ou conjunto de vc:í· 
cul"s da• categoria> C, D c: E c que~ fa1. referência nos anc:Aos 6 c: 7 
da proc:ntc: Con•·cnçào, dos documentos de habilitação para dirigir 
cujo• titulares não hajo~m atingido a idade: de 21 anos. 

.1. ' '' l'artc:s Contratantes \C comprometem a adotllf as mcd1das 
nc:cc:s.!Jna• po~ra que: o• documc:ntm de hahilit:•cào nacionais c: intc:r· 
nac•on;u.r:.ra d111~ir, .10\ qu;m \C referem;,, aJinc:;" a, b c c: do pará· 
grafo I• du prc:\Cntc artigo nào W:J:tm c:•pcdidos cm \CU território 
\Cm uma g:.ro~n11a adcqu:.da qu01n1o .b aptidões c ;h condições fiSic:.s 
do condutor. 

~ !'ara • •rlu:aç.3o do po~r.lgrafv 1• c d;1 alínea c: do pari•gr:•fo :!< 
do rrC"C.'ntc: Jrl>go 

a) am automotora da C..IIC,:ona Baque: .c referem'" anC\<" b 

c 7 d.J procntc Con•cnÇ".lo ~c:r.\ \Cr cnga:ado um reboque hgc:11o; 
podc:r·...:·.l tamiX'n1 cn~"'t.:ar ndC\ um reboque: cujo po.o mhimo 
auh>r>t.>dd C\(C:tb de 7~ lo.~ ; I f•~ llbra•l. ma• nlo c:\Ccd;• d:. tara 
do o~uton~<\•d . ...: o total dC>\ PC\<" m.'lumo• autor11.ados dos veículo• 
a•"m ""';>lo~do• n.3•• (m •uf>Cth>r a .1 ~ ~~ (7 .700 hbra•): 

b) a,., >llh•m•>lo.•tC'\ da• c•IC'J:<'fla• C c () a que w: referem o• 
anno• f• <e • da prncntc C on• e:1ç.io pt:>dcdo .cr c:ngatad'" um r c· 
b<>quc h~C:IW K'n1 que O ((>nJUnh> au1m fMmado dci\C: de f>CIIcncer ;\ 
catrt•lll" ( ou .l '-''C'J:'"'" D 

~ Só !oC f't>der~ ClJ'C'dll Uni dtXUmento de hah1Jitaç.io Interna• 
aon.:al .ao lllul•r de um J • ..:umcnto de h.ah1ht•.;.io n;u:Jonal para cuja 
npc.l>,.Jo lcnh•m .,J,) •"Uinf'lld<l\ ii\ tcQUl\lh\\ mimmo\ C\l~idO\ pc· 
la prncntc <.-.m•cn.;.io O d.x .. mcnh> de hah1htaç.io Internacional 
nlo dC\et.í •ontmuat Kndt> ''.íhdo uma •CJ Clplrado tl pr.11o do do· 
cumcnl<\ n.>,ll'n•l '''trC\;>ondcntc, 'UJO IIUOICII) dc•crá fijlurat na• 
Qucle 

c.. A' di•pouçõa do prac:nte artiRo nào obrisarllo lu Panes 
Contra tAnta rcconhC'CCr a •·ai ida: 

a) d<n documento• de habilitaçlo nacionllit ou intcrnacionai~. 
que tenham lido c:..pcd1do• no território de outna Pane Contratante 
a pcll04' que tinham tua raidência normal cm KU território no 
momento d4 refenda upcdiçlo ou que tenham se mudado para seu 
tcrntóno dcpoi• do~ e.•pcdiçlo; 

b) dm documen:o• de habilitaçlo como 01 acima menciona
do• que tenham •ido c.\pcdidot a condutores que no momento da 
c1pcdiçlo nlo til•cncm residência normal no território cm que: 
fanam upcdidot ou cuja rc:sidênci11 tenha sido mudada pura outro 
território dcpoi• do•11 upcdiç.ilo. 

ARTIGO-I:! 

SupNdo da yaJJckz doi clocumnt01 
dt babllltaçlo pan dlrlalr 

I. As Partes Contratantes ou suiU subdivisões podc:rilo suspen
der um condutor do direito de fnzcr uso cm seu território da habili
taçlo pura dirigir, nacional ou internacional, de que seja titular, se 
c:sse condutor cometer, no território dc:ssn Parte Contratante, urna 
infraçlo que, de acordo com sua Jcgisluçilo, justifique n retirada da 
hubilituçilo pura dirigir. Em tal caso, u autoridade competente da 
Parte Contratante ou de suas subdivisões que haja suspenso o direito 
de fazer uso do documento de hnbilitaçilo poderâ: 

a) recolher c reter o documento até que c~ pire o prazo de sus
pcnsilo do direito de fazer uso do mesmo ou até que o condutor saiu 
de seu território, se a saída se proceder untes da expiruçilo do citado 
prazo: 

b) comunicar u suspensão do direito de usar o documento de 
habilitação à autoridade que o expediu ou cm cujo nome foi 
expedido; 

c) se se tratar de um documento de habilitação internacional, 
indic:tr, no local previsto para essa finalidade, que o documento já 
não é mais válido cm seu território; 

d) no caso de nilo haver aplicado o procedimento previsto nu 
allnca a do prc:scntc parAgrafo, completar a comunicação menciona
da na alínea b, pedindo à autoridade que expediu o documento de 
habilitação, ou cm cujo nome: foi expedido, que notifique ao intcres· 
s,ndo u dccisilo ndotada. 

2. As Partes Contratantes disporão o nccc:ssârio para que se 
notifique aos intcrc:ssudos us decisões que tenham sido comunicadas 
de conformidade com o procedimento previsto na nllnca d do parA· 
grafo J• do prc:scntc urtigo. 

J. Nenhuma das disposições da prc:scntc: Convenção poderá 
ser interpretada no sentido de que: prolba a uma Parte Contratante 
ou às suas subdivisões que impeça de dirigir a um condutor titular de 
um documento de habilitação, nacional ou intc:rnnc:ionul, se for 
C''idcntc ou estiver provado que seu estudo não lhe permite dirigir 
com segurança ou 1c: houver sido privado do direito de dirigir no 
átado onde tem a ~uu residência normal. 

ARTIG0-13 

Dltpoalçjo tranalt6ria 

Os documentos de hnbilitaçlo internacionais pura dirigir que se 
aju,lcm b disposições da Convc:nçilo sobre trânsito rodoviArio, feita 
cm Gc:ncbna cm 19 de setembro de 1949, c t:Jtpcdidos durante um 
rcrlodo de cinco anos n partir da entrada cm vigor da presente 
Convcnçlo, conforme o parAgrafo 1• do urtigo 47 dn prc:scntc 
Convençlo, serilo, para os efeitos dos artigos 41 c 42 dn prc:scntc 
Convcnçiio, assimilados aos documentos internacionais pura dirigir 
previstos nu prc:scntc Convenção. 

CAPlTULO V 

Coadlçaa que tem de mmlr 01 dd01 e 01 ddomotora 
pan Mm~~ admllid01 aa drculaçllo lnttmadonal 

ARTIG044 

I. Os ciclos sem motor cm circulação internacional dcvcrilo: 
a) possuir um freio eficaz; 
b) estar providos de uma campainha que possa ser ouvida a 

disuínciu suficiente c nilo levar nenhum outro aparato produtor de 
sinais acústicos; 

c) estar providos de um dispositivo rcnctor vermelho na parte 
traseira c: de dispositivos que: permitam projetar uma luz branca ou 
amarela sc:lctiva nu parte dianteira c uma luz vermelha na parte 
traseira. 

2. No território das Partes Contratantes que nilo tenham feito, 
de conformidade com o parágrafo 2' do urtigo 54 da prcsc:ntc: Con
venção, uma dcclaraçlo assimilando os ciclomotores às motoci
clc:tns, os ciclomotores cm circuluçilo internacional dcvcrilo: 

a) ter dois freios independentes; 
b) estar providos de uma campainha, ou de outro aparato pro· 

dutor de sinais acústicos, que possa ser ouvido u distância suficiente; 
c) estar providos de um dispositivo de escape silencioso c 

eficaz; 
d) estar providos de dispositivos que: permitam projetar uma 

luz branca ou amnrc:Ju sc:lctivu nu parle dianteira, bem como de uma 
luz vermelha c um dispositivo rcflc:tor vermelho nu parte traseira; 

t) levar a marca de idc:ntificaçilo definida no anexo 4 da pre
sente Convenção. 

3. No território das Partes Contratantes que, de conformidade 
com o,parAgrufo 2' do urtigo 54 da presente Convenção, hajam feito 
uma declaração assimilando os ciclomotores às motocicletas, as 
condições que deverão reunir os ciclomotores pura serem admitidos 
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cm circulação internacional são as definidas para as motocicletas no 
anexo S da presente Convenção. 

ARTIGO 48 

Uma vez cm vigor, a presente Convenção revogarA c substituirâ, 
nas relações entre a5 Partes Contratantes, u Convcnçilo lntcrnu
cional relativa à circulação rodoviâria c n Convenção Internacional 
relativa à circuluçilo de vc!culos nutomotores, firmadas cm Paris, a 
24 de abril de 1926, bem como n Convenção lntcrumcricunu sobre u 
regulamentação do trdnsito automotor ubertn à assinatura cm 
Washington a IS de dc:<:cmbro de 1943 c a Convenção sobre cir
culaçilo rodovillria aberta à assinatura cm Genebra a 19 de setembro 
de 1949. 

CAPITULO VI 

Dltposlçõa Flub 

ARTIG045 

I. A presente Convençilo estará aberta na Sede das Nações 
Unidns, cm Nova Iorque, até o dia 31 de dezembro de 1969, à assina
tura de todos os E.~tados-Membros das Nações Unidas ou membros 
de quaisquer dos organismos especializados ou do Organismo Inter
nacional de Energia Atómica, ou que sejam Partes do Estatuto da 
Corte Internacional de Justiça, c de qualquer outro Estudo convi
dado pela AssembWa-Gcral das Nações Unidas a adquirir a condi
ção de Parte na Convençilo. 

2. A presente Convcnçilo estA sujeita à rctilicaçilo. Os instru
mentos de ratificação serilo depositados cm poder do Sc:crctArio
Gernl das Nações Unidas. 

3. A presente Convenção estarll aberta à adcsilo de qualquer 
um dos Estados n que se refere o parágrafo I• do prc:sc:nte artigo. Os 
instrumentos de ndcsilo ~erilo dcpositlldos cm poder do SccrctArio
Gcrul. 

4. Ao firmar n presente Convenção ou ao depositar o instru
mento de rutificaçilo ou de ndcsilo, cada Estado notificará no Secre
tário-Geral o signo distintivo escolhido para a c:irculaçilo internn
cionul dos ve!culos matriculados no dito Estado, de conformidade 
com o anexo 3 da presente Convenção. Mediante outra notificução 
dirigida no Secretário-Geral, todo Estudo poderá mudar um signo 
distintivo anteriormente escolhido 

ARTIGO 46 

I. Todo Estado poderá, no momento du assinatura, du ratifi
cnçilo ou da adesão, ou cm qualquer outro momento ulterior, de
clarar mediante notificação dirigida no Secretário-Geral que a Con
venção será aplicflvel a todos ou a qualquer dos territórios por cujas 
relações internacionais é responsável. A Convençilo serâ aplicflvel no 
Território ou nos territórios indicados na notificação trinta dias 
depois da data cm que o Sccrctârio-Gcral haja recebido dita notifi
cação, ou nu data da entrada cm vigor da Convcnçilo com respeito 
ao Estudo que faça n notilicuçilo, se esta data for posterior à prece
dente. 

2. Todo Estado que haja feito uma declnrnçilo de conformi
dade com o parágrafo Jv do presente urtigo poderá dcclnrnr cm 
qualquer momento posterior, mediante notificação dirigida ao Secrc· 
tário-Gernl, que a Convenção deixará de aplicar-se no território indi
cado nu noti!icnção, cm cujo caso n Convenção deixará de aplicar-se 
a dito território um uno depois da data cm que o Secretário-Geral 
tenha recebido n notificação. 

3. Todo Estado que fizer a notificação u que se refere o pará
grafo )9 do presente artigo deverá notificar uo Secretário-Geral o 
signo ou os signos distintivos escolhidos para a circulação interna
cional de v.:lculos matriculados no território ou territórios de que se 
trate, de conformidade com o anexo 3 da presente Convcnçilo. Me
diante outra notificação dirigida ao Secretário-Geral, todo E.~tado 
poderá mudar um signo distintivo anteriormente escolhido. 

ARTIGO 47 

I. A presente Convenção entrará em vigor doze meses após a 
data de depósito do décimo quinto instrumento de ratificação ou de 

• adesão. 
2. Com respeito n cada um dos Estados que u ratifiquem ou 

que a ela n adiram depois de depósito do décimo quinto instrumento 
de ratificação ou adesão, n Convenção entrará em vigor doze meses 
após u data de depósito pelo dito Estado de seu instrumento de ratifi
cação ou de adesão. 

ARTIGO 49 

I. Transcorrido um ano dn entrada cm vigor du presente Con
vcnçilo, toda Parte Contratante podcrl\ propor uma ou mais 
emendas ii mesma. O tc.,to de qualquer cmcnd11 que se proponha. 
acompanhado de uma exposição de motivos, serA transmitida no Sc
cretário-Gc:rnl, que n distribuirla n todas as Panes Contratantes. As 
Partes Contratantes podc:rao comunicar-lhe num prazo de doze 
meses 11 punir d11 data dessa distribuiçilo: 

a) se aceitam a emenda; b) se rejeitam a c:mc:ndn; ou c) se dc:sc:
jam que se convoque uma conferencia para c:uminnr u emenda. O 
Sccrctftrio-Gcrultrunsmuirâ igualmente o texto dn emenda proposta 
u todos os demais Estudos u que se refere: o pnrlagrufo I do artigo 45, 
da prc:sc:ntc Convcnçilo. 

2. a) Toda emenda que se proponha ou se distribua de confor
midade com o pnrllgrufo anterior sc:rA considerada aceita se, no 
prazo de doze: mc:sc:s mencionado no parAgrafo anterior, menos de 
um terço dns Partes Contratantes comunicarem no Sccrc:tário·Gcral 
que rejeitam u emenda ou que desejam que se convoque uma con
ferência para examinA-ln. O SecretArio-Geral notificarA n todas as 
Purtcs Contmtuntcs tod:1 :1ceit:1çào ou toda nilo ucc:ituçilo da emenda 
proposta c toda petição de que se convoque uma conferencia para 
examinA-lu. Se: o número total de nilo aceitações c petições rc:cc:bidns 
durante o prazo espc:cilicudo de doze meses for inferior u um terço 
do número total dus Partes Contratantes, o Sc:crctário·Gcrnl notifi
carA a todas as Partes Contratantes que a emenda entrarA cm vigor 
seis meses depois de haver expirado o prazo de doze mc:sc:s especifi
cado no parágrafo nntcrior pura tod11s 11s Partes Contr11tuntes, cxccto 
nquclns que durante o prazo especificado hajam rejeitado a emenda 
ou hnjnm solicit11do n convocuçilo de uma conferencio para examinA
ln. 

b) Todn Parte Contratante que durante o indic11do prazo de 
doze meses rejeitar uma emenda que se proponha, ou pedir que se 
convoque uma conferencia para examinA-ln, poderá, a qualquer mo
mento depois de transcorrido o indicado prazo, notificar no SecretA
rio-Geral n ucc:itaçilo du emenda, e o Secrctârio·Gcrnl comunicarâ 
essa notilicnçilo n todas us demais Partes Contratantes. Com respeito 
ii Parte Contrat11ntc que tcnhu feito essn notific11çilo de accitllçilo, n 
emenda cntrarâ cm vigor seis meses npós seu recebimento pelo Sc
crctário-Gcrnl. 

3. Se a emenda proposta nilo for acdtn de conformidade com 
o parágrafo 2 do presente urtigo c se, dentro do prazo de doze meses 
especificado no parágrafo I do presente urtigo, menos du metade do 
número total das Partes Contratantes houverem comunicado ao 
Secretário-Geral que rejeitam a emenda proposta, c se uma terça 
parte, pelo menos, do número total das Partes Contratantes, mas 
nunca menos de dez, houverem comunicado que a aceitam ou que 
desejam que se convoque uma conferência para examiná-la, o Secre
tário-Geral convocará uma Conferência para examinar a emenda ou 
qualquer outra proposta que se apresente de conformidade com o 
parágrafo 4 do presente urtigo. 

4. Se uma conferência é convocada .de conformidade com o 
parágrafo 3 do presente artigo, o Secretário-Geral convidará para a 
mcsmn n todos os Estudos que se refere o parúgrnfo I do urtigo 45. 
O Secretário-Geral pedirú a todos os Estados convidados à Conferên
cia que, com pelo menos seis meses de antecedência da dutn de ~ber· 

' ' ' • ', ' ' ' I ' • ' ' I • ' '"' ' ' ' \ ' ' ' ' : .. \ ' ( ' ' ' 
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rur~. lhe ,cj~m cnvi~das todas as propostas, que desejarem que sejam 
cx~minadas pda Conferência além da emenda proposta, e comuni
cará essas propostas, pelo menos três meses antes da data de abcr
rur~ da Conferência, a todos os Estados convidados à mesma. 

S. a) Toda emenda à presente Convenção será considerada 
aceita se for adotada por uma maioria de dois terços dos Estados Re
presentados na Conferência, sempre que essa maioria incluir pelo me
nos dois terços do número de Partes Contratantes representadas na 
Conferencia. O Secretário-Geral notificará a todas as Partes Contra
tantes a adoção da emenda c esta entrará em vigor doze meses depois 
da d~ta de sua notificação com respeito às Partes Contratantes, salvo 
aquelas que, nesse prazo, hajam notificado ao Secretário-Geral que 
reJeitam a emenda. 

b) Toda Parte Contratante que haja rejeitado uma emenda du
rante esse prazo de doze meses podcrã, a qualquer momento, notifi
.:ar ao Secretário-Geral que a aceita, c o Secretário-Geral comuni
cará essa notificaçàc a todas as demais Partes Contratantes. Com 
mperto à Parte Contratante que haja notificado sua aceitação, a 
emenda entrará cm vigor seis meses depois que o Secretário-Geral 
haJa reccbrdo a notificação ou na data cm que expire o mencionado 
rualO de doze meses se esta data for posterior. 

6. Se a emenda proposta não for considerada aceita, de con
formrdadc com o parágrafo ~ do presente artigo c se nào forem sa
trsferta• ~~condições prCKritas no parágrafo 3 do mesmo, para a con
' ocaç.lo de uma conferência, a emenda proposta será considerada re
Jertada 

ARTIGO 50 

Toda Parte Contratante poderá denunciar a presente Conven
ç.:io medrilnte notificação por escrito dirigida ao Secretário-Geral. A 
denunCia surtirá efeito um ano depois da data de recebimento da 
notrficaçjo pelo SccretArio-Geral. 

ARTIGOS I 

A presente Convenç.:lo deixará de vigorar se o número de Partes 
Contratantes for inferior a cinco durante um perlodo de doze meses 
con~utrvos. 

ARTIGOS:! 

T \ld.r controvérsia entre duas ou mais Partes Contratantes, com 
rcfercncr;r à rnterpretaçlo ou aplicaç.:lo da presente Convenção, que 
as Parte. Contratantes nilo tenham podido resolver por meio de 
net~ocraçlle!o ou de certo modo, poderá ser submetido, por solicitação 
de qualquer uma das Partes Contratuntes interessadas, à Corte ln
ternacronal de Justiça para que a resolva. 

ART1GOS3 

:"enhuma das disposições da presente Convenção poderá ser in
terpretada no sentido que prolba a uma Parte Contratante de tomar 
medidas.compatlvcis com as disposições da Cartn das Nações Uni
da~ e limitadas às cxigC:ncias da situação, que julgnr necessárias pura 
~ua se~urança externa ou interna. 

ARTIG0 54 

• Todo Estado. poderá, no momento de firmar a presente Convcn
.;ao ou de deposHar seu instrumento de ratificnção ou de adesão, 
dedarar ~ue não se c~nsidcra obrigado pelo artigo 52 da presente 
Convençao. As dcma1s Partes Contratantes nilo estarão obrigadas 
relo artigo 52 com respeito a qualquer Pnrte Contratante que tenha 
fe1to essa declaraçilo. 

2 .• No momento d~ dcp,sitnr seu instrumento de ratificação ou 
de adcsao, todo. Estado poderá declarar, mediante notificação diri
grda ao Secretáno-Gcrnl que, para os efeitos da presente Convenção, 
·'.'.''.

1111 1" m "~.lomotorc:s its motocicletas, alínea n do artigo I• Todo 
Est.tdo rodera,. c:m qualquer momento, mediante notificação diri
grda au Secretáno-Geral, retirar sua declaração. 

3. As dc:çlaraçõcs previstas no parágrafo 2 do presente artigo 
surtirão efeito seis meses depois da data cm que o Secretário-Geral 
haja recebido sua notificação, ou na data cm que entre em vigor a 
Convenção para o Estado que formule a declaração, se esta data for 
posterior à primeira. 

4. Toda notificação de um signo distintivo anteriormente csco-. 
lhido que se notifique de conformidade com o disposto no parágrafo 
4 do artigo 45 ou no parágrafo 3 do artigo 46, da presente Conven
ção, surtirá efeito três meses depois da data cm que o Secretário-Ge
ral haja recebido a notificação. 

S. As reservas à presente Convenção e seus anexos, com 
cxceçil~ da prevista no parágrafo I• do presente artigo, estarão 
autorizadas sob a condição de que sejam formuladas por escrito c, se 
foram formuladas antes de se haver depositado o instrumento de ra
tificação ou de adesão, que sejam conformadas nesse documento. O 
Secretário-Geral comunicará essas reservas a todos os Estados a que 
se refere o parágrafo I• do artigo 45. 

6. Toda Parte Contratante que haja formulado uma reserva ou 
feito uma declaração de conformidade com os artigos I ou 4 do 
presente artigo poderá retirá-ln a qualquer momento mediante 
notificação dirigida ao Secretário-Geral. 

7. Toda reserva formulada de conformidade com o parágrafo S 
do presente artigo: · 

a) modifica, para a Parte Contratante que a fizer, as disposições 
da Convenção a que a reserva se refere c na medida cm que essa reser
va afeta essas disposições; 

b) modifica essas disposições na mesma medida no que diz res
peito às demais Partes Contratantes cm suas relações com a Parte 
Contratante que haja feito a reserva. 

ART1G055 
O SecretArio-Geral, além das declarações, notificações e 

comunicações previstas nos artigos 49 c 54 da presente Convenção, 
notificará a todos os Estados a que se refere o parágrafo I do artigo 
45 o seguinte: 

a) as assinaturas, ratificações c adesões de acordo com o dis
posto no artigo 45; 

b) as notificações e declarações previstas no parágrafo 4 do 
artigo 45 c no artigo 46; 

c:) as datas de entrada cm vigor da presente Convenção em 
. virtude do artigo 47; 

d) as datas da entrada cm vigor das emendas à presente Conven
ção de conformidade com os parágrafos 2 e S do artigo 49; 

e) as denúncias conforme o previsto no artigo 50; 
() a revogação da presente Convenção de conformidade com o 

artigo SI. 
ARTIG0 56 

O original da presente Convenção, feito em um só exemplar nas 
llnguas inglesa, chinesa, espanhola, francesa c russa, sendo os cinco 
textos igualmente autênticos, será depositado cm poder do Secretá
rio-Geral das Nações Unidas, que transmitirá uma cópia auten
ticada, conforme ao original, a todos os Estados a que se refere o 
parágrafo I do artigo 45 da presente Convenção. 

Em testemunho do que, os plenipotenciários abaixo assinados, 
devidamente autorizados para tal por seus respectivos governos, fir
maram a presente Convenção, . 

Feita em Viena no oitavo dia de novembro do ano de mil nove
centos c sessenta e oito. 

(Segue a lista dos Estados Signatários.) 

ANEXO I 

EXCEÇOES À OBRIGAÇÃO DE ADMITIR EM CIRCULAÇÃO 
INTERNACIONAL AOS VEICULOS AUTOMOTORES 

E AOS REBOQUES 

I. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu territó
rio, cm circulaçilo internacional, automotores, reboques c conjuntos 

' ' 
1 
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de veículos cujos pesos totais ou peso por eixo, ou cujas dimensões 
e1tcedam dos limites fi1tados por sua legislação nacional para os vcí· 
culos matriculados cm seu território. As partes Contratantes, cm 
cujos territórios ocorra uma circulaçilo internacional de veiculas 
pesados, procurarão realizar acordos regionais que permitam, cm cir· 
culaçilo internacional, o acesso às vias da região, com c1tccção das de 
características técnicas limitadas, dos veículos c conjuntos de 
vefculos cujos pesos c dimensões nilo c1tccdam das cifras fixadas por 
esses acordos. 

2. Para os efeitos do parágrafo I do presente anexo, nilo se 
considerará come, excedendo da largura máxima autorizada, a projc· 
ção que apresenta: 

a) os pneumáticos perto de seu ponto de contato com o solo, e 
as conexões dos indicadores de pressão dos pneumáticos; 

b) os dispositivos antiderrapantes montados nas rodas; 

c) os espelhos retrovisores construídos de forma que com uma 
pressão moderada, se possa alterar sua posição cm ambos os senti· 
dos de tal maneira que já não ultrapassem da largura máxima 
autorizada; 

d) os indicadores de dircção lateral c suas luzes de gabarito, sob 
a condição de que a saliência correspondente não exceda de alguns 
centímetros; 

e) os selos aduaneiros fixados sobre a carga c os dispositivos de 
segurança c protcção desses selos. 

3. As Partes Contratantes poderão não admitir cm seu tcrritó· 
rio, cm circulação internacional, os seguintes conjuntos de vclculos 
na medida cm que sua legislação nacional proíba a circulação de tais 
conjuntos: 

a) motocicletas com reboque; .. 
b) conjuntos constituídos de uin automotor c vários reboques; 
c) veículos articulados destinados ao transporte de pessoas. 

4. As Partes Contratantes poderão não admitir cm seu tcrritó· 
rio, cm circulação internacional. 'os automotorcs c os reboques aos 
quais se apliquem as cxceções prqvistas no parágrafo 60 do anexo 5 
da presente Convenção. 

5. As Partes Contratantes poc;lcrão não admitir em seu tcrritó· 
rio, em circulação Internacional, os ciclomotores c as motocicletas 
cujo condutor ou, se for o caso, cujo passageiro não estiver provido 
de um capacete de protcção. 

6. As Partes Contratantes poderão c1tigir, para a admissão cm 
seu território, em circulação intcrn;~cional, de todo automotor que, 
não seja um ciclomotor de duas rodas ou uma motocicleta de duas 
rodas sem slde-car, que esse automotor leve a bordo um dispositivo 
descrito no parágrafo 56 do anexo 5 da presente Convenção -
dc:stinudo a, cm caso de imobilização na pista de rolamento da cstra· 
da, anunciar o perigo que o veículo constituir. 

7. As Partes Contratantes poderão e1tigir· para a admissão cm 
circulação internacional, por certas vias diflceis ou certas regiões de 
relevo difícil de seu território, de veículos automotorcs cujo peso má· 
ximo autorizado exceda de 3.500 kg (7.700 libras) que esses veículos 
automotores cumpram as prescrições da legislação nacional para a 
circulação nessas vias ou regiões aos veículos de mesmo peso 
máximo autorizado que ela matricule. 

8. As Partes Contratantes poderão não admitir cm circulação 
internacional sobre seu território, todo veículo automotor munido 
de luz baixa com focos assimétricos, se cada um desses focos nilo csti· 
ver regulado para o sentido da circulação cm se seu território. 

9. As Partes Contratantes poderão não admitir cm circulação 
internacional cm seu território os veículos automotorcs ou reboques 
ligados a um veiculo automotor que possua um sinal distintivo difc· 
rente daquele que esteja previsto para tais veículos no artigo 37 da 
presente Convenção. 

ANEXOl 

NÚMERO DE MATRICULA DOS AUTOMOTORES E DOS 
REBOQUES EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

I. Os números de matrícula a que se referem os artigos 35 c 36 
da presente Convenção deverá estar composto de algarismos ou de 
algarismos c letras. Os algarismos deverão ser arábias c as letras 
deverão ser maiúsculas de caracteres latinos. Nilo obstante, poderão 
ser usados outros algarismos c caracteres, mas cm tal caso o número· 
de matricula dcvcrâ repetir-se cm algarismos arâbicos c letras maiús
culas de caracteres latinos. 

2. O número de matricula deverá estar composto c colocado 
de modo que seja legível de dia c com tempo claro desde 11ma di~tãn· 
cia mínima de 40 m ( 130 pés) por um observador situado na direção 
do eixo do veículo e estando este parado; não obstante, cada Parte 
Contratante para os veículos que matricule, podcrâ reduzir esta dis· 
tãncia mini ma de legibilidade, no caso das motocicletas c outras cate· 
gorias especiais de automotorcs nas quais seja dillcil dar aos númc· 
ros de matrícula dimensões suficientes para que sejam legíveis, a 
40 m (130 pés), 

3. Quando o número de matricula estiver inscrito numa placa 
especial, esta deverá ser plana c fixar-se em posição vertical ou quase 
vertical, perpendicular ao plano longitudinal médio do vc[culo. 
Quando o número for afixado ou pintado sobre o veículo, dcverâ 
ficar cm uma supcrflcic plana c vertical ou quase plano c vertical, 
perpendicular ao plano longitudinal médio do vc[culo. 

4. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 5 do artigo 32, a 
placa ou a supcrflcic, sobre a qual se fixe ou se pinte o número de 
matricula, poderá ser de matciral rcflctor. 

ANEXOJ 
SIGNO DISTINTIVO DOS AUTOMOTORES E DOS 

REBOQUES EM 
CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

I. Os signos distintivo a que se refere o artigo 37 da presente 
Convenção deverá estar composto de uma a três letras maiúsculas 
cm caracteres latinos. As letras terão uma altura mínima de O,OSm 
(3,1 polegadas) c a largura m!nima de seus traços será de O,Oim (0,4 
polegadas). As letras deverão estar pintadas no negro sobre um 
fundo branco de forma clítica com o eixo maior cm posição hori· 
zontal. 

2. Quando o signo distintivo consistir de somente uma letra, o 
eixo maior da elipse poderá estar cm posição vertical. 

3. O signo distintivo de nacionalidade nilo deverá ir unido ao 
número de matricula nem deverá estar colocado de tal maneira que 
possa confundir-se com este último ou prejudicar sua legibilidade. 

4. Nas motocicletas c seus reboques as dimensões mínimas dos 
eixos da elipse serão 0,175m (6,9 polegadas) c 0,115m (4,5 polc· 
gadas). Nos demais automotorcs c seus reboques, as dimensões m!ni· 
mas dos eixos da elipse serão: 

a) 0,24m (9,4 polegadas) c 0,145m (5,7 polegadas) se o signo 
distintivo constar de três letras. 

b) 0,175m (6,9 polegadas) c O,IISm (4,5 polegadas) se o signo 
distintivo constar de menos de três letras. 

S. As disposições do parágrafo 3 do anexo 2 se aplicarão à 
colocação do signo distintivo nos veículos. 

ANEX04 

MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOMOTORES E 
s;:us 

REBOQUES EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

1. As marcas de identificação compreenderão: 
a) para os automotorcs: 
(i) o nome ou a marca do produtor do veiculo; 
(ii) no chassis ou, na falta de chassis, na carroccria, o número de 

fabricação ou número de série da produção; 
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(iii) no motor, o número de: fabricação do motor, se o produtor 
nc:Jc: o coloc;ar; 

partes comuns; us combinações dos controles se: pc:rmitirilo uni· 
Cllmcntc no caso de cxístircm, pelo menos, dois controles distintos. 

11) para os reboques. u indicações mcncionadu nos incisos i c ii 
supra; 

7. O freio de serviço deverA aluar sobre todus as rodas do vcl· 
cu lo; nilo obstante, nos vclculos qu~: tenham mais de dois eixos, as ro
das de um deles poderão não pouuir freios. c) pMA ,,. o:&domotora, a indic.1çiio da cilindnda c as sijtl.u 

''CM". 8. O freio de segurança deverá poder atuur pelo menos sobre 
uma roda de cada lado do plano iongitudinul médio do veiculo: a 
mesma disposiçlo K apliCllrA ao freio de estacionamento. 

2. AJ nutCill mc:ncionadu no pa~grafo I do presente An~o 
dcvcrAo atAr c:m luaara aca.alvcil c ser facilmente: lqlvcis; além do 
m.W. dc:vcrAo w de dillciJ modifiaçlo ou suprasJo. AJ lc:tru c os 
numcret induldet nu mllClU tisurarao uniamcntc: cm arac:tc:ra 
lalinet ou cm lc:tra cuniva chamada analaa, c c:m alaammos arAb1· 
coa., ou apatcar1o rcpclidOt dc:lw maneira. 

A."iEX05 

CO~DIÇOES TEC~IC.AS RELATIVAS AOS AUTOMOTORES 
EAOS REBOQUES 

I At Pana Contra tanta que. de: conlormídAdc com o at1ÍJ11l 
I. all~~e~ a da pracntc Con"CnÇ.lo, tujam dc:darado que dacjam at· 

wtular lt motoackt&t ot "Ckulet de: trá roda.' cuja tara nlo aceda 
de: 400 k$ (900 hbr.u) dc>-cr1o wbmc:tcr ala ólumot .b dispetiçôa 
do praocntc AtKto rrutiY&t l.anto A.t motoodttAt como Ot automoto-
ra. 

;: P.ar.a ot dniOt do praa~tc Ancto. o termo "reboque" ~ 
apl,.;-.a unoG.:amctllc .ao• rtboqua deolmadOt a ~ cnf!.al.ado. a um au· 
lornotor 

) Sem ptqul:o do dn.pollo n.a allnc.a a do p.ar~ar.1fo 2 do 
at1lf0 j da prorntc Con•-mclo. :od:l P.ane C:ontr.11.antc poderÁ 
unpor pro.:u,.Jo que C>Omplct.am u d•~I'O~ do prc:Kntc A neto, 
ou oq.un man e>:n&.a•. p.au 01 automotora que matnculc c para 0\ 

rct>ooq..o que: .adm11a an or~:UI.ac:lo. de conlorm&dadc com a 'ua 
lql~J.açlo IUCOn.al . 

CAPITül.O I 

frriol 
-4 Para o. c!alot do ptaa~le .1r11J:O 
a) por ro4a11 M - riso cntcnde·~ u rodat ~mctnca.• ou 

quate umt1nc:a•. com rc:la~lo .10 pl.ano lon~tudinal medto do •·d· 
culo, mamo q~Jc nlo atqam 01tuada.~ no mamo c:no (o c:i.to c:m tan· 
dcrn c:qutnlc .a dona tot); 

11) por trrio cSr _,i(~~ c:ntc:nde·tc: o que: w: uulit.a normalmc:n· 
te pua d1m1nuar a man:ba do •-dculo c parA·Io. 

c) por trrio cSr nta~o c:ntc:ndc-~ o que w: utiliz.J~ pua 
manter o •"dc:ulo &mó•-cl na. auKilaa do condutor ou. no ar.o de um 
reboque. quando este:..: cncontr:& dacngalado; 

cl) por trrio cSr Wf:1111111Ca entende-te o di~po•íti•·o dotinado a 
d&m&nuír a marehll do •-cic:ulo c par.\·lo no cata de: falha do freio de 
.cr'\'IÇO; 

A. frrio doe nt-corn, C01D U~ d.u IDOloddrUI 

~. Todo .1utomotor, com c:.\ccçào da motocicleta. deverA ~ta r 
pro•·ido de lreio• que: po~~m ~c:r facilmente acionados pelo con· 
dutor, dadc: sc:u aucntamcnto. Tais freios devem poder efctuur as 
trá K[tuinta I unções de: frenagc:m: 

1) freio de sef\·iço, que permita diminuir u murcha do veiculo 
c parA-lo de modo sejturo. rApido c clicut, quaisquer que sejam as 
condições de carga c o declit·c ou aclive du pista pot onde circule; 

b) freio de ~lacionumc:nto, que permita manter imóvel o vcl· 
cu lo, quuisqucr que sejam as condições de cargu, num declive ou udi· 
vc de 16%, ficando as supcrficies ativas do freio cm posição de frear 
mediante um dispositivo de açilo puramente mec:ãnica; 

c) freio de segurança. que permita diminuir a murcha do vcl· 
.culo c parfl·lo, quaisquer que sejam as condições de carga, dentro de 
uma distància ruzoflvel, inclusive no cuso cm que fulhc o freio de 
serviço. 

6. Sem prcjulzo do disposto no purilgrufo 5 do presente Anc· 
~o. os dispositivos que assegurem as três funções de freio (freio de 
serviço, freio de segurança c freio de estucionumcnto) poderão ler 

9. O freio de serviço c: o freio de estacionamento deverão aluar 
tabrc superficia de fricçlo unidas lls rodu de modo permanente, 
por mcao de: pc:ç;u sulicicntc:mc:ntc sólidas. 

10. Nenhum:~ supc:rficic de fricçlo poderá liCllr dC511coplada 
du rodas. Contudo, 1:11 dCS:~coplamcnto se: admitirá para certas 
superfiacs de lriCÇ'lo, r.ob n c:ondiçlo de que: 

a) w:ja apenas momcnlànc:o, por ac:mplo, durante: uma mu· 
danç.1 de marchu; 

b) nao for po~>•lvcl sem a uç;lo do condutor. quando IC truta 
de: freio de cstacion:amc:nto; c 

c) continue !oCndo po~>slvc:l c~crccr a açlo de freio com a cli· 
CÁL'la pracnta, de: acordo com as disposições d,, parAprafo S do prc· 
!oCnlc Anexo, quando !oC tral:a de freio de serviço ou de freio de se· 
jiUrllnÇll. 
8. F rc:lo doe rTboqua 

11. Sem prc:julto do di•posto na ullnca c do parágrafo 17 do 
prc:Kntc Ane~o. todo reboque, com ~ccçào dos reboques li~tic:ros, 

doc:rlo ot"r pro•·ido~ dos freios !oCJluintcs: 
a) um freio de: sc:rvi~o que: pc:rmit.a diminuir a murcha do vcl· 

.:ulo c par;i-lo de: modo !oCJ!Uro. rápido c: clicaz, quaisquer que sejam 
as ronda~ de Cllf!ta c o dc:clivc: ou aclive do pista por onde circule. 

b) um freio de c:st:acionamc:nto que permita manter o veiculo 
•móvel quaisquer que: w:jam u~ condições de carg:a num declive ou 
acli•·c de I 6%, ficando a• superfici~ ativas do freio cm posiç;lo de 
frear mediante um dispositivo de açào puramente: mc:cánic:~. Nào se 
~plic:arA ~ prc:w:nte disposiçlo dos reboques que nào pos.\:lm ICr 
dc:Knjtatado~ do vc:!culo trator, sem ajuda de ferramentas, sempre 
que o conjunto de •·clculo~ cumpra ~condições relativas ao freio de 
olncion:amcnto. 

12. Os dispositivos que assegurem as duas funçÕc.\ de freio (ser· 
•·iço c otacionnmento) podc:rào ter partes comuns. 

ll O freio de serviço deverA aluar sobre todas as rodas do 
reboque:. 

14. O lreio de: sen·iço deverá poder ser acionado pelo controle 
de freio de scrvi~o do veiculo trator nào obstante:. se o peso máximo 
nulorir.<~do do reboque: nào exceder de 3.500 kg (7.700 libras), o freio 
poderia ser tal que pos.\:1 ser aplicado simplc.,menle. durante u mar· 
cha, pela apro\imaçlo do reboque uo vc:!culo trutor (freio por 
inércia). 

I S. O freio de: serviço c o freio de c.'tacionumento dcvcrilo 
aluar sobre supcrlicic.' de: fricção unidas lls rodas de modo per· 
mancntc: por meio de pc:çus sulicicntc:mcntc sólidas. 

16. Os dispositivos de freio dcvcrilo ser tu is que o reboque se de· 
tenha automaticamente cm caso de ruptura do dispositivo de acopla
mento durante u murcha. Contudo, estas disposições nilo se aplica· 
rilo aos reboques de: um só eixo ou de dois eixos que distem um do 
outro menos de I m (40 polegadas) com u condição de que seu peso 
mAximo autorizado nilo excede de 1.500 kg (3.300 libras) c, com 
cxccçlo dos scmi-rcboques, c: de que sejam providos além do 
dispositivo de acoplamento, do engate secundário previsto no 
parágrafo 58 do presente anexo. 

C. Freios dos conjuntos de nículos 
17. Além das disposições das partes A e B do presente capitulo 

relativas nos vc:lculos em separado (uutomotores c reboques), serilo 
aplicadas nos conjuntos· formados por tais vclculos as seguintes 
normas: 

1) os dispositivos de freio de cadn um dos veículos que formam 
o conjunto deverão ser comput!vc:is entre si; 
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b) n açào do freio de serviço, convenientemente sincronizado, se 
distribui rã de formo adequado entre os velculos ncoplndos; 

c:) o peso mAximo autorillldo de um reboque nilo provido de 
freio de serviço nao poderã ser mnior do que n metnde do somo dn 
toro do vdculo trator c do peso do condutor. 

D. Fnlos clu Motoddecu 

18. 1) As moticicletn.~ deverilo e5!Dr providas de dois dispositi· 
vos de freio, um dos quais devcr6 atuar. pelo menos, sobre n roda ou 
as rodas dinntcirns; se um tdcle-ar ror ncoplndo li motocicletn, nilo 
ser6 obrigndo n ter (reio nn rodu do aldM:U. Estes dispositivos do 
freio devcrilo permitir diminuir n murcho da motocicleta c pnr6·1u de 
modo seguro, r6pido c elicnz. quaisquer que sejam ns condições de 
carga e o declive ou aclive do viu que circule. 

b) Além dos dispositivos previstos nu uHnca 1 do presente 
par6grnfo as moticicletns que tenham tri:s rodos simétricas com rela· 
çilo no plano longitudinal médio do vdculo, devcrilo estar providas 
de um freio de estacionamento que reúna condições especificadas nn 
aHncn b do parAgrafo 5 do presente anexo. 

CAPITULO 11 

Luza r dllpoalthos nnrrora 

19. Pnra os efeitos do presente cupltulo: 
por hu alta (ou luz ele attada) entende-se 11 luz do vclculo des· 

tinadn a iluminar a via até umn grande distAncia diante do veiculo; 
por luz baixa (luz de cruznmento) entende-se a luz do veiculo 

destinado n ilumin11r n via diante do veiculo sem ocnsionnr o(uscu· 
mcnto ou incómodos injustific!lveis aos condutores e outros usuArios 
do via que venha cm sentido contrário; 

por luz ele poslçio cllaatdra entende-se a luz do veiculo destinada 
n indicar a presença e 11 largura do veiculo visto de frente; 

por luz ele poslçio truelra entende-se n luz do vclculo destinada 
a indicar n presença c n largura do veiculo visto por trás; 

por luz ele fnlo entende-se a luz do veiculo destinada u indicar 
nos demais usuârios da via. que se encontrem atrás do veiculo. que o 
condutor C3tânplicnndo o freio de serviço. 

por luz de adlllaa entende-se o luz do veiculo destinada aaumen· 
tnr a iluminnçilo da vin em caso de neblina, neve, chuvn forte, ou nu· 
vens de p6; 

por luz de marcha-i-li entende-se 11 luz do veiculo destinada a 
iluminar a via atrás do veiculo e ndvcrtir nos dcmnis usuârios da via 
que o veiculo estã cfctunndo, ou a ponto de efetuar umn manobra de 
marchn·à·ré; 

por luzlnclleadora de cllreçio entende-se a luz do veiculo de5tina· 
doo indicar aos demais usu6rios da viu que o condutor tem propósi· 
to de mudar de dircçilo pnra n direito ou para n esquerdo. 

por dlspositJYO n0etor entendC·Se O dispositiVO destinado D indi· 
car a prescnçn de um veiculo pelo reflexo da luz emnnadn de uma 
fonte iluminndorn alheia ao citndo veiculo, qunndo o observndor se 
encontre perto do mesma fonte iluminadora; 

por superflcle Iluminadora cntcndc·sc, no que respeita às luzes, a 
Sl.!perfTcie vislvcl desde n qual se emite n luz c, no que diz respeito nos 
dispositivos refletores, n supcrfTcic vislvcl desde a qual se reflete n luz. 

20. As cores das lâmpndns mencionndas no presente cupltulo 
deverão, nn medida do posslvel, ajustar-se às definições que figuram 
no apêndice do presente nnclto. 

21. Todo nutomotor, com cxceçilo da motocicleta cnpaz de 
atingir no plano uma velocidnde superior a 40 km (25 milhas) por 
hora, deverA estar provido de, pelo menos, um número par de luzes 
altas brancas ou de cor amnrclo sclctivo fixados na parte dinntcira c 
que possam iluminar com cficâcin a via de noite c com tempo claro, 
até uma distância de, no mlnimo, 100 m (325 pés) à frente do veiculo. 

As bordas exteriores da supcrflcic iluminadora das luzes altas 
(ou do estrada) não poderão estar, cm nenhum c&so, mnis próximas 
das bordas externas do veiculo do que as bordas externos das superfT· 
cies iluminadoras das luzes baixas (ou de cruzamento). 

22. Todo automotor. com exccçilo das motocicletas, capazes de 
atingir no plano umn velocidade superior n lO km (6 milhas) por ho
ra dcver6 estar provida de duns luzes baixas. brnncas. ou de cor 
amarelo selctivo, fiudas na pute di11ntcirn e que pouum iluminnr 
com cfic!lcia n vin de noite c com tempo cloro, até uma distAncio de 
pelo menos .W m ( 130) pés à frente do \-clculo. A cada Indo, o ponto 
da superfTcic iluminadora m11is dist11nciado do plano longitudinal 
médio do veiculo, nào dC\·erã achnr·sc n mAis de O,.W m ( 16 polqa· 
di!S) dn oorda c.' terna do veiculo. Um automotor nilo estnrA provido 
de mais de duns luzes bahns, que dcvcrilo estar reguladas de forma 
que se ajustem A definiçào do parAgrafo 19 do presente Anexo. 

::!J. Todo automotor, com exccçilo dns motocicletas de duas ro
dus sem .Jdc..aar, estar!& l'rovido de dua.• lu:t.\ de postçlo brancas. fi. 
udns na parte dianteira; contudo, o amarelo tdctivo podcri ser utili· 
mdo para as luzes de posiçilo diantcinu, incorporadas nu luzes aluu 
ou luzes baixas que emitam raios de luz amarelo selctivo. Estu luza 
de posiçilo dianteiras. quando forem AS únicas luzes accsu na parte 
dianteira do veiculo, devcrilo ocr '"isl\-eis, de noite c com o tempo 
claro. desde uma distância de pelo menos )00 m ( 1.000 pés) sem ofus· 
car ou causar incómodos injustilic!lveis aos demais wuArios da via. 
/1. cada lado, o ponto da super11cie iluminadora mais distanciado do 
plano longitudinal ml:dio do veiculo nilo deverA cncontru·se n mais 
de O,.W m ( 16 polegadas) dns bordas c.\ ternas do vcl.:ulo. 

2-1. a) Todo automotor. com c.\ccçao du motocicletas de duAS. 
rodns sem aldt-car, estarA provido cm sua parte traseira de um nu· 
mero pmr de: luzes vermelhas, de: potiç!o, visl•eú, de noite c: com tem· 
po claro. 11 uma distAncia miníma de 300 m ( 1.000 pés) sem ofuscnr 
nem causar incómodo~ ao~ demais uauãrios da ''iA. /1. cada l11do, o 
ponto da supcrftcie iluminadora mais distt&nciado do plano longitu· 
dinnl médio do •elculo nao oc encontrarA a mais de O,.W m (16 po
lcgudu.') d:u borda~ c~tern3~ do veiculo. 

b) todo reboque dc•erA estnr munido, em sua parte traseira. de 
um número par de luzes de posiçao vcrmclhns vis! veis. de noite e com 
tempo claro, n uma distdnciu mlnima de 300 m ( 1.000 pés) sem ofus
car ou cnusnr inconvenientes injustilic!lveis aos dem11is usuArios d11 
viu. A cada lado. o ponto de superflcie iluminadora mais diltnnci11do 
do plano longitudinal médio do veiculo nAo se encontrarA n mais de 
0,40 m ( 16 poh:gndllS) dns bordllS c.\tern11s do reboque. NA o obstnn· 
te, os reboques cuja l11rgura total nilo exceda de 0,80 m (32 
polegadns) poderilo estnr providos npenllS de uma dC55115 luzes, sem· 
pre que e5tcjam engatados a um11 motocicleta de duns rodas sem alcle
ear. 

25. Todo nutomotor ou reboque. que nu porte traseira levar um 
número dç mntrlculn. estnr6 provido de um dispositivo de ilu· 
minnçào de35e número de modo que este, qunndo iluminado pelo dis· 
positivo, seja lcglvel, de noite c em condições norm11is, estando o vel· 
culo parado u uma distância mlnimu de 20 m (65 pé.~) utrãs do 
veiculo. Não obstante, toda Parte Contratante poderá reduzir esta 
distância miníma de legibilidude de noite, nu mc.~mu proporçilo c 
com referência :tos mesmos vclculos para os quais se haja reduzido a 
distânciu mlnimu de legibilidade de dia pela aplicação do purágmfo 2 
do anexo da presente Convençiio. 

26. Em todo automotor, incluldns os motocicletns, c em todo 
conjunto constituído por um veiculo nutomotor e um ou vários re
boques, ns conexões clétricus deverão estar dispostas de modo que ns 
luzes altos, ns luzes baixas, as luzes de ncblinn, as luzes de posição 
dianteiras do automotor c o dispositivo de iluminação mencionado 
no parãgrafo 25 do presente anexo nilo possam acender-se n menos 
que se ncendnm as luzes !roseiras de posição do extremo posterior do 
veiculo ou conjunto de vclculos. 

Contudo, esta disposição não se nplicará às luzes altas ou bai
xas, quando estas forem utilizadas pura a produção de sinal ótico 
mencionado no parágrafo 5 do artigo 33 da presente Convenção. 
Além do mais, as conexões elétricus estarão dispostas de modo que 
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as luzes de posição dianteiras do automotor estejam sempre acesas 
• quando lllmbém estiverem as luzes altas, 11.~ luzes baixu ou as luzes 

de neblina. 

27. Todo automotor, com c\c:cçào das motocicletas de: duas ro
du .em ú6M:ar, c:starl provido de, pelo mc:noi, dois dispositivos rc:· 
Oc:tores •·c:rmc:lhos de: rormll nlo triangular fiudos na parte trasc:tra. 
A c:adll lado. o ponto da supc:rflc:ic: iluminlldora muis distante: do pia· 
no longitudinal médio do vc:lculo nlo dever!& c:ncontrnr·sc a mais de: 
0,40 m (I 6 polqt1du) da borda atcrna do veiculo: <h dispositivos 
rcflctorc::. dC\·c:r.ào .er •·i•l,.o:i•. :~ nottc: c: com tempo claro, para o con· 
dutor de: um veiculo de\dc: a ditt.incia mlnima de ISO m (S.SO péo) 
qu.:ando tlumin.-.dat pc:l.t lur alta do Cll;ado .-c:lculo. 

.!S. Todo reboque at . .u!a prondo de, pelo menos, dois dis· 
p.»~tl\·at reOctora •c:rmdhos. •ílu.tdos n.:a parte: tra.eirn. Estc:s dis· 
P<»~'" o• ter lo .t (orm.t de um tríángulo c:qutl~tcro com vérti~-c din· 
J!do p.~r.:. amA c um dos lAdos honzontal, c cujo• lados tenham 0,1 5 
m (6 polc:pd.ul. como mlntmo. c 0,10 m (8 polq;adas) como m!a· 
umo; no tntc:nor do tn.insulo nlo h.:a•·c:r!a nenhuma luz de si· 
Mlu,açlo.. Esta dnp011t1•"0t rc:tlctofc::l cumpnrlo u condtçõa de 
•'lul»hdadc Cauda• no pruAsra(o 27 do prc:Kntc anc\O. De cada la· 
do o ponto~ wpcrfk•c alumanadorll m.tll dllt.:antc: do pi.-. no longitu· 
duul mCdao do r~uc: nlo dc:t·aA c:ncontrllr·.e com maia de O,.;() m 
(li> polqc;a~•l ~. bord.u C\ICin.u do reboque. !'lo obstante. os rc:· 
boqua CUJ.:I lllrturll tot.tl nlo C:\ccd.o de O.liO m ( J1 poleftllda•) po· 
lkr.io Cllllr pro•·ados de: .opcna• um dllpoutavo rctldor • .e auvac:m 
c:nJ.:~t"""' .a uma motoodct.a ck dullt rod.u .em .u..ot. 

~ Todo reboque o:arA rra•ado cm tu.o pane: díantc:ir.a de dois 
dtlpOIIII\On reOctora de cor br.tnc.t. de rorm.t nlo tnangular. ata 
du~II\Ofo :c:unarlo a• condtWo de po•içlo c: de •·isibalidadc: 
(aud.o.• no r.:~ r Aj:r.o(o :; do rrc:Kntc .:ltiC\0. 

)(). L:m reboque c:st.tr.i JIIO\'IdO. cm lUA rarte da.:antara. de: dual 
luza de I"'U,JO de COI branca quando •ua largura c'ccdcr de 1.60 m 
(~ pb c~ polq.t~•l. hta' luza de po11çlo daantara• dC\·c:rio c:star 
utu;aaús o mAn pr.hamo pos•l"c:l da• bord.-., cuc:rnu do reboque c. 
cm qu.alqucr caso. de t.al m.tnar.:a que o ponto da~ •upcrtlcio ilumina· 
dora• man dttt.antc:s do plano longatudanAI médio, do reboque: ate· 
J&m, no m.bamo. a O, I~ m (C, polq;ada') dAs borda~ C\ terna>. 

.11. Com ucc:çlo das motocaclc:t.:u de dua~ rodas com ou roem 
..w..a.t, todo automotor c:aru de a11ng11 no plano uma ~c:locidadc: 
'u~nor a 2S ~m (IS malhas I por hor ~ dc:vc:r!a c:star pro~ido. na parte 
postc:nor. de: dua• luza de (reso. de cor \·ermdha. cuja intc:n~idudc: r.c· 
JA conllder:c•-c:lmc:ntc: superior h du luzo de: posição tra~c:iras. A 
mama dnpo,içlo .c:rA arlicada 11 todo reboque colocado uo final de 
um conJunto de: •·c:lculos: n.ilo ob•tantc:. a luz de freio nio r.crâ obri· 
gatóriA n~n pequenos rc:boqua cuja• dimc:nsõo sejam tais que nào 
impeçam que: r.c:j:cm ~i\lll>ll.\ luza de: (reio do vc:fculo lrutor. 

.1~. Tom rC\-.;alv;a da J'O~sihilid:adc de que as Parle:) Con· 
tratanto que:. de: .:onformidadc: .:om o disposto no p:arágr:afo 2 do ar· 
ti.:o ~ d;a Convenção. h:ajam feito um;a dc:clar;u;ào assimil;ando os 
.:u:lomotllrC\ ;h nwto.:idetas. poderão dispensar os cidomotores de 
todas ou de parte das ohri~aç<k~. :a seguir mc:ncion;adas: 

a) tnd:a rnolll.:iclc:ta de du;as rodas com ou sem sld~ar, estar:. 
provid:a de: um:a lu1 h:ait:a que satisfaç;a as condições de cor c visibili· 
dadc: li\óadas no par;'agr:aru 2:! do presente anexo: 

b) t<ld:a rnutociclc:ta de du:ss rodas com ou sem sid~ar, c;apaz 
de: exceder. no pl:ano, um:a vc:locid;idc: de: 40 km (25 milhas) por hor;1 
estar:. prm·ida de:. ;alé:m de uma luz baix;a, de: pelo menos umu luz alia 
que s:atisf;u;:a as condiçôcs de cor c visibilid:adc fixadas no parúgrafo 
21 do presente ,\nexo. Se unw rnotociclcl:l estiver provid;l de mais de 
urna lu1 ;alta, est:~s luzes gu;ard:Hào entre si a distância mais curt;a 
possível; 

c:) uma motociclct:~ de duas rodas com ou sem sid~ar, não 
levará m:ais de unu1luz b:aix;a, nem m;sis de du:~s luzes altas. 

J3. toda motocicleta de duas rodas sem sid~ar poderá estar 
provida c:m sua parte dimÍlcir:a, de uma ou du:~s luzes de posiçilo que 
,.;atisfacam as cundíç,ks de .:or c de visibilid;adc lixadas no parágrafo 
2.1 do prc..:ntc ;aneMI. Se esta moto.:iclcta levar duas luzes de posição 
di:antc:iras. estas c,;t;arào o mais pró.ximo possivc:l uma da outr;a. Um:~ 
lll<lto.:i.:lc:t;a de du;a\ r,,d;as sem sld~ar nào dc:•·c:r!a levar mais de du:as 
lutes de [)<"içà,, diantcir:a~. 

.'LI. Toda motocicleta de du;as rodas sem sld~ar deveria estar 
J'r<.wida. c:rn sua p;arte traseira. de um:a luz de posição que satisfaça ;as 
condiçro de cor c vísihilid;adc lhadas na alínea a do parágr:afo :!4 do 
procntc: anc:\O. 

JS. Todól mot<><:ldcta de duas rodas sem !!ld~ar deveria estar 
pru•·ida. cm ~u;a r:artc tr:a\Cira. de um dispositivo rc:Octllr que: sa· 
ti•faç;a "' ~·mdiçilc• de cor c de vi•ibilidadc: lixadas no p:ar!agr:afu 17 
do Jlrc:.cnte :anC\0, 

36. Com '~"'h· ;a de <lUC: ;as P;artC\ Contratante,; que. de confor· 
mld.tde .:om o p:arágr:afo 1 do ;lfligo ~ d.t rroc:ntc: 'convenção. 
h:aJ.Im fcihl de uma dc:cl:araç:io a~•imilando u• ciclomotores às mo· 
t<..:adcta•. Jl<'""m di,pcn•ar destas obrigações os c:iclomotorc:!i de 
du.11 rod.a• C•ml ,,u ..:m !!ldt-ar toda molt>eidct:a de <luas rodas com 
,,u -cm !!llk-ar dc•·c:r:. esl:ar pro•·id:a de uma lu1 de: freio que satisfaç;a 
"' C<lllda.;ôcs li\:adal n•• p;ar;'asr:afo J I do rrc..:ntc :anC\0. 

.17 Sem prcjui1o d:11 dispmiçÕ<:s rcl:ativ:as à~ lu/c.; c disrosi· 
11"" c\l~odn• p;ar:a "' motocidct:as de duas rodas sem !!lde-c:ar todo 
Vdco-car cn~;~tadu :a um :a motocadeta de duas rodas. deverá cst:ar pro· 
•ado. na r:artc: di:snteara. de uma luz de posiç;lo que satisfaça ;as condi· 
.;,\C\ de cor c: de •·isibilidadc: li\adas no par!igrafo 23 do presente 
;ane\o, c. cm su:a p:arte tr:a..:ira. de uma lul de posiç;io que satisfaca 
as c<~ndic<ks de cor c de: •·isihilid:adc fixadas na alínea a do par!agrafo 
~.: d,, prc-cnte :arti~o. hc:m como de um dispositivo rcnctor que 
•allsfaça as condaçõo de cor c visibilidade lixadas no parágr:afo ~7 
do prc:-c:llle anc:\o. t\s conc.x.:k~ c:lé:tric::Ls dc:~erào ot:ar dispostas de 
modo que ;a lu/ de posiçàu dianteira c a luL de posição traseira du 
!!ldco-car -c :a.-cndam ao mc,;mo tempo que a lul de posição traseir:a da 
mlltocidet:t. Em qualquer c:~so. o sldco-car nào estará provido de 
lu:o altas nem de luro bai\as. 

)S. Os automotorcs de tr6 rodas simétricas com rclaç;io ao 
pl:ano longitudinal mé:dio do veiculo. assimilados às motocicletas 
conforme o artigo I. alinc::a n da Convenção, estarão providos dos 
disJlOsitin" prescritos nos par;'agr:afos 21, 22. ~3. 24 (a}, 27 c Jl do 
prc..:ntc: :anexo. N:io obstante. quando a largura desses veiculas não 
c"cdc:r de 1.)0 m (-I pés c J polegadas). uma só luz alta c uma só luz 
h:ma serão sulicic:ntcs. As disposições relativas à distãncia da super· 
ficie iluminadora cm rcl:~çào com ;ss bordas externas do veiculo não 
.crào aplicàvc:is neste c::aso. 

39. Todu veiculo automotor, com cxccção daquele.~ cujo 
.:ondutor poss;a indic;ar com o braço as mudanças de dircçào cm for· 
ma visi,·c:l. de qualquer ;ingulo. aos demais usuários da vi;a, deverá 
cst;ll rrovido de lutes indicadoras de dircçào de cor :~marcia, fixas c 
intermitentes. coloc:adas por pare.~ no veiculo c visível, de dia c de 
noite, pelos usuúrios da via aos quais interesse o movimento do 
veiculo. t\s lu1.c.~ intermitentes deverão ter uma frc:qUéncia de 90 
cintilações por minuto, com uma tolerância de mais ou menos 30 . 

-10. Quando um veiculo ;sutomotor que: não for uma motoci
clel:l de duas rodas. com ou sem side-car, estiver provido de luzes de: 
neblina, est;as deverão ser br;ancas ou de cor amarelo sclctivo, de· 
verão ser duas c deverão estar coloc;sdas de modo que nenhum ponto 
de su;s superfície ilumin;sdora se encontra acimu do ponto mais alto 
da superfície iluminadora das luzes baixas, c que, de cada ludo, o 
ponto da superfície iluminudora m;lis dist:mtc do pluno longitudinal 
médio do veiculo não se encontre a mais de 0,40 m (16 polegadas) 
das bordas externas do veiculo. 

41. Nenhuma luz de marcha à ré dever(! ofuscar ou incomodar 
uutros usu{arios da viu pública. o'uando um veiculo automotor esti· 
ver provido de uma luz dcstu natureza, cst;s dever(! ser de cor branca. 
anwrclo, ou uma relo selctivo, o comando de ligação dcss;s luz dcverú 
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ser de tal maneira que a luz não se possa acender, senil o quando o dis· 
p,ósitivo de marcha à~ estiver engatado. 

42. Nenhuma luz, c9m cxceçilo das luzes indicadoras de dire· 
çilo instalada em um veiculo automotor ou em. um reboque, deverA 
ser Intermitente, salvo as que se 11sem de conformidade com a legis
lação nacional das Partes Contratantes para assinalar os velculos ·ou 
conjunto de vclculos que niio estejam obrigados a respeitar ns regras 
gerais de trânsito ou cuja presença na via imponha precauções 
especiais aos dcmai~ usuários, especialmente os vclculos prioritflriol, 
os c:Oinboios, os velculos de dimensões excepcionais e os vclculos ou 
máquinas de construção ou de conservação das vias públicas. Nilo 
obstante, as Partes Contratantes podcrilo autorizar ou dispor que ai· 
gumas luzes de cor diferente do vermelho sejam acesas cm sua totali
dade ou cm parte, em forma intermitente para indicar perigo 
panicular que momentaneamente o veiculo possa con5tituir. 

43. Para a aplicação dos dispositivos do presente anexo: 
a) toda combinaçilo de du~ ou mais luzes. idi:nticas ou niio, 

mas que tenham a mesma função c a mesma cor, se considerarA com 
uma só luz, quando as projcçõcs das superflcies iluminadoras sobre 
um plano vertical perpendicular ao plano longitudinal médio do 
vcfallo ocuparem pelo menos 50% da superflcie do menor rctllngulo 
circunscrito às projc:Ções das referidas superflcies iluminadoras: 

b) uma .só superfTcie Ruminadora, que tenha forma de faixa, 
ser4 cansiderada çomo duas, ou como um niÍIJ.l~ro par de luzes, sem
pre qu~ estiver situada simetricamente com ·relaçilo ao plano longi
tudinal médio do veiculo c que se cst~nda pelo meno~ até uma disuin
cia de 0,40 m (16 polegadas) da borda exterior do vefculo e que tenha 
comprimento mini mo de 0,80 m (32 polegadas). A iluminação da ci
tada supcrfTcie deverá ser assegurada por, pelo menos duas fontes 
luminosas situadas o mais próximo posslvel de suas bordas extremas. 
A supcrficic iluminadora poderá consistir de certos número de 
c:ICD11:ntos dispostos de modo qÚe as projcçõcs de supcrficie ilumina
doras dos distintos elementos sobre um plano verti~! perpendicular 
ao1plano Jongitljdinal médio do vcíc~Jo ocu~m pelo menos 50% da 
superfTcie do menor r~tflngulo circunscrito às projcçõcs das citadas 
supcrficies iluminadoras dos elementos. 

44. Em um só veículo, as luzes que tenham a mesma função e 
estejam orientadas _na mesma direçàç, deverão ser da mesma cor. As 
luzes e os dispositivo~ renetores ~ujo número seja par, dc:Verilo estar 
sit~ados simctrica!'lcntAI com relação ao plano tongitucünal médio do 
veiC:Úio, exceto. nos Yc:lculos; cuja forma externa seja assimétrica. Às 
luzes de cada_par deverão ter basicamente a mesma intensipade. 

45. Poder-se-ã agrupar ou incorporar em um mesmo disposi· 
tivo Ju:zés de natureza diferente e, obedecendo ao disposto em outros 
párágrafos do presente capítulo,' luzes c dispositivos ~netores, sem
pre que cada uma dessas luzes .e· desses dispositivos' ren,tores se 
aiustem às disposições. pertinentes do presente anexo, 

Meaai!!IDCI de dlreçio 

CA•PITU LO, III 
Oatras dbposlçaa 

46. Todo veiculo automotor deverá estar provido de um me· 
canismo de direção resistente que permita ao condutor mudar a dire
çi\o de seu veiculo com facilidade, rapide~ e segurança 

ElpeJbo retroYiecu 

47. Todo vj:iculo automotor, com.cxceção das motocicletas de 
duu rodas com ou sem llde-nr, deverá estar· pro~ido de um ou 
Yãrioa espelho& retrovisores; O nlimero, dimensões .e disposiçÕes 
~esses espelhos retrovisores deverão ser tais. que permitam ver a 
c:lrculaçllo a três de 1 u veículo. · 

Sllllls-ac:ústlcos 

48. Todo vc.Jcu1o automotor deverá estar. provido de, pelo me· 
nos, um aparato para produzir sinais acústicos de suficiente inten
sidade. o' som emitido pelo aparato deverá ser contínuo, .uniforme c: 

nao estridente. Os veículos prioritárun c os vclp~los de serviço pó
blico para 6 transporte de pessoas poderão lcvlir apara1011 suplemen
tare.\ para produzir sinais :acústicos, não sujeitos a estas exigências. 

IJIIIpidor dt ,úMrllll 

49. Todo veiculo automotor que tenha pAra-brisas de dimcn
sõcs e forma tais que o condutor nilo possa ver normalmente a via 
udi~nte, estando em seu assento, 11 nilo ser atravb dos elementos 
tr:ansparentes dos pira-brisu,deverA estar provido de, pelo menos. 
um limpador de pira-brisa eficaz c resistente, colocado cm posiçlo 
adcqund:a, cujo funcionamento nlo requeira a intcrvcnçlo constante 
do condutor. 

Landot do púa-brba 

50. Todo veiculo automotor que esliver provido de pelo me
nos um limpador de pllra·brisa deverA lcv111 isualmcnte um lavador 
de pára-brisa. 

~·rldral 

S J. Em todo :automotor c reboque: 
a) as substAncias transparentes que constituam elementos de 

parede exterior do . veiculo, incluldo o pAra brisa, ou de parede 
interior de sepnraç!o, dcvenlo ser tais que. cm caso de ruptura, o 
perigo de lesões corporais fique reduzido ao mini mo po&Sivcl. 

b) os vidros do pira-brisa deveria ser feitos de uma sutntinc:ia 
cuja transparência nilo se altere c dcvcrio ser fabricados de tal ma· 
ncira que n!o deformem sensivelmente os objctos vistos uravb deles 
e que, em ClUO de ruptul'll, o condutor possa continuu vendo a via 
com .suficiente clareza. 

Dilpoeld.- de aaardaa-Hi 

52. Todo vdculo automotor deverA estu provido de ilm dispo
sitivo de marchn-A·ré manobrávcl desde o lugar que ocupe o condu
tor. Nilo obstante, este dispositivo·IÓ scr4 obrigatório para IIS mo
tocicletas e para os automotorc:s de três rodas simétricas, com ro
laçilo ao plano longitudinal médio do veiculo, se seu peso mAximo 
autorizado exceder de 400 kg (900 librns). 

SlleacWor 

53. Todo motor térmico de propulsão de um vc!culo automo
tor, deverá estar provido de um eficaz dispositivo silenciador do esca
pe; este dispositivo deverá ser tal, qLic nilo possa ser dcscon~udo po
Jo condutor, desde seu nsscnto. 

54. As rodas de todos os vclculos automotores c de seus rebo
ques dcvcriio estar providas de pneumáticos e o estado cios mesmos 
dcverfl ser tal que a segurança fique garantida, inclulda a aderência; 
mesmo sobre pavimentação molhàda. Nilo obstante.. a presente 
disposição não poderá impedir que as Partes Contratantes autorizem 
:i utilização de dispositivos que apresentem. resultados pelo menos 
equivalentes aos obtidos com os pneumáticos. 

Velocfmetro 

55. Todo veiculo automotor capnz de desenvolver· no plano 
uma .velocidade superior a 40 km (2S milhas) por hora, dcverã estar 
provido de. um vcloclmctro. Nilo obstante, qualquer Parte Con
tratanLc poderá dispensar dessa obrilraçilo a certas categonas de 
moloticletas c outros veiculo& leves. 

Dlsposld•os de slaallzaçio a bordo doe Yelculos automotore~~ 

56. O dispositivo a que se refere o parágrafo 5 do artigo 23 c o 
parágrafo 6 do anexo I da presente Convenção, consistirã: 

a) _de uma placa cm forma de triângulo cqutlAtcro de 0,40 m. (16 
polegadas) de lado, c.omo medidas mlnimas, com bordas vermelhas 
de 0,05 111 (2 polegadas) él~ largura, pelo menos, c f~ndo vaz11do ou 
de cor clara; as · bordas vermelhas deverão estar• iluminadas por 

I ' ' ' ', ' • ' •' ' ' ' ' I ' < ' o ' ' o' ' 
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transparência ou estar providas de uma faixa rcflctora; a placa 
deverá ser t:1l que poSSII colocar-se cm posiçAo vertical estável; 

b) de qualquer outro dispositivo de igual eficácia, previsto pela 
legislação do Estado onde o veículo for m:~triculado. 

Dbpcllltl•o coacra roubo 

51. Todo veículo autom·otor deverá estar provido de um dis· 
positivo contra roubo que permita, a partir do momento cm que se 
deixa estacionado o veículo, bloquc:ar ou impedir o funcionamento 
de uma parte essencial do próprio veículo. 

DbpolltlYO ck nlp(c doll"'lloqae.lfacirol 

58. Com c:xccçilo dos semi-rcboques, os reboques que não fo
rem providos de freio automático, a que se refere o parágrafo 16 do 
procntc anexo, dcvcrllo estar providos, além de um dispositi"o de 
ac:oplamcnlo, de um engate auxiliar (corrente, cabo; etc:.) que, cm CD· 

so de ruptura d:~qudc limite o deslocamento lateral do reboque, c 
poua impedir 11 barr.a de engate de tocar o solo. 

59. a) Na medida do posslvel, .:u partes mc:dnicas c a cqui· 
pascm do vdc:ulo automotor nio devcrilo oferecer riscos de incêndio 
ou de c:xplosio tlo pouco dcvcrio produzir gases nocivos, fumaç:u 
negras, odores nem ruldos excessivos. 

b) Na medida do poülvd, o dispositivo de ignição de alta tensão 
de um vdc:ulo Automotor nilo dcvcri ca~nar grandes incómodos pela 
cmiulo exoeuiVll de rAdio interfcrcncia. 

c) Todo vdc:ulo automotor deverA ser con5truldo de tal maneira 
que, pua 11 frente, para 11 direita c para a esquerdA, o campo de 
vwbilidadc do condutor seja suricic:nte para que poSSII dirigir com se· 
gur~ança. 

d) Na medida do poülvcl, os automotores e os reboques 
dcvcrilo estar construidos c equipados de maneira que so reduza, pa· 
l'll seus ocupantes e par:~ os demais usuários da via, o perigo cm caso 
de acidente. Em particular, nilo deverA ter, nem no intcnor ncm.no 
exterior, nenhum 11dorno ou outro objc:to com aresw ou saliências 
dcsn~ri:u, que po~ constituir perigo para os ocupantes c para 
os demais usuários da via. 

CAPtruLOJV 

Ex~ 

60. No plano nacional toda Parte Contratantes poder!\ não apli· 
ar as disposições do procnte anexo cm refcréncili: 

a) aos automotorcs c aos reboques que por construção não 
possam docnvolver no plano uma velocidade superior a 25 km (IS 
milhas) por horu ou para aqueles aos quais a legislação nacional li· 
mite a velocidade u 25 km por hora; 

b) aos vclc:ulos de inválidos, isto é, os pequenos automotorcs 
especialmente projctados c construidos - c não apenas adaptados· 
para o uso de pessoas que padeçam c;Jc algum defeito ou incapacida· 
de nsic:a c que só são normalmente utilizados por essas pessoas; 

c) aos "cículos destinados a experienc:ia, que tcnh~m por objcto 
acompanhar os progressos técnicos c aumentar a segurança;, 

d) aos veículos de for1fla c tipo peculiares, ou QUC sejam utiliza·. 
dos oara fins especiais cm condições particulares. 

61. Além do mais, toda Parte Contratante podcrâ não aplicar 
as disposições do procntc anexo aos veículos que matricule· c possam 
transitar cm circulação internacional: 

a) autorizando.a cor' amarelo-âmbar para as luzes de posição a 
que se ~crerem :os parágrafos 23 c 30 do presente anexo· c para os 
diJpositivos rc:fletores mencion11dos no parâgrafo 29 do presente 
anexo; 

b) autorizando .a cor vermelha para as luzes ·indicadoras de di· 
rcçào, mencionadas no parágrafo 39 do presente anexo, situadas na 
parte traseira do veículo: 

c) autoriZ:Jndo a cor vermelha para as luzes, mtnc:ionadas na úl· 
tima frase do parágrafo 42 do presente anexo, situadas n.a,Partc tra· 
seira do veículo; 

d) no que se refere à posição das luzes, nos velculos de uso 
especializadÔ cuja forma exterior ·não permita aplicar as presentes 
disposições, sem recorrer a sistemas de fixação que possam ser facil· 
mente danificados ou arrancados; 

e) autqriZ:Jndo o cmprçgo de um número ímpar. superior a dois, 
de luzes altas, nos auto motores que matricule; c 

f) para os reboques que sirv:1m para o transporte de coisas cujo 
comprimento exceda do espaço destinado às cargas (troncos de âr· 
vorcs, tubos, etc.) c que, cm marcha, não estejam cng~tados ao vcl· 
cu lo trato r mas somente unidos a ele pela carga. 

CAPITULO V 

Ditpollcael Trualt6rtu 

62. Os velc:ulos automotores matriculados peJa primeira vez c 
os reboques postos cm circulaçio no território de uma Parte Contra· 
tantc, antes da entrega cm vigor da prc:scnic Convcnçio, ou dentro 
dos dois anos seguintes A entrada cm vigor, nilo estarilo submetidos 
':1 disposições do p~tc anexo, sempre que satisflZCrciD os 
requiSitos du partes I, 11 c III do anexo 6 da Convcnçlo de 19-49, 
sobre a circ:ulaçio rodoviâria. 

AnNDICE 

DEP'INIÇAO DOS FILTROS DE COR PARA OB'l'ENÇAO 

DAS CORES MENCIONADAS NO PRESENTE ANEXO 

<COORDENADAS TRICROMATICAS) 

I !S•U.o C:CMIII A~U.HlO 

u .. •.to COftl plrpur• (1) 

r 11a1t• co. nu 1 

11a1t• ao. ·aa.ralo 
Uaite· c-c:. 'Nrde 

l1a1 te 0011 verde 
l1a1 to COII púrpura 
11aite co. vor.alho 

1 llaita COII ... rolo (1) 

11a1to OOQ voor.olho (1) 

Ualto coa branco (1) 

1 11a1to COla ve111elbo (1) 

liaito'co. wrda (l) 

I YS0,ll5 
1 : ~ o,ooe 
I X~ 0,310 

I X-!0,500. 
r t~ 0 1 150 ,+ 0,,40 X 

I Y ~ 0,4C0 

r Y~ o,oso'+ 0,750 a 

I Y! 0,)12 

I Y~ 0,4t2 

Y '> O,ltiS 
r ... ~·o·,oo7 

a Y~ o,ua + o,seo x 
I Y~ 1,2J X O. 0,100 

11a1te COII branco fl) ' Y?- x + o,,,,, 
llaJ.te eoa. v•lor oapoccra.l (1) 1 Y ~- x + O,,,:z 

Para co.aprovar •• caractadat1c.aa colorJJDótrica• de1te1 tlltroa deve-•• 

elllpr"e9&r' uaa fonte de luz branca coca WIA t011porablra d• 28549 J: (cerre.! 

pondente ao J.,l.ualnador A da COiú .. iio Intemocionat da nua1J)oçio (CIZ) • 

ANEX06 

HABILITAÇÃO NACIONAL PARA DIRIGIR 

I. O documento . nacional de habilitação para dirigir ~scd 
constituíd9 de uma folha de formato ·A7 (74 x l.OS mm -2,91 x.4,13 
polcgadu) ou por uma folha de formato duplo (148.x .lOS mm -
S,82 X 4,13 polegadas) ou tríplice (222 X lOS mm - 8,78 X 4~13 polo
gadu) que possa ajustar-se ao formato A 7. Será de cor rosa. 

2." O documento de habllitaçilo dcvcrâ estar' imprcaao no idio
ma ou idiomu prcsc:ritos pela autoridade que o expeça, ou que. · 
auto~ sua cxpcdlçilo; nlo obstante, levarA cm franc:es o 'tftulo 
"Permis de conduire", acompanhado ou nlo do tftulo cm oútros 
idlomu. 

o ' o o ! \,' I o f o o o o I I ' I o' I o ! 
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3. As indicações que apareçam no documento de habitação, 
manuscritiU. ou mccanografadiU, figurario cm caracteres latinos ou 
cm cursiva chamada inglesa, unicamente, ou aoarcccrio repetidas 
dessa maneira. 

4. Duu du pAginas do documento de habilitação se ajustaria 
às pAginaa modelos n's I c 2 que figuram mais adiante. Com a con
dição de que nio se modifique a definição das categoria A, B, C, D c 
E, tendo cm mente o parágrafo 4 do artigo 41 da presente Con
venção, nem suas lctru de referência nem o cucncial du menÇÕes 
relativas à identidade do titular do documento de habilitação, con
siderar-se-A atendida esta disposição mesmo que hajam. sido intro
duzidas, cm comparação com esse modelos, algumas modificaÇÕes 
de detalhe: cm especial, considerar-se-A que atendem às disposiÇÕes 
do presente anexo os documentos -de habilitação nacionais para 
dirigir, que se ajustem ao modelo do anexo 9 da Convenção sobre cir
culação r.odoviária, feita cm Genebra a 19 de setembro de 1949. 

S. Corresponderá à legislação nacional determinar se a pigina 
modelo n• 3 deve ou nio formar parte do documento de habilitação c 
se este deve ou nio conter indicações suplementares; caso haja um es
paço para anotar as mudanças de domicflio, estarA situado na parte 
superior do verso da pAgina 3 do documento de habilitação, salvo 
quando este se ajuste ao modelo do anexa 9 da Convenção de 1949. 

Para comprovar as caractcrfsticu colorim~tricu destes filtros 
deve-se empregar uma fonte de luz branca com uma temperatura de 
2BS4• K (corr:cspondcntc ao iluminador A da Comissio IntC1lll· 
clonai de Iluminação (CIE). 

11) Na"'" cuo. toram aclocadoo llmlteo dlrenra"'" doi rec:omeadldoo po1a CIII 
porque a 'I'Oitapm de ollmODUçlo noo lermlow daa l&mpadu do quo .ao 
Pl'OYidU 11 JUZM Tarla CODA!doraoolmODie. 

(2) Apllca-ae A oor doo alaalo do aucomocoree chalnaclao aormolmoato ""'"" elo 
"III'IDJo" ou "amarol.,;laran.Ja", Oorreopondo a uma parto •poclnca c1a ooaa 
dO "IIIW'Ilo" elo . U'linclllo do coree jS& ODC. 

(3) ApUc4vel oomonto u '1UZM do cruzamento" o "'Ullel do •tracla", No eaoo 
po.nlculor do 1..- de neblloa, ooDAidora... aaUoracórl& a ooloUYidldo elo 
cor qiWlclo o 1alor elo purooa ooJa oQUl'falonto pelo mono. a 0,1120 o o 
llml,. oom o branca, y ;ii: - x D,8G4, oeaclo oa\&o y ;J= - x O,IHO o y = 0,440, 
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JJJ 

1) Noo IDOcloloo dobrf.•olll em doia Coo dobrado. da miDalra que • primeira 
ll&K!Da elo capa Dlo ooJa uma piK!D& modelo) o Doo modoloo dobrivela Cl 
cr6a, OICI lodle&Çio podorf. r..,.... na primeira pllflna cla capa. 

2) Indleor ... ·i neue oop~ o 110mo ou oiBDO dlltloUvo do ll:llcado, como detloe 
o IDoxo 3 da pruon,. OonvençAo. A nola I aclma 11 apUcari tamb6m • 
oetalndle&çlo. 

3) Podertlo oer I.Ddl<&cloo ~~- 111111' oo nomoo do pai ou do marido. 

•1 ·een&o tor coDiloclda a d&CI do nucliDoalo, lodlcar-oo-i a ldaclo aprozl. 
macia, & dica do oxpedlçAo da carteira do blbUieaçlo, . 

5) Dolxt•IO IIII br&IICO, 10 D&ci IOUbor O IIISII' do DAICimODio, 

G) Na tol~ do Ullnalllra, !ml>reullo dlsttal do polop.r, Podo•lle omlltr a 11101· 
aatun. ou a lmP..alo cllsttal, bom como o oopaço oonoopondonto, . 

7) Eata lndlcaçlo oeri tac:ulcaUva DOI docwnoacoo que tf!Dilllll uma pic!D& 
mOdelo :J. 

I) AloiD&IUra o OU MIO OU UDibn da au!Dr14ad8 que - o -lo ou 
cla UIOCiaçlo b&bW!.IIcla pua apocl1•lo. .llot moclelot -'Nia - doia 
Coe clobrldao de maneira que a pnmelra p&ciAa da - Dlo M)a uma 
p&ciAa DIOCiolo) • DOa moc1e101 clotn'111.1- trt. o Mio ou umbn pocSer6 
117 oewnpacso "" prlmllft ~ c1a -

8) 8olo ou UDibrw C& aulolldade que apo4lr o documtl>to ., .. ~..a a 
ll&t& om que 11 Ul&lllptl' O- Oll UDibn. mn.llllo ou·UIIIbro IJÓ M lltalll• 
parto Da colu~~a dlnlta c1a paciDa IDOdalo 2 .., neta u 11ef1A106t1 c1aa 
<&~riu elo ootc:ulo pua 01 qll&ll ftllcla a bal>Wraçlo. All -
ellopooiQ6oo IUAo opllc4NII u ~ q'ID tclla do - follu DI colUDI 
alrelca cla p&ciAa moclolo 3 com I"'lortDciA u ~ ooaooc!•du 

,.. """- Ooatroi&Dc. ~ ... "'- do -• o 0o10 ou o umbn 
cla IUiollclado Da collllll cllnlt& dO a>OcleiO :1, - MD W11 DM0 1- I, 
loU•UIIdo "CaC.CWIU", 110 lftOdoiO p6cSJI& I, 1 letra ou 11 ........ _,.._ 
pood ......... ~ou~ p&la .. qu.all. baWIIIAÇio-~ 
o um u~v~ouco p&n oac1a ea...-m p&n a qual a llalllllcaç&o Dlo -
~ !POr UCIJ)Io: "L C~'-"' .A. .. •••). 

10) r~ p&la ............... 1'111 .. ..~...... dofloldoo "" .. 1411111a-

11) Dpaço ,._.ncso p&n u o~ OOIDJ)IIIIIODI&roo que 11 ou
_...,,.. oo Ka- que apocl1.-m o c~Gcu~~Wc~lo -~......, .............. ..-~o, 

=~_:~orcoc;,.c.:r..~~C:S.~"t:no:'~~ ':~~ !:~-:~~.=.~ 
"oob a OODdlç&o do quo o telcUio ..co.J• prwporaclo II&B - dlrllldo par 
UIDI - com uma - IDIPUCida"), llo caoo IDd1cado 110 .....
P&n'Crllo da DOCa 8 lloCIIDa. - ~ adlclcllla1l f11UrV1o do 
~ll'tl>cla Da P'l:lo& IDOdalo "'' L 

ANEXO 1 

HABILITAÇAO INTERNACIONAL PARA DDUOm 

1. A carteira de llllbtUtaçAo .en um llm~to formato A S 
!148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 polepdu). SUA capa .será e1nD, .suu 
pé.gtnu ln Ú!rlorea scn\o brmcaa. 

2. O IUlveno e o revcno da prlmeint. rolha dA capa aJUJt.&ro
sc-6.o, respcctlvamenÚ!, A& pé.glnu modelos n.ca 1 e 2 ab&Jxo; 
est&r4o Impressas no lc1Joma nacionAl, ou pelo menos em um lc1Joma 
nacional do Estado de exped.lçAo. No final dila pé.ctnu lnterlorea 
haverá duas pé.gtnas ju.stapostas, que ae ajuatanio ao modelo 3 
segutnÚ! e estan\o lmplUalloa cm ti'IUic~s. Aa pé.gtnas lnÚ!riOrea que 

precedem a estas duu ptlgtnu reproduzlrio em l'l\rloa ldlomaa, 
entre eles obrlgntorlamenÚ! o espan.bol, o lnid6a e o nwio, a pri
meira dcssu duas pé.gtnas. 

3. Aa lnc1Jcaç6cs que apareçam no documento, mMuacrltaa 
ou mecanogratadas, acrAo em CIU'ACteres latlnoa ou em ciUiln 
ebamllda Inglesa. 

4. Aa Po.rtes COntratantes que expedirem ou autorisarem a 
expedição d:LS carteiras de habilitação ln Ú!rnaclona1a para dlrli1r, 
cuja capa esÚ!ja lmpreua em um ldJoma que nAo seja espanhol, o 
francé,, o lnglé, nem o rua.so, comunlcario ao Secretário-Geral 
das Nações Unldas a trnduçio nesse Idioma do texto do modelo 3 
segulnÚ! . 

P.AOINA MODELO N,0 1 Canvcl30 da 1.• lolha da capa) 

••••••• o o o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••• <lo ••••••••• 

C1raul.1çio '1ntorn~~c1ona1 da' •uto~~otore• 

J&AD'J:LITAÇ1iO lll'1'tnNACIONAJ. 'PARA DXRtCia 

Jrf9 ••••• ••· •••••• 

Convonçio aobro A cJ.rcul'<~~çio vUida cSe a d• novellbro 
do 1968, 

VJtlttt" ~'ti ••...•.. I ............................... . 

EXpedida por , 1 1,,,, ••••• 1 1,., •• ,, • ,·,,,,,,,,,,,,, •.• 

LPcal ,,,,,,,·,,,,,,,,,., •••••••• ,,.,,,,.,,,,,,,,·,,, 

Data • ••• ,, ••• •••••• ,, 1 ,, ,, ,. ••• ,, ,,, 

Y· 

NGm.ro da habiU.taçio'nacional pu• di.ri9ir ........... . 

• ........... .v 

' 1 I o o ' ' I' o I 
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0 0 
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2) .AU ~ anoo dOJ>OII da prlmelrs dala de aped!Qio ou at<l a data da 
ellllraçlo da nllda da c:art.lra IIAdaD&I de hablllt&Qio pua c111111r. .. 
- data for mterlor t. pnoedente. 

3) .AIIID&tuza da autoridade ou aDOCiaQio que u:pec11r o dOCWIIellto. 

• , llolo 011 l:lmbrw da &lltond&de Oll .....:laolo qQt u:pecllr o clocumento. 

PAGINA MODELO N.0 2 (reverso da pr1melra folha da capa) 

A presenta ca.rtdra da h&bLlltaç~o nSo ti1 villd.l par• cir· 

culnr pelo Lo..rr1tór1o da •••••• ••• •••••••••••• •••• •• • ••. •. Y 

t v.il1do noa tarr1~r1oa dÕ todaa •• dciU1a Parta• Cont.t:'l 

unta•• Aa cateCJO'rlaa da w!culoa para 01 q~h õ viUd• vZio 

1nd1c~ .. no U.nal da carteira, 

v 

A ~re.onta cartel r• do ~Uttaçio nÃo ahta Glll nada 

obr19.ç;o do aou U.t.ular da •tar•aa, 0111 todo J:at.Ado onda cu

~lar, ila la la a raqulaMntoa r.latlYOI ao aatabelocl-nto ou 

ao ••cdc&o .S. \llllloA 1•roUaaio. t. p.rt.icubr, • carto1ra do 

hablUt.:.çáo dclaa de aor vSllca •" UM tat.-do, c.no aou Utv

lar aa~lacor nelo aU& rn1dÕnC1• i"'t .. l. 

I) Dcionr- aqui O DOmO dO Dtado Parl4 00Dilat&Dto ODdO O Cltular DOr
malmeDto r-Ido. 

2) IDP&Qo ...,..ao P&lS IDKI\Qio fiCWI&Ilft da llala dOo Dl&doo que alo 

- OOctrai&D'-

, .......... , ......... ,_ ... 
-·-······,_, .................. .. --·• ................................. . 
........ --.• ....................... ,, I -·--·-·• ............................ . _ ... ....._. .......... ...._ . ......,.~ .. ·-

,,,, ....................................................... . 
............. ............................................ . 
........................................................... 

~--~-------·~~ """--·----.-....... :.L ---·----·-- .. , ............ . ____ ._,.·--·----
.. , ___ ·--··--- ·~ ' c 0 ____ , __ .. , ....... ,.,...._, ,-
..._ ____ .. _ .. _. ' .· 0 
... -- -· ...... ..,._--· .... -· r----

RELAÇAO DAS RESERVAS PROPOSTAS PELO CONTRAN 
A CONVENÇAO SOBRE CIRCULAÇAO VIARIA 

ANEXO 

1 - Artlco 20, 111.0 , aliDeu a e b 

Jastlfleat.lva - Entende-se aer conveniente que os pede~tres 
usem sempre os paaselos, meamo quando carregando objeto: volu
mosos. Somente aerá aclm1tldo o trán.slto de pedestres junto à gula 
de calçada (melo-flo) onde nii.o houver paaselo a eles destinado 

2 - Artl,o 23, 11 z.a, alínea a 

Jastlflcatlva - Não é ~U:eltável a última parte da alinea do 
presente parágrafo que diz: "Não obstante, estará autorizado a 
parã-lo ou estacioná-lo no outro lado quando, devfdo a presença 
de trilhos, não seja posslve1 fazer no lado correspondente ao da 

elrculaçio"; ·!lo paracJn e o estacionamento dos velCUIOII aeve aer 
sempre no lado correspondente ao da clreulaçfio, por razões oe 
segurança. 

3- Anlro co 
Jastlflcatlva - Não se devê permitir aoa reboques não matri

culados entrarem em circulação Internacional, ainda. que pelo 
prazo de 10 (dez) anos • 

4 - Anexo 5, 11 5.0 , alínea c 

Jastlflcatlva - O dlspoal.tlvo exige freio de segurança para 
todos os veiculas automotores, o qual é Indispensável apenas em 
reboques. 

5 - Anexo 5, 11 Z8 
Justificativa - 11: Inconveniente a forma triangular dos rene

tores tnuelros dos reboques, sendo esta resenada para os dlsJXIbl"" 
tlvos de slnnllzaçâo de emergência, que.vlsam advertir aos usuânos 
de algum plldgo na via 

6 - Anexo 5, 11 39 

Jasttllcatlva - Resena apenas quanto .a cor do dispositivo tra
seiro, lndlcador de mudança de dlreção, por ser conveniente a 
adoção da cor vermelha, unicamente para as lúzes ·traseiras dos 
velculos. 

7 - Anezo 5, 11 ü 
Justificativa - conveniência de se exigir que todos os ver

cuJos tenham a luz de marcha-à-ré, exclusivamente, de cor branca. 

8 - Anexo 5, 11 4Z 
Justificativa - A resena é apenas quanto à cor das ltlzes 

Intermitentes, de advertência, destinadas a lndlear perigo que 
momentaneamente o veiculo possa constituir, por ·ser conveniente 
a adoção, unicamente, da·cor vermelha para as luzes traseiras dos 
vélculos. 

Às Comissões de Relações Exteriores e de Transportes, 
C omunicacões e Obras Públicas. 

PARECERES 

PARECER N• o460, DE 1976 

Da Comissio de Coastltulçio e J ustlça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n' 23, de 1976 (n' 1.437-C, de 1973, na 
orl11em), que "TI1Ullfere para u sepndu-relras os ferladol 
que ocorrerem em meios da semana, eU outru proYidêadu". 

Relator: Senador Hehicllo Nunes 
Através do Projeto de Lei n? 23, de 1976 (Projeto de Lei 

n? 1.437-C, de 1973, na Câmara dos Deputados), os Deputados J. G. 
de Araújo Jorgr c João Menezes, com justificações semelhantes, 
pretendem antecipar para os dias iniciais as comemorações dos feria
dos que ocorrerem cm meio da semana, 

Na Comissão de Constituição c Justiça da Câmara dos 
Deputados, única para a qual foi distribuída. eleita mais recomcntâ· 
vcl a iniciativa do então representante da Guanabara, a proposição, 
através de parecer do Deputado Mário Mondim, que lhe ofereceu 
três emendas no concorrente à técnica legislativa, foi unanimimente 
aprovada. 

2. No Senado Federal cabe a esta Comissão, também isolada
mente, cxaminar·lhe a constitucionalidade, técnica legislativa c 
conveniência. 

A iniciativa parlamentar é indiscutível, vez que a Lei Maior não 
estabelece, na espécie, competência privativa. 

~certo, porém, que o Decreto-Lei n? 86, de 27 de dezembro de 
1966, editado com fundamento no Ato Institucional n? 4, de 7 de 
dezembro de 1966, atribuiu à Lei n? 605, de 5 de janeiro de 1949, a se
guinte redaçào: 

"Art. 11. São feriados civis os declarados em lei federal. 
São feriados religiosos os dias de ·guarda declarados em lei 
municipal, de acordo com a tradição local e em número não 
superior a quatro, neste incluída a Sexta-feira da Paixãb." 

Ora, o projeto de lei em exame não cria feriados civis, embora 
não lhe seja defeso a iniciativa, muito menos interfere nos religiosos, 

. " ... · ... · . ..· . • . . . . .. . . .. •, . . . . . . \• ;·(·i . •'I Ir' \,\'I 
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mas apenas antecipa as comemorações dos que se verificarem em 
meio da semana. Em conseqUência, não fere ou prejudica o ordena
mento jurídico. 

forto, senão, também, à vista da promiscuidade c11:istcntc nas ~Clega· 
ciais policiais, casas de detenção c cadeias públicas. 

II - A prisão especial é, cm principio, instituto que fere: o prin· 
cipio da isonomia. Com efeito, a se cumprir o mandamento constitu· 
cional segundo o qual "todos são iguais perante a lei", seria im· 
possivcl criar-se distinções no que diz respeito a regime prisional em 
razão do posicionamento social do detido. 

De outra parte, os senões identificados no que respeita a técnica 
legislativa já foram corrigidos, além do que não lhe enxergo novos. 

3. Resta, pois, examinar-lhe o mérito. 
Da justificação do Deputado J.G. de Araújo Jorge, que cita 

Gel re-I n forma, recolho: 
No entanto, a ojcriza que todos nós, desde Carrara, temos 

pela imposição de prisão antes de condenação definitiva, que rcprc· 
senta - segundo o mestre da Escola Clássica - verdadeiro cumpri· 
mento antecipado de uma pena que pode até vir a não ser imposta, 
faz com que nossas consciências aceitem facilmente o privilégio da 
prisão especial concedido a pessoas de destaque dentro da comuni· 
dade, que tenham de permanecer encarceradas durante o processo. 

" ... um feriado em meio da semana causa sensíveis pre
juízos à produção, quando a tinta das impressoras tem de ser 
removida, os fornos precisam ser depojados da massa pas
tosa que se transformará em copos, cristais ou espelhos ... " 

E da justificação do Deputado João Menezes retiro: 

" ... a não • interrupção das atividadcs do trabalho cm 
meio da semana viria trazer um grande crescimento em 
produtividade, além de evitar o encarecimento da mão-de
obra. que sempre acompanha a descontinuidade operacional. 

De outro lado, seriam beneficiários do feriado nas 
sextas-feiras também os empregados, os empregadores, os 
estudantes, os chefes de famílias, os professores, enfim, todas 
as classes sociais." 

Assim, quanto ao mérito, entendo deva alcançar normal tra
mitação o Projeto de Lei n9 23, de 1976. 

t: o parecer. 
Sala das Comissões, 16 de junho de 1976. - Accloly Filho, 

Presidente - HeMdio Nunes, Relator - Paulo Brossard - Leite 
Chaves- José Llndoso- Heitor Dias- ltalívio Coelho- Henrique 
de La Rocque. 

PARECER N9 461, DE 1976 

Da Comlssio de Constitulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n9 132, de 1976, que "outorga a regalia de prl
sio especial aos professores do ensino prlml(rlo e do ensino 
médio". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

I - De iniciativa do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o pre
sente projeto objctiva outorgar a regalia da prisão especial aos pro
fessores dos ensino. médios c primário. na forma do disposto no art. 
295 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n9 
3.689, de 1941. 

Referido preceito estabelece que "serão recolhidos a quartéis ou 
a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando su
jeitos a prisão antes de condenação definhiva: 

I -os ministros de Estado; 
II- os governadores ou interventores de Estado, ou Terri

tórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários c 
chefes de polícia; 

III- os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de 
Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados; 

IV- os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; 
V- os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros; 
VI - os magistrados; 
VII -os diplomados por qualquer das faculdades superiores da 

República; ' 
VIII -os ministros de confissão 'religiosa; 
IX - os ministros do Tribunal de Contas; 
X --:os cidadãos que já tiverem e'xercido efetivamentc a função 

de jurado, salvo quando cxcluidos da lista por motivo de incapaci
dade para o exercicio daquela função. 

A proposição, certo, pretende ampliar o elenco discriminado no 
retrotranscrito dispositivo legal, a fim de que também os professores 
dos ensinos médio e primário sejam nele incluidos. 

Alega o ilustre autor do projeto que a providência se justifica 
não só porque as prisões não possuem condições de higiene e con· 

De outro lado, não se pode ignorar as precárias condições em 
que se encontram nossos estabelecimentos penais. Ideal seria que 
nossos presidios tivessem acomodações compativeis e que pudessem 
tranqUilamente abrigar qualquer pessoa, independentemente do 
exame de suas condições pessoais. 

Mas, infelizmente, esta não. é a realidade e - malgrado os 
grandes esforços que o Governo Federal vem desenvolvendo neste se
tor- parece-nos estar longe ainda o dia em que: teremos um sistema 
penitenciário c:m c1tcclcntc:s condições de funcionamento. 

III- Diante desta triste realidade, surgiu a solução paliativa de 
se recolherem a quartéis ou alas especiais determinadas pessoas, cujo 
encarceramento comum, antes da condenação, afrontaria não 
somente a elas, mas à própria comunidade. 

O rol de beneficiários, que deveria se limitar ao menor número 
possivc:l de pessoas, foi aos poucos se alastrando, até englobar um 
número tal de favorecidos que não torna absurda a imaginação de 
que a tendência é a prisão dita especial vir a se tornar regra geral, 
sendo sua exceção a prisão comum. 

Assim é que na lista já longa contida no art. 295 do Código de 
Processo Penal foram incluidas novas categorias. A Lei n9 2.860, de 
31 de agosto de 1956, estendeu o beneficio aos dirigentes de enti
dades sindicais e para os empregados no exercicio de representação 
profissional "ou no campo da administração sindical" (sic). Pela Lei 
n9 4.760, de 23 de agosto de 1965, posteriormente modificada pela 
Lei n9 5.126, de 29 de setembro de 1966, foi incluído no citado art. 
295 o inciso XI que abrange "os delegados de policia e os guardas
civis dos Estados e Territórios, ati vos ou inativos". A Lei n9 5.606, de 
9 de setembro de 1970, outorgou a "regalia" (sic) também aos 
oficiais da Marinha Mercante. 

O Projeto de Código de Processo Penal que ora se encontra em 
tramitação na Câmara dos Deputados (Projeto n9 633/75 do Exe
cutivo, publicado como "Suplemento A", do Diário do Congresso 
Nacional, do dia 13 de junho de !975) em seu art. 199- que versa tal 
matéria- amplia ainda mais o elenco de pessoas que se podem valer 
do beneficio. Em seu inciso V, além dos oficiais das Forças Armadas, 
inclui também os oficiais das Pol!cias Militares. O item XI, que incor
pora o mandamento da Lei n9 5.606/70, abriga também "os pilotos 
de aeronaves mercantes nacionais". O item XII beneficia indistinta
mente "os funcionários da policia e os funcionários ou scrventuários 
da justiça". O inciso XIII repete a Lei n9 2.860/56. Finalmente, o in· 
ciso XIV alarga ainda mais o privilégio para nele incluir também os 
jornalistas profissionajs. 

IV - Do exposto verifica-se que nossa orientação legislativa 
pende para uma ampliação cada vez maior do beneficio da prisão es
pecial, inspirada obviamente p~los fatores apontados aqui de inicio. 

Ressalvando embora nosso entendimento em principio con
trário ao instituto, que se afigura até mesmo antidemocrático, 
somos forçados a nos curvar ante a corrente majoritária, mesmo 
porque ela vem lastreada cm ponderáveis fundamentos. 

Diante destn tendência - que a esta altura seria impossível 
deter- não vemos como excluir do favor legal a laboriosa e sofrida 
classe das professoras primárias. Estas hcroinas que são as grandes 
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responsáveis pela educação de base no Brasil, trabalhando muitas 
vezes só pelo ideal, são de longe merecedoras de qualquer libcrnlidn
dc que n Lei venha n instituir. 

A aprovação deste Projeto, pela qual ora nos manifestamos, é 
uma maneira de o Poder Legislativo prestar homenagem a esta lc
giiio de batalhadoras, à qual o Pa!s tanto deve. 

V- Cabe aqui apenas um lembrete: nn hipótese de vir real
mente a ser aprovado o presente projeto, deve-se proceder - por 
questão de unidade legislativa - a alteração no texto do citado art. 
199 do Projeto n• 633/75 da Câmara dos Deputados. 

Diante do exposto, c como niio existem óbices quanto nos aspec
tos da juridicidadc c constitucionalidade, somos, enfim, pelo acolhi· 
mcnto do Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1976. 

Sala das Comissões, cm 16 de junho de 1976. - Accloly Filho, 
Presidente - Orto lAbmaaa, Relator - Paulo BI'OISird - Leite 
Cbna - Joal Cba•a - Joal U._ - Hddello N~~~~a - ltall•lo 
Coeibo- Joal Samey - Heariq~W ele La Rocque- Heitor Diu. 

PARECER N•462, DE 1976 

Da Com!tMo ele Coadndçlo c J udça, IJObre o Projeto ele 
Ln do Scudo at 56, ele 1976, f11W "cria o PiaDO ele EdiiCIIçio 
Mlllk:al Popalar, e cU outru pro•lclftdu ". 

Relator do •roddo: Sataclor Hdrlcllo Nuna 

Por intermédio do Projeto de Lei n• 56, de 1976, cogita o nobre 
Senador Paulo Guerra de autoriz.ar o Poder Executivo n instituir. 
"na juriJ<Sição do Ministério da Educação c: Cultura, o Plano de 
Educação Musical Popular, destinado a incentivar n criação de 
BandAs de Música cm todo o Pais. 

2. Sesta Comilr.ilo, primeira para a qual foi distribu!da, a pro
pcnição, atra\•és de lúcido parecer do Senador Dirceu Cardoso, 
logrou parc:ccr (avorAvc:l, que assim conclui: 

''As proposições autorizativas, a nosso ver, niio devem, 
geralmente:. ler estimuladas, pois nilo fortalecem o Con
grc::uo, podendo cm certos casos, ao contrArio, até com
prometer a sua autoridade:. 

A rejeição de tais projctos, contudo, ocorre pc:ln decisilo 
pol!tica da sua inconveniência ou inoportunidade:, 

No caso c:m pauta, porém, vamos opinar pela constitu· 
cionalidadc, juridicidndc c aprovação do Projeto de: Lei do 
Senado n• 56, de 1976, dndu a conveniência de que as idéias 
nele contidas sensibilizem o Poder Executivo." 

3. Acontece: que a maioria desta Comissão, sem embargo dos 
elevados propósitos perseguidos pelo ilustre representante pernam
bucano, proclamou a injuridicidndc dn proposição. 

Designado, cumpre-me: relutar o vencido. 
Em verdade, trata-se: de projeto de lei nutorizativo, isto é, 

desprovido de elemento es.~encial à lei - a conçilo. Vale como 
lembrança, como sugestão, no mliximo como reivindicação. 
Equivale a conceder aquilo que o Poder Executivo jâ estA, implicita
mente, nutoriz.ado n promover ou realizar. 

Nn espécie, ainda convém explicitar que a Carta Magna vigente, 
ao traçar a competência da Uniilo (nrt. 8•), consignou: 

"XV - estabelecer c executar planos nacionais de 
educação ... " 

E no nrt. 180 inscreveu: 

"O amparo à cultura é dever do Estado," 

4, 1:: claro que o projeto de lei em exame não fere a Cons· 
tituição. Mas também é certo e recerto, que confere ao Executivo 
atribuições quejâ lhe pertencem, implrcita e explicitamente. 

4!4M'M" '' ,. .', ',, o'o ' • I' 'r ,' I 

Dn! por que a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria 
de votos, afirma a injuridicidadé do Projeto de Lei n• 56, de 1976. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976. - Accloly Filho, 
Presidente - Hel,.(dlo Nunes, Relator - ltaU•Io Coelho - Dirceu 
Canl050, vencido de acordo com o voto em separado - Henrique de 
La Rocque - Heitor Dias - Leite Cha,.es, vencido - Paulo 
Brossanl- Jtm Undo!IO- Orto Lehmann, vencido. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR 
DIRCEU CARDOSO: 

Pelo Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1976, de autoria do 
eminente Senador Paulo Guerra, autoriza-se o Poder Executivo a ins
tituir, na jurisdição do Ministério da Educação c Cultura, o Plano de 
Educação Musical Popular, destinado a promover c incentivar a 
criação de Bandas de Músicas cm todo o Pn!s. 

Ainda pela proposição, delega-se nos Estados c Municlpios, por 
intermédio das suas respectivas Secretarias de Educação c Cultura, n 
execução do referido Plano, além de estabelecer outras providências 
criativas que, cm última análise, visam n incentivar n expansão c 
consolidação das corporações musicais no interior do País. 

A matéria foi também distribu!dn à Comissão de Educação c 
Cultura, cabendo· lhe o exame do mérito. 

O Projeto, altamente valorizado pelo brilhantismo da sua Justifi
cação, inclui-se entre os numerosos outros que põem cm destaque, n 
cada dia, as rigorosas limitações impostas no Poder Legislativo. 
Acreditamos que nenhum parlamentar recusaria a idéia de um 
Plano de Educação Musical Popular, mormente quando é da 
preceituação da nossa Carta Magna que "o amparo à cultura é dever 
do Estado" (artigo 180). Todas as razões do interesse público, pois, 
convergem cm beneficio da proposição. Outros dispositivos constitu
cionais renovam c reiteram a responsabilidade da União pela 
educação dos seus cidadãos, exigindo-lhe inclusive a prestação de 
"assistência técnica c financeira nos Estados c no Distrito Federal 
para desenvolvimento dos seus sistemas de ensino" (artigo 177, § I•, 
da Constituição). 

A iniciativa parlamentar nesse sentido, entretanto, estA proibida 
por outros artigos da Constituição, ora porque implica cm aumento 
da despesa pública, ora porque invade a competência privativa do 
Presidente da República de dispor "sobre a estruturação, atribuições 
c funcionamento dos órgãos da administração federal'' (artigo 81, V, 
da Constituição). 

O Projeto, para se viabilizar tecnicamente, é então autorizntivo, 
uma simples sugestão que, mesmo aprovada pelas duas Casas do 
Congresso, será ou nào aceita pelo Governo Federal. 

As proposições uutorizativas, n nosso ver, não devem, geral
mente, ser estimuladas, pois nào fortalecem o Congresso, podendo 
cm certos casos no contrário, até comprometer u sua autoridade. 

A rejeição de tais Projctos, contudo, ocorre pela decisão politica 
da sua inconveniência ou inoportunidade. 

No caso cm pauta, porém, vamos opinar pela constitu
cionalidadc,juridicidadc c uprovação do Projeto de Lei do Senado n• 
56, de 1976, dada a conveniência de que as idéias nele contidas 
scnsibiliz.cm o Poder Executivo. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1976- Dirceu Cardoso, 

PARECEK N9 463, DE 1976 

Dn Comissão de Constlluiçilo e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senudo n• 54 de 1976, que "acrescenta parágrafo ao 
artigo 59 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973". 

Relator: Senador Henrique de La Roc:que 

Subscrito pelo eminente Senudor Orestes Quércia, o projeto 
submetido à consideração desta Comissão visa u ucresccntar par!t
grufo uo urt. 5Y du Lei nY 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a 
Lcgisluçào da Previdência Sociul, e dú outras providências. 
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Corporificado em apenas dois artigos, o projeto, no artigo J9, 
pretende acrescentar dispositivo ao artigo 59 da mencionada Lei 
dispositivo este, que seria o parágrafo sétimo. ' 

Verificamos, entretanto, que o artigo 59, ao qual se quer acres· 
ccntar o parágrafo sétimo, tem apenas três incisos c versa assunto em 
desconformidade com o acréscimo que se pretende. Isto é, além de 
não caber ordinalmentc o parágrafo sétimo, sua redaçiio, se cabi
mento houvesse, estaria inteiramente cm desconexão com o caput. 

Verificamos ainda, que a legislação citada no projeto diz respei
to, equivocadamente, à Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, olvi
dando as alterações da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, de que 
especificamente trata a proposição. 

Pelo exposto, na esfera de competência regimental desta Comis
são, tendo cm vista a infrigência do projeto à Técnica legislativa, c a 
impossibilidade de sua adequação à sistemática jurídica, opinamos 
pela sua rejeição, por injurídica. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1976. - Acdoly Filho, Presi
dente - Henrique de La Rocque, Relator - Paulo Brossard - José 
Llndoso- Heitor Dias- Leite Chans- Italfrio Coelho- Helvídlo 
Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Do Expediente 
lido consta o Projeto de Lei da C:imara n9 48, de 1976, que nos ter
mos da alínea b, do inciso li do artigo 141, do Regimento Interno, 
receberá emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuído, 
pelo prazo de cinco sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278, do Regimento Interno, deter· 
minou o arquivamento do Projeto de Lei da C:imara n9 85, de 1975 
(n9 201-B/75, na origem), que altera a Lei n9 1.081, de 13 de abril de 
1950, que "dispõe sobre o uso de carros oficiais c dá outras providên· 
cias", por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das 
comissões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 280, DE 1976 

Ex mo. Sr. Presidente do Senado Federal: 

O Senador infra-assinado, com fundamento no Art. 233 do 
Regimento Interno, requer a V. Ex• a inserção nos Anais da Casa do 
artigo "Uma vocação para o Nordeste crescer", de autoria do Jorna
lista Hermenegildo de Sá Cavalcante, publicado na edição de lO de 
junho de 1976 de O POVO, de Fortaleza. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1976.- Mauro Benevldes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento 
lido, nu forma regimental, será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. (Pausa.) · 

Há oradores inscritos. 

Tem a p:tlavra o nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR; Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnadorc.~: 

Há quatro dias a cadeia de ltaporanga, no extremo sertilo da 
Paraíba, foi invadida por uma multidão de cinco mil pessoas famin
tas. Isso ocorreu já depois daquele episódio que foi aqui. por nós, 
denunciado, quando outra multidão, quase do mesmo vulto, invadiu 
a feira daquela cidade, cm busca de alimentos. Essa minha denúncia 
foi feita por inserçilo, em aparte ao discurso do ilustre Senador 
Mauro Benevidc.~. que, naquela ocasião, registrava a ocorrência em 
todo o Nordeste. Essas secas silo muito dolorosas, entretanto, a de 
agora se cntrcmostra mais séria c mais agressiva do que as secas 
passadas. 

Anteontem, telefonei para ltaporanga, e tomei conhecimento da 
proporção e da incidência da calamidade. O informante foi o ilustre 
Prefeito daquela cidade, Sr. Sinval Pinto, que, por ser Prefeito e 
homem do Partido do Governo, nilo tem intercs.~c cm alardear o 
tamanho do drama nordestino. 

Ao que se sabe, essa seca esttl sendo muis violenta do que as 
anteriores: a de 1877, a de 1932 c a de 1942, porque o Nordeste esttl 
mais empobrecido. Naquelas épocas, ainda que niio houvcs.~c estra
das, existia, pelo menos, a pos.,ibilidade de o homem faminto se 
abastecer, nas selvas, com raízes de cactos, como eu vi, muitas vczcs, 
cm 1942, Mas, desta vez, a própria terra está mais empobrecida, e o 
homem não tem sequer para onde fugir. Ele jtl voltou do Paraná, 
onde encontrou a concorrência do bóia-fria. Foi para o Amazonas, 
lá faleceu, c os parentes niio querem repetir o drama. Foi para o 
Guaporé e terminou sendo escravizado pelo fazendeiro, trabalhando 
por mais de doze meses consecutivos, sem receber um tostão c sem 
condição de retorno, por falta de transporte. 

O Sr. Mauro BeneYides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Darei, logo cm segui
da, o aparte a V, Ex• 

Ele sabe que é um crime pensar cm possuir terra, porque, 
quando houve esse pensamento, as ligas camponesas foram esmaga
das daquela forma e, de certo modo, suas últimas esperanças foram 
cstioladas nesse sentido. Entilo, o nordestino se encontra num drama 
dos mais sérios, dos mais violentos. 

A SUDENE reuniu-se há questilo de dias c nada de proveitoso, 
de prático, saiu a respeito. Porque os jornais de hpje já noticiam que, 
cm Pianeó, próximo a ltaporanga, o mesmo êxodo e as mesmas 
invasões estão sendo processadas. 

E além da fome, o que causou pânico à multidão ali reunida, 
anteontem, foi o fato de se tomar conhecimento de que, no 
arrolamento das pessoas convocadas para o trabalho cm ltaporanga, 
haveria serviço ap'cnas para três mil pessoas, quando mais de oito mil 
delas tinham-se inscrito para esta faina ainda indcrteminada pelo 
Governo. 

E nem se diga que o Executivo Federal foi tomado de surpresa 
por este caso. Desde o começo deste ano, na cidade de irecê, na 
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Bahia, a seca esteve presente, ou assomou, com todos os indícios 
inafastáveis de que seria castigadora. Na época, o Prefeito de freei: 
disse que não havia seca e, sim, falta de chuva. Veja-se que 
despreocupação em relação a um drama secular e tão danoso pan1 o 
País. como é a seca. 

Concedo o aparte a V. E:~t•, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro BeaeY!da (MDB- CE) - Nobre Senador Leite 
Chaves, realmente, na sessão do dia 6, tive oportunidade de reportar
me, não apenas à invasão da cidade paraibana de ltaporanga, mas, 
também, a outro episódio idêntico, ocorrido no Estado do Ceará ou, 
mais precisamente, no Município de lguatu, para onde se 
deslocaram agricultores em dificuldades, oriundos do Distrito de 
Qui:~teló, naquela grande comuna da zona centro do Estado e, na 
ocasião cm que me referia ao problema da estiagem no Nordeste:, 
cheguei a lamentar que, neste 1976, ainda se repetissem essas mesmas 
cenas que marearam a angústia e o sofrimento do nordestino, desde 
o século passndo. Realmente, em plena era do planejamento era 
estranhável que os órgãos governamentais incumbidos de: decidir 
sobre a matéria ainda estivessem utilizando aqueles métodos de 
emergência, de rentabilidade duvidosa, como é o caso das frentes de 
serviço. O Jomal do Brull de ontem, por exemplo, traz um relato de 
um repórter que se deslocou para lrc:cé, c::~tatamente esse município 
em torno do qual V. Ex• tece considerações nesse instante, e é um 
relato profundamente doloroso, quando ele diz que a assistência 
prestada aos que se encontram nas frentes de serviço é apenas a de 
envio de um tonel de Agua, insuficiente para atender a todos que ali 
se concentram. Portanto, V. Ex• faz muito bem em voltar a abordar 
o problema da estiagem no Nordeste na sessão de hoje e, se me for 
possível, pela ordem de inscrições, também deverei voltar a foeali7.á· 
lo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a 
V. Ex• o aparte:, que é ilustrativo, deste: meu modesto pro· 
nunciame11to. 

despeito de todo esse: fervor, de todas essas rezas, a chuva n~o veio, 
começaram as despedidas .. Eram cenas dolorosas, envolvendo 
trabalhadores, chefes de famflias, filhos, mães grâvidas carregando 
os filhos nos braços, partindo para outras cidades à busca de serviço, 
c muitos ficavam nas estradas. Isso me toca, profundamente, porque 
nem essas retiradas, hoje, podem ocorrer, não só pelo que .c:~tpliquei, 
isto é, a certeza da inclutabilidade da fuga como, sobretudo, porque 
nem sequer nas adjacências há serviço de que alguma 'fração dessa 
sofrida gente se possa ocupar. Naquele tempo havia até mesmo o 
caroá, planta :~terófila, que, na época das secas era utilizado para 
fazer cordas. Hoje, nem isso c::~tistc: mais, c: as pessoas eetão 
condenadas a morrer ali. O que se: sabe: da SUDENE é que:, depois de 
todas as· ·reuniões havidas, resolveu criar mil empregos para dar 
ocupação a essa gente. Mas o que: representam mil empregos para 
uma região cm que 1/3 da população se: encontra c:m;.situação desta 
natureza? 

Sabem os Srs. Senadores a que preço esses empregos serão 
criados? A CrS 67.000,00 cada. A SUDENE vai financiar 
empresários para que criem empregos no Nordeste ao preço de 
CrS 67.000,00. Por e:~tcmplo: uma firma que se organizasse para 
amparar ou possibilitar a ocupação de quatro .empregados receberia 
um financiamento da ordem de CrS 288.000;00. Em que condições 
serão criados esses empregos? Ora, se os·· empregos criados pela 
SUDENE em época de prosperidade, com toda a confiança do 
Brasil, resultaram em frustração, que empregos seriam criados, 
repito. cm situação desta natureza? 

Vê-se que, mesmo nestes casos, não é o nordestino faminto, ao 
qual estou me referindo, quem estã sendo motivo de preocupação 
por parte da SUDENE. Silo cxatamente grupos menores, 
interessados em raspar as últimas reservas daquele Órgão, sob o 
pretuto de salvar o nordestino. 

O Sr. VirgOio n,ora (ARENA - CE) - Dá V. Ex• licença 

O Sr. Hàricllo N~~~~a (ARENA _ PI) _ Permite v. Ex• um para um aparte, eminente Senador? 

aparte• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Pois não, ilustre 
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Pois não. nobre Senador Virgflio Tâvora. 

Senador Helvldio Nunes, com todo o prazer. 

O Sr. Hàricllo N~~~~a (ARENA - PI)- Nobre Senador Leite 
Chaves, V. Ex•. que: é paraibano, representa, nesta Casa, um dos 
Estados mai5 prósperos e ricos deste País, o Paraná. De maneira que 
o meu aparte tem apenas um objetivo, de congratulações. 
Congratulo-me, pois, com V. Ex• pela volta às suas origens. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a 
V. Ex•, lembrando um pensamento, um verso de Pablo Neruda: 
••Ninguém é universal sem que ame a terra em que nasceu." Minha 
pretensilo não é a de ser universal, mas como poderia esquecer a 
minha terra, o meu povo, o sofrimento da minha ge!ltc? 

E, falando neste momento, volto a 1942, quando eu estava em 
ltaporanga, nessa mesma cidade das invasões e, bem me recordo de 
situações comoventes, de fatos que perdurarilo ao longo da minha 
vida, em minha lembrança. 

Em !942, a seca já estava definida, o quadro era desolador: os 
restos de esperanças já se esgotavam aos pés dos altares, em que as 
multidões cantavam litanias, louvainhas, a Silo José. E, quando a 

O Sr. VlrgOio TI(Yora (ARENA - CE) - Estamos ouvindo 
com atenção e em silêncio o que V. E:~t• afirma. Mas não podem 
passar cm julgado algumas de suas enunciações feitas dessa tribuna. 
Primeiro, a de que essa seca é mais grave do que a de 1932 c 1942. 
Nenhum nordestino, por mais e:~taltado que seja, perfilha a idéia de 
V. Ex• Trata-se de uma seca parcial. As de 1932 c 1942 foram secas 
totais. Segundo, o Nordeste nilo está - como V. Ex• afirma em 
termos absolutos, empobrecido. Poder-se-ia discutir a relatividade 
desse pauperismo, mas, cm termos absolutos, absolutamente não. 
Terceiro. o Senhor Presidente da Republica, jâ não é a primeira, 
segunda ou terceira vez, deixou bem claro que, onde necessário, será 
dado o emprego também necessário e com a frente de serviço 
conveniente para que nenhum nordestino venha a se queixar da [alta 
do amparo do Poder Publico, que nilo é um favor. Quarto, ouvimos 
falar aqui, referido aliás pelo eminente Representante do Ceará, 
Mauro Benevides, da invasão de lguatu. Mas S. Ex• se esqueceu de 
dizer que, imediatamente, todas aquelas pessoas que foram procurar, 
na invasão de lguatu c de sua feira, o mínimo à sua subsistência 
foram amparados nas obras do contorno do Açude de Orós. Este 
Governo diz, c repete, que dará o mais amplo apoio, como já o fez na 
Bahia, no oeste de Pernambuco, no Ceará, àqueles. necessitados que 
estejam também na terra de V. E:~t• Disso não tenha a menor duvida 
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Mas se admirar que, em 1976, se repitam as angústias de secas 
passadas, dizemos nós, que quem cria a seca é a adusteza do clima, 
não o Governo. Ao Governo cabe minorar-lhe os efeitos. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Mas a um Governo 
previdente, a um Governo que fala em milagres, para um Governo 
desta natureza, é uma situação de indcfensabilidadc haver seca, c 
nessas proporções. E quanto a dizer que está sendo tão grave quanto 
à de 1877, quanto à de 1932 e à de 1942, V. Ex• parece que nilo está 
lendo os jornais. A seca está se definindo agora: mil municfpios estão 
sendo assolados por ela. 

O Sr. VlraOJo T'vora (ARENA - CE) - Nilo só lemos os 
jornais, eminente Senador. Fazemos coisa maior: vamos ao lugar da 
incidência da seca. Portanto, não é: só ler os jornais - c podemos 
dizer a V. Ex• que não há nenhum nordestino, vamos repetir, por 
mais imbufdo que esteja de qualquer espfrito de critica, que possa 
comparar a atual seca do Nordeste às secas de 1932 e de 1942. V. Ex• 
tenha paciência, porque não há mesmo esse quadro. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- A seca está ai. 

O Sr. VlrgOio T'Yora (AR)"::NA - CE) - V. Ex• não arranca 
uma declaração dessas de alguém que esteja radicado no Nordeste e 
possa fazer comparação de uma seca parcial do Nordeste com a seca 
total, com aquela calamidade que foi a de 1932, em que lá, sim, 
morreu gente de fome e de sede, com a seca de 1942 e, vamos mais 
adiante, com a seca de 1958. Não pode haver semelhante 
comparação, Senador, tenha a paciência. V. Ex• dá-nos a impressão 
de que hã muitos anos abandonou seu Estado natal. Elogiamos o 
interesse que V. Elt• tem pelos seus coestaduanos, mas chegar a 
semelhante afirmativa é ir além da Tapobrana. V. Ex• não encontra, 
dentro dos mais responsáveis l!deres do Nordeste, quem vá dizer a 
V. Elt• que a seca atual se compara à de 1932, à de 1942, ou mesmo à 
de 1958. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• parece que se 
está adstringindo apenas a jornais, mas os jornais pouco estão 
noticiando a respeito do Oagclo que atinge presentemente o Nordcs· 
te. 

O Sr. VlrgOio Tlhora (ARENA- CE)- Mas foi V. Ex• quem 
o afirmou. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Este silêncio está 
sendo sob certo modo suspeito, porque se pensa, cm relação a esta 
gama parca de noticias, que se tenha resolvido o problema de secas 
no Nordeste. Tenho ouvido pessoas entendidas, inclusive que 
assistiram às secas passadas, e posso afirmar a V. Ex• que, mutatls 
mutandls, se se subtraíssem os meios de comunicação, esta seca de 
hoje seria tão violenta, ou mais, que a seca passada. V. Elt•, quando 
fala cm 1932.ou 1877, está tendo por base o quadro na sua inteireza, 
mas a deste nno está-se completando. está em curso, estú em 
formação; e o Jllior, .sendo ~iolenta, como tudo indica que o seja, nilo 
liú ·uma providência. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE)- Eminente Senador, 
não afirme uma barbaridade dessa, de que não hú uma providência 
do Governo! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Então, V, Ell• diga 
qual a providência, além de uma reunião de SUDENE? 

O Sr. Vlrgfllo T'vora (ARENA- CE)- Não, Eltcelência. ~a 
providência da abertura em larga escala, frentes de serviço à 
proporção que vão aparecendo os diferentes focos de seca, porque a 
que atinge o Nordeste é muito diferente das de 1932 e 1942. Ela está 
localizada, e se vai propagando irregularmente pelos municípios. 
Desafiamos V. Ell• que diga, verificado um caso como esse seu, de 
ltaporanga, ou o que existiu cm lguatu e em outras regiões do Ceará, 
onde o Governo niio tivesse tomado as mais imediatas providências 
para o atendimento às populações. Eminente Senador, vamos fazer 
crítica, mas crítica justa, serena. A que V. Ex• formula, data Yenla, 
não é justa. Se há um Governo que está procurando atender às 
necessidades de amparo nos rurfcolns em todo lugar onde progres· 
sivamente se vai estendendo esta seca, é o Governo atunl. V. Ex• não 
pode deixar de reconhecê-lo. Nós mesmos, em companhia do Sr. Mi· 
nistro do Interior, estivemos cm todas as grandes regiões do Ceará, 
acompanhados de Deputados Estaduais, inclusive com a rcprc· 
sentaçào do Partido de V. Ex•, para verificar, ln loco, as conseqUên· 
cias desta seca parcial c, ao mesmo tempo, adotar as providências 
indispensáveis. Não sabfamos que V. Ex• falaria da seca, mas vamos 
exemplificar com o nosso Estado, o do Ceará, de que temos os 
dados. Compulsando o número de frentes abertas, o número de 
pessoas prcvistns para cada uma e aquelas que, realmente, estão 
alistadas, verificará V. Ex• que o Governo nilo faltou à sua missão 
básica, no Norde.~tc, neste momento, não faltou ao seu dever 
fundamental, de amparar a toda a população atingida pelo Oagelo. ~ 
o depoimento que damos, nilo como Uder da Maioria, em exercício 
no momento, mas como ccarcnsc, como nordestino. que quer fazer 
justiça, tanto mais que esta justiça se impõe ser proclamada. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Faço votos que o 
povo do Ceará c do Nordeste não tenham conhecimento da interfc· 
rência de V. Ex• nos termos cm que está sendo feita, porque, se 
assim ocorrer, vamos privar-nos de ter V. Elt• nesta Casa, nos 
futuros períodos parlamentares. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - Não cortejamos 
popularidade- c o próprio colega de V. Ex• sab.::, aliás, que somos, 
às vezes, campeões de causas impopulares -c sim a verdade acima 
de tudo, confiado na justiça do povo ccarcnse. V. Ex• pode ficar 
descansado que vamos apanhar cópias do discurso de V. Ex• com o 
nosso aparte, para faze-las chegar a todos os municfpios cearenscs. 
Não tenha V. E.'' a menor dúvida de que o faremos, tanto mai~ 
porque estamos falando a verdade. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Eu não sei onde 
V. Ex• esteve: seguramente nos vales verdes, na Serra do Cariri, 
Boturité:, uma região fértil onde a seca chega por último. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, é 
lnhamuns uma região fértil? Ali é o epicentro das zonas de seca do 
Estado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- No O Globo, de 
hoje, lemos que, cm ltaporanga, hú mais de 30 dias, estão pedindo 
subscrição paru ns frentes de serviço, mas estas silo determinadas, 
ninguém sabe o que se vai fazer, e mesmo essas frentes de trabalho 
não atendem às pessoas que ali forum arroladas. Basta dizer que, em 
Piancó, estão concentradas oito mil pessoas, e não se tomou conhe· 
cimento de que, cm ltaporanga, exislern doze mil. E as frentes de' 
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serviço dào, no máximo, para 3 mil pessoas! E o pior, não há 
distribuiçilo de gêneros de forma nenhuma. O que tem havido é por 
parte de particulares. 

GESCAP-CE- que 300 homens famintos c sedentos c.,tàc 
ameaçando saquear ci comércio da cidade de Bnbdo se nac 
lhes for assegurado o fornecimento de gêneros alimcntlcios. 

Vou lc:r a noticia de O Globo, para que: V. Ex• tome 
conhecimento do quadro que rc:almc:ntc existe, c não esse: que V. E~· 
dcscm·c, para colocar muito bem, na alma nacional, a imagem do 
Governo. ou a 1oua i natividade. 

· O prefeito providenciou o atendimento do pedido mas 
disse niio dispor de meios para continuar a assistir nos 
agricultores sem trabalho. Por isso pediu ao Governador 
Adauto Bezerra a imediata abertura de frente de trabalho 
para seu municlpio. Ele teme a poss!vcl invasão do comércio 
se os flagelados não forem atendidos. 

O Sf. VlrJ!Ho Thon (ARE!"A - CE) - :"ooiio procuramos 
coloc.1r bc:m 1 imAgem do Governo. c: ~oirn rcstabelc:cc:r a verdade. 

O Sf. HrJror Diu (ARE!"A - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. u:rTE CHAVES (MDB- PR)- Tomo a liberdade de: 
ler a notícoa c V b• contotc o )Otn~l O Globo, de hoJe:. dia 11 dcju· 
nho, ~ p~,:ma w:tc 

"PIA :'l/C() TEME I!"VASÃO DE FLAGELADOS DA SECA 

Po~ncó. f'~r.aiba (0 Globo)- A pvpul.l.;;io de Pi:oncó
od.tdc de 16 m1l habit.:mta, ~oituada no Krt3o da Parafba -
!anc: Um.:! inv,:uJo de 0a~c:Jado!o da !>«4 na feira tjUC: !oe rC4)illl 
hOJC. 

O temor da populuçlo otâ no fato de: que: no sábado a 
c1dadc fo1 •urpn:cndoda com a chegada de mui~o de 800 
~uou, ,.filma> da !oc:C;i, procurando ali~otamento nou frentes 
de tnabalho do D!"OCS. 

PUko 

O. flagelado• procuraram Piancó levados pelo boato de 
que uma equopc: do Departamento !lõacional de Obras Contra 
:n Sc:cas esi4\'U ali>tando trabalhadores na cidade c somente 
depois de rc:cc:bcrem alimentos - 10 sacas de farinha c mil 
tablc:tes de rapadura - distribuldos pelas autoridades 
municipais concordaram cm dci~ar o local. Também lhes foi 
dito que nào c~istia nenhuma abertura de frente de trabalho. 

Sâbado, enquanto os flagelados permaneciam cm 
Piancó, o comércio fechou as portas c iniciou·sc uma 
arrccadu~1o de dinheiro entre toda a população para 
comprar alimentos c distribuf·los. O presidente da Câmara 
de Vcrc:~dores viajou até ltaporanga- municlpio vizinho
pura confirmar se haveria alistamento do DNOCS c:m Piancó. 

O medo da invasão tem outro motivo: o fato de hnvcr·sc 
realizado o alistamento de: oito mil pessoas cm ltaporanga 
quando só existia vaga para tré:s mil na frente de trab:~lho. Os 
trabalhos dessa frente ainda não se iniciaram c ninguém sabe: 
como ficar!! a situação das cinco mil pessoas excedentes do 
alistnmcnto. 

Ameaças 

Fortaleza (O Globo) - O Prefeito Vicente José 
Honoruto, do Município de Baixio, no Sul do Ceará, com uni· 
cou <~o Grupo de Socorro das Calamidndes Públicns -

· Também as cidades de Umarim c Jpaumirim c:srão sob 
ameaça de grupos de flagelados." 

O Sr. Vlrafllo nYon (ARENA -CE) - Mas V. Ex• não vai 
dizer que: o Governo dc:ixarã essas cinco mil pessoas sem amparo 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Este é o quadro. 

O Sr. Hrllor Diu (ARENA- BA)- Pcrmitc·mc V. Ex• um 
aparte:, nobre: Senador? 

""SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Um momento, Ex• ... 
pessoas. quer dizer, voluntários, que arrecadam para atender a 
pc:»ou) famintas. E quando digo isso, estou vendo o drama, porque 
conheci o drama cm 1942 c se digo que agora é maior do que cm 
1942, é porque de fato é a seca, niio é a extensão, é a incidência sobre 
a pc:swa mais empobrecida: o homem nordestino hoje está muitas 
vezes mais pobre, sobretudo o homem do alto sertão, esrá mais 
pobre: do que cm 1942, porque todas as suas reservas de amparo, 
inclusive: reservas florestais das .xcrólilas nordestinas, o mandacaru, 
o xiquc·xiquc, o rabo·dc·raposa, a própria macambira, a raiz do 
:oroatú, tudo isso era fonte de alimcntaçilo para conter a fome, c 
hoje nào existe sequer ist9. O n~rdestino chegou ao ponto de -
como cu dis.~c hoje- cm Misericórdia, cm ltaporangu, jn depois de: 
denunciado o primeiro assalto à feira, há mais de 30 dias, abriu a 
cadCia, violentou a cadeia, quer dizer, naquele desespero, de chamar 
a atcnçilo ou de pegar alimcntaçilo, c o pior, os presos não 
escaparam, porque, pelo menos estavam sendo alimentados. 

O Sr. Hrlror Dias (ARENA- BA)- Pcrmitc:·mc um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- De: forma que isso é 
muito doloroso c estou me referindo à gente do alto sertão, do sertão 
nordestino. E a gente mais extraordinária do Nordeste é a do sertão, 
é a gente mais libertária de que: se tem noticia. Basta dizer que, 
recordando a colonização do Nordeste, esse pessoal que foi para o 
alto sertão foi c.xatamcntc aquele que, não aceitando o domínio do 
português ou do holandês, preferiu ir para o sertão, enfrentar as 
terras mais adustas do mundo, conquanto que vivesse livre, 
conquanto que vivesse liberta. Quer dizer, essa gente é aquela massa 

humana de que surgiu o próprio Ruy, de que surgiu Castro Alves, de 
que surgiu Lampiiio - uma manifestação extraordinária de 
vitalidade humana- Conselheiro, Inácio da Catingucira, o próprio 
Augusto dos Anjos. Esta gente está morrendo, depois de um período 
de milagre que se anunciou no Pais. Quando a Revolução se 
instalou, o problema mais grave era o nordestino: mas a seca, 
anunciac;la desde janeiro deste ano, pega o Governo dcstu forma, sem 
frentes de trabulho, sem proteçiio, sem nada. 
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De forma que, levando-se em consideração todos esse.~ fatos, a 
possibilidade do progresso, os meios de comunicação, a sec:t de hoje 
é muito maior, muito mais violenta do que a de 1932. E o pior, há 
tranqUilidade nacional quanto a isso, nu errónea suposição de que a 
SUDENE fez alguma coisa. E o Pais pensa que a seca e.~tá contida, 
quando na realidade, por telefone as informações que se obtêm silo 
as mais vexatórias, as mais chocante.~. as mais comprometedoras. 

Tem o aparte V. Ex•, Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- O nobre Senador Virgllio 
Titvoru colocou o pronunciamento de V. Ex• nos seus devidos 
termos. Quero, entretanto, respingar alguma coisa sobre ele. Se 
V. Ex• deseja expressar solidariedade li população que sofreu os 
efeitos du seca, niio há o que discutir, só há o que elogiar, quanto 
mais quando se sabe que e.~tu Casa nilo ficou omissa. Os Senadores 
nas diversas bancadas tiveram oportunidade de examinur o assunto 
cm profundidade, inclusive propondo medidas condizente..~. Mas 
entendo que V. Ex•, a e..~ta altura, está fora de foco. Se V. Ex• quiser 
examinar a matéria com realismo, se está em condiçõe.~ de faze-lo, eu 
sugeriria que V. Ex• le..~se os dois artigos, bem fundamentados, do 
ilustre Ministro do Interior, publicados em dias seguidos na Folha de 
Sio Paulo. S. Ex• faz uma análise retrospectiva do problcmn da secn 
no Brasil e examina com segurança a situaçilo atual por que passa o 
nosso Norte e Nordeste. E indica ull todas as medidas tomadas com 
objetividndc pelo Governo, inclusive fazendo análise de cada uma, 
dos seus custos, das suas viabilidades, o que demonstru, evidentcmcn· 
te, que o Governo não ficou alheio ao problema. Não é posslvel que, 
a e.~ta altunt, a Oposiç:1o queira debitar também ao Governo u seca 
que assolou o Nordeste e o Norte brasileiros. Será, apenus, uma 
motivação para um discurso, brilhante sem dúvida, que V. Ex• está 
prefeitamentc à altura de fazer. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço u V. Ex•, 
Senador Heitor Dias, a interferência. Mas um discurso, por mais 
fundamentado que seja, nesta Casa, não tem o alcance ou poder de 
eliminar u seca norde.~tina. Um urtigo escrito num jornal deter· 
minando-lhe as causas niio tem o condão de erradicar ncnpum mui. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- O Sr. Ministro examinou 
com dados, com números, enumerando as providências todus 
tomadas. 1: claro que os resu[tndos não podem chegar de um 
momento para outro; niio i: posslvel que tudo chegue de uma hora 
para outra. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas u seca é uma 
constante, é: quase que endêmica, lá no Nordeste. E o que se 
surpreende, o que surpreende o Pais é o fato de o Poder Executivo 
Federal, a essa altura, não ter um plano para u erradicnçilo du seca. 
Bem sabemos que, quanto no interesse nordestino, sobretudo do 
miúdo, do mais esfaimado, do mais desprotegido sempre levantem 
interesses pesados.· 

Primeiro, há setorcs pollticos nordestinos que não têm interesse 
no êxodo ou na imigração, porque quer em voto. Há interesses 
econõmicos que desejam manter o nordestino ali para fornecimento 
de mão-de-obra quase escravizada. De forma que, pussudu a seca, ou 
minorada na sua aparência, nada se faz a respeito para que ela nüo 
venha a se reproduzir no futuro, com a mesma incidência com que 
está se reproduzindo hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a 
campainha.)- Lembro ao nobre orador que seu tempo está esgota· 
do . 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Muito obrigado, 
Excelência, estou concluindo. Recentemente, alguns senadore.~ 
franceses e.~tivcram no Brasil c estiveram também no Peru. E o que 
mais os surpreendeu, o que mais lhes chamou a atenção no exame dn 
situação brasileira, foi a desigualdade acentuada entre regiões. E e.~tn 
comissão, cm seu relatório, concluiu que o Brasil só ulcunçariu um 
re.~ultado de relativa estabilidade. quando mantivesse entre as suas 
regiões um relativo equitrbrio, um certo cquitrbrio. Mas nilo é um 
cquitrbrio em que as regiões cheguem a produzir igualmente, ou 
todas cheguem a ter a mesma produtividade. 1: preciso, apenas, que 
cada homem nestas regiões nilo chegue a viver em situação tilo 
acentuadamente desigual. 

Nos Estados Unidos h~ :1 Flórid:t c o Al:tsca, onde :1 diversidade 
de produtivid:1de c de produçilo i: muito accntu:td:l c nem por i~~o h!t 
~~c dib,cle a que os pnrlnmcntares franceses se referiram quando. 
recentemente. estiveram no Brasil. 

Mas o que nos surpreende, o que nos torna aprecmivos, em face 
de um drama desta natura.u, nilo é só o drama em si. 1: o foto de 
e..~tarem morrendo pe.~sons no Nordeste de fome sem uma 
providência maior. A providência que existe é esta que se faz pura 
manchetes de jornais, dizendo que ns frente..~ de trabalho estilo sendo 
apenas onunciadus quando as pessoas C.\tilo famintas, inünime..\, 
desesperançndas. 

O Sr. Pelrônlo Portella (ARENt\ - PI)- Permite V, E,,o um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prnw. 
nobre Senador Petrônio Portella. 

O Sr. Pelr6nlo Portflla (ARENA - PI) - 1: lament!Jvel que 
V. Ex• ocupe a tribuna do Senado pura dizer que nadu se tem feito 
nada pelo Nordeste fundado apenas no fato de haver uinda uma 
defasagem entre aquela rcgiilo c as demais regiões do Puls. V. E,,o 
sabe muito bem que h[l pronlem:1s sérios que nào podem ser 
cquacionudos do dia para a noite e exigem providências a ser 
tomadas c estas vêm sendo com essa obstinação, pelo Governo 
Geisel e pelos demais Governos da Rcvoluçilo. Se o ponto de estrnn· 
gulumcnto está cm forças ocultas interessadas cm manter o Nordeste 
desprotegido, de.~amparudo c subde..~envolvido, V. Ex•. cntilo, as cite 
c cm func~o de f;ltos concretos e de agentes reais, discutamos :1 pro· 
hlemútica. Niio i: ccrt<>, nf1o i: justo, n~o i: oportuno, nào i: louv!1vcl. 
Ocupe V. E'' :1 tribun;a p;ar:1 f;azcr incrimin:1çõcs m:1is ou menos 
gerais, sem entr:1r no cerne d;a qucstf1o, que í: muito m;ais comple..\:1 
do que cuida V. E\' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Fez-se alguma coisa 
no Nordeste, mas nilo pelo Nordeste ou pelo nordestino. Esse 
homem que hoje está sofrendo o violento nugelo da seca, cstl1 tiio 
de..~nudo c tiio desprotegido como estava em 1942, como estuvu cm 
1932 e em 77. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex•, nobre 
Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ele está na mesma 
posição c pior ainda, porque a selva, que untes o protegia, nilo o pro· 
tcge mais. Entiio, V. Ex• vê que este ano, depois de tantos milagres 
anunciados assistem-se a estas debandadas. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex•, 
Senador Leite Chaves? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex• 
Sen:tdor Leite Chaves, para complementar depois? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E digo a V. Ex• mais 
o seguinte: o drama niio é: estranho a esta Casa, pois já em tempos 
passados se discutiu aqui a necessidade de se disciplinar o êxodo 
nordestino, porque o êxodo sempre existiu, desordenado, dos· paus· 
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dc-ar:ar:1 que i:1m p:1r:1 o Sul. para o Amazonas. Nunca houve essa 
preocupação, todavia, de ~c fazer colonização cm tcrrus do Governo, 
cm terras lertcis, de Muto Grosso, de Rondônia, do t\crc, levando 
c:ues nordc.\tinos. Quer dizer. de um lado temos o norde.~tino apto uo 
trabalho, qu:~lifi~do p:~ra o trabalho, de outro lado temos terras 
:~ptas pu:~ a agricultura c ~u terras, cm grande parte, pertencem 
:~o próprio E\ccutivo federal, pertencem à própria União. Por que 
nunC:J ~ fez iuo? Por que quando ~ IOCll nisso há uma r~çlo? De 
onde parte cs~ r~çlo? Eutumcntc de determinados produtores que 
tém intcrcs~ cm ter mlo ~r:~•·a c de determinados sctorcs pollticos 
que nlo querem perder o voto. V. E'' nlo pode negar isso. Por que 
n!o r.c f:u um plano racional'? Por que nào se procede dcs~ forma, 
ubido que, com um proced1mcnto dcstll naturcr..a, ~oe raoh·cm dois 
problcm.u• Pnmciro. o dA coloniuçlo do Ccntro·Ootc c, depois. o 
d: •upcrpo\·oAçlo nordcotma7 O :-.:ordatc. com a ~ua produtividade 
c a produçlo no~ nhc1• cm que ai~. nào pode comportar a 
manta:Ça de um terço d.:a populaç.io n.1cional. Por que nlo sc fa~ 
..... o? Ocpon de tcrmmada a .cca. depon dcucs pahall\'OS, o chma 
conllnua, a m1.tna continua, Km 1o0luçlo al~uma. 

O Sf. Pmõcdo Ponftla !ARESA -PI)- Permite V. E'' um 
a;-arlc~ (AuC!Wmento dl• orador.) - t:~o c:utamente a ordem de 
u~umcntaçlo de V. E'' para contradltl·lo. \' [:,• disw:, inclusi•·e, 
que a ma•or parle da• tcrr.u do :-.:ordcs:e cst.\ n.'ll m.lo• da Uni~o. 

O SR. lETTE CHA\'E.':i (Mf>B- PRl - Dis~c do Centro· 
Oo:c MaiO Gro•1o0, Ama:<>nn, Acre c R<>ndónw 

O 54-. P~rielo Pondla (ARE:-.:A- PI)- Corrija·sc. Pois bem. 
ma• <lUC uma :q;ularu.;ç.io dou 1111uç.io \'IU:ldo a d;u um ~.entido 
""''"' a c:"n tcn.t•. nlo " (:u c:ul.tmcntc porque o. j:randcs 
pr<~rmcl!lr~t» se of'<'>cm liA um.t c<Jntr .tOiçlo. ou i: o bt~do o 
j'tOJ"!ICI.ítoo, ou .Jo <>utro• '" propuct~no•. \'c:J.t \'. E,• que ;J[ 

h•~u• c um.t unuo••dadc de r.tcuxfn•o que me mtpo~ .. bolllou ''Cr ;n 
''"'a' c '"mrorn:ndi:·l.t• M .. , \' E,• -ah<: muoh> h<:m, que o 
problcm.t e\l•lc. Jndu\I•'C cm paf~• m.tn nco• o probkma ocorre; 
C\II''C h!l """' no Aruon.t c :-.:o•'o Mh1co ~ •i o csfM.;o ~Íf:antoco 
do .:o•crno n<>rlc·am:ncano. •·•oando ~ chmmar d•~pand:tdo 

tc•rh·c,. d.tqud.t ron.1 com .u dcm"" tona• do colo"al P;,f~ que ~o 
o• btadc" L'nu!o• Po" h<:m, nlo ob•tantc 1~\0, 'C:Ja aonda que hA 
dc!.toa.:cm. "' dl\f'illldildo pcr,,.tcm. porque h!1 pwblcm;" 
chm!Jt"o' l.tmcnt.t• dmcnlc tn>u..:ctf•c" de corri~cnda cfic•cnte. :-.:o 
Bra"l "' pro••di:nc1a• cotlo scndo tom.1d;u c com n~ cscu~sn~ 
rou•bthd.tdc• de '4UC d"pomo>. ot;~mo• dando ao :-.:ordcstc uma 
\IIU.tçlo C<ln.,dcra\Cimcntc melhor. 5<1 nlo cn\Crj:a quem nào 
IIC"CJ.t, -.1 n;i,, cn•cq:.• <liiCITI pretende '"nplc•mcntc f.,rcr de";" d"· 
p;llld.odc•. <lUC r11\, !Jmcnt.un'" c que prctcndcnlll\ wrri~ir. ;J,sunll" 
~,·u11r.lt1tn ~ltl (;,ncrnll. ~.in é: C'\tC (illvcrn''· n:.,, "c:r~io ~1índa alt:un' 
''"CIIl•" 1111e h.i•• de. num c,fMçn .:.onju~ado c oh,llnado, rc,oll'cr o 
pt<•hlcno;o \t,,,, ele ..:r:., mcrci: de J>cu,, re\i>lvido C•>m o ;1poi•> de 
tnd•" '" lhHIICil\ púhla.;,"· mdu•i•'e de\', E\ 1 , <lliC c'pen1 volte i1tn· 
hun.o pM.I n,,. d,lt 'ul'l\t;ln.:ll>\1> dl\cur'o "'Iuc ;1 prohlcm!•tic;L 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mus, E\•, pnru que 
qu:1lquc:r problema seja resolvido a solução tem que, pelo menos, ser 
iniciada. num caso dc.~~a naturCl.a, tem que se dar infcio n uma 
solução: c solução nenhuma foi dada nc~sc sentido. 

Vcj:~ V, E.\0 a grande espcrunçu foi inicialmente o qué, pura o 
Norde~'tc? A SUDENE, mas 11 SUDENE hoje c.~tá frustr11dn, a 
SUO ENE está sem dinheiro, a SUDENE está falida, u SUDENE foi 
um11 miragem, c mais :1inda, consumiu do nordestino aquilo que 
pareceu o melhor património, a c:spcr11nça do resto do Pafs cm sua 
redenção. Por outro lado, o grande momento em que se poderia, 'no 
caso do Nordeste, dur o passo inicial, seria 11 aplicaçiio duqucla lei 
que saiu no inicio da Rcvoluçilo, de iniciativa do Presidente Castcllo 
Branco. aquela que criou o I BRA c depois o INCRA. e que era de 
grande alcance social. Sob certos aspectos estava mais avançada 11té: 
do que aquela que o ex-Presidente Joilo Goulart propunha fnzcr. 
Entretnnto essa lei foi frustrada, nilo teve nplicnçilo alguma. Até 
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ugorn distribulram-se no Pais cinqUenta c sete mil t!tulos d 
propriedade, quando para que ... 

O Sr. Petrónlo Portella (ARENA- PI)- O problema nilo é s1 
fundiário. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Para que ele tivcss' 
~oluçào tcr·sc-i;tm que distribuir, quinhentos mil títulos de terra po 
ano. durante •·intc anos. 

O Sr. Prtrónlo Portdla (ARENA - PI) -O problema n4o 
apcn;" fundiário. Scn:1dor Leite Chave.\, o problema fundiãrio est: 
num C<lmple\o muih> sério c que não pode, cvidc:ntcmcntc, se1 
tratado por. :1penas, um dos fatore.~. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Nilo há cssn 
seriedade, nem essa gravidade, basta que haja boa vontade, c o Pai! 
tem condições para resolvé-lo. 

Lembro-me de um ~so especifico que ocorreu cm 196 I, no 
Puran!J. E~•as retiradas eram feitas nesses paus-de-arara. coisas 
dolorosas para o Pafs. para todo mundo, inclusive para o nordestino. 
Era duro ver a maneira como os contingentes humanos chegava"} c 
chesam ainda ao Paraná. Um Governador da época roolvcu lot~r 
uma Arca devoluta, vendeu nos nordostinos a longo prazo. e hoje Já 
estA ltagunjé. ltaguujé é uma zona c:~:tremnmcntc próspera, habitada 
exclusivamente de norde.~tinos. que \'inham de pau-de-arara. A 
mesma coiS:J K pode fnlcr cm Rondónia, se pode fazer no Acre, se 
rode: fatcr cm M:~to GroMo, robrctudo, nos vales do Gunporé: c 
Aripuanl: porque colonimção se tem que fazer cm terra boa, não a 
exemplo do que se fez: esse arremedo de se levarem nordestinos 
desprotegidos para a Trnnsamazóni~: para uma região sâfnra, cm 
que o ph é totalmente baixo, cm que é imposslvel a vida cm nfvcis de 
pequenos roçados para manutenção de famllill, Coloniuçilo só é 
!sem sucedida cm terra IC:rtil. 

Sr. Proidcntc:, esse é o meu pronunciamento, pura que a Casa 
nào interprete como tendo havido solução para a seca pelo fato de os 
jorn:~is estarem tilo parcos de noticias acerca do drama nordc.~tinp. O 
drama é c"rcmnmentc grave. O nordc.~tino se acha tilo desprotegido 
hoje. como cm 1932. 

Quando eu me refiro no nordestino. nilo é o nordestino da 
usina, nào é o nordestino das indústriais realizadas com o dinheiro 
da SUDENE, cujos industriais, na grande maioria, moram no Sul: 
cu me refiro ao nordestino que vive nu terra c que nem sempre :1 

possui. 
Porque há, Sr. Presidente c Srs. Senadores, dois critérios - c 

acho que essa é a diferença entre a ARENA c o MDB - cm 
conccituurcm 11 posição do Brasil; a A RENA considera o seguinte: o 
Mataraao c.~se ano teve um lucro de tantos milhões: o Banco do 
Brasil teve de tanto: a Fircstonc teve de tanto: quer dizer, o Brasil 
está umn marnvilha. 

Mas é preciso, no equacionamento, ou na consideração 
cconõmico-~oci;ll de um l'ais, lc:v;lr-sc cm conta o quê:'! O que está 
mais sofrido, o que está mais baixo, o que está mais desprotegido c 
mais murginalizudo, c a marginalização deste, sobretudo, a margina
lização do nordestino, é das mais acentuadas c das mais tristes, 

E.~pcramos que o Governo, esperamos que o Executivo Fcdcrnl, 
leve mais a sério esse problema, para que de uma certa forma, não se 
comprometa tanto aos olhos dos brasileiros, c aos olhos do mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Vlrgfllo Thora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a 
puluvru, como Líder, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Virgílio Távora, como Líder. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Lfder pro
nunciu o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Scnudorcs: 

Vumos ser brcvfssimos ncstn intervenção. 

IMZ&IWIIA&& i& 
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Enquanto o eminente Senador pelo Puruná discutia problemas 
nordestinos, tivemos a iniciativa de nos comunicur com o Senhor Mi· 
nistro do Interior. As informações oficiais que o Governo dá por nos· 
so intermédio 11 Casa são: primeiro S. Ex• o Ministro do Interior i me· 
di:llamcntc comunicou-se com autoridiide.~ competentes, tais como o 
Govcrn:ador do Estado c o Superintendente da SUDENE. Um c 
outro informaram :a S. Ex• que- Carece de qualquer fundamento a 
noticia de que tanto cm ltaporunga como Piancó nào esteja sendo 
dado o amparo ncce.~sário às pessoas :atingidas pelo flagelo e que 
pam lta se dc.~loc:am: c.~tào sendo alist;Jd:as. E.1ta i: a informaçiio que 
damos cm carátcr oficial. tr:ansmitida há minutos utrás pelo Ministro 
rcsponstavcl pela pasta do I ntcrior. no caso, o Ministro Rangel Reis. 

De duas uma: ou c.~sas autoridndc.~ informarnm mui ao Sr. :'-li· 
nistro. ou há excesso de zelo. naturalmente, por parte do rcprcscn· 
tantc do Paran(a, no quadro que pinta; segundo. estranhamos bus· 
:ante que S. Ex•. acostumado conosco há tanto tempo. pudcs.1c nos 
:1trihuir :1titudc outm ne.lta Casa que niio fosse 11 de defender aquilo 
que jul~,wmos ser a verdade. E.\cmplos temos cm no~1a vida pública. 
O eminente Scn:ador Mauro Bcncvidcs. :1qui prc.1cntc, tc.1tcmunha 
deve ser de causas que :adotamos. muitas vc1.cs, contra a opiniào de 
gr:•ndc parte de popul:1ção mal informad:a; foi o c;~so da cnergiJ.a.,;~o 
completa de nos.so E.stado. a chamada Campanha de Elctrilic:u;:io 
do Ceará, cm que cnfrcnt:amos de uma lado os técnicos da CHESF c 
do outro. a má f1: nu disseminação daquilo que cr:1 aprc.\Cntud:J ver· 
dade cm todo o V:alc do Cariri. Mar., não foi a incomprecmào. n:io 
foi o temor de uma respost:a ncg:ltivn nas urnas que nos fCJ. mud;~r de 
opinião. Se hoje o E.•i!ado tem energia de J>aulo Afonso.- honramll· 
n<'S nós - foi justamente pelu coragem que tivemos de não temer 
rcsull:ldos :1dversos das urnas. Terceiro assunto: S. E.\•. :1qui pro· 
pugna, just:lmentc, pel:a s;~ida de seus contcrrãnco> ou c~·contcr· 

r:·•ncos. digamos, do Nordc.stc p:ara regiões cm que a vid:1 i: mais 
f!lcil, citou o Centro-Oeste. 

Sr. Presidente, que bou providi:nci:a tommam O> nosso> :tntcp:.-· 
>ados qu:tndo criaram ncst:l Casa, seus ,\nais! Rc:cordc·>C c>tc 
Plenário, recorde-se o Plenário da C:im:m1. que us volcs m:ais autori· 
wd:as do P:1rtido a que pertence: o Scn:ador Leite Chaves. se levan· 
taram com um ardor insuspeitado, quando o Governo, no Plano de: 
Integração Nacional. votado n;aqucla Casa c nesta. lc:v:1ntou :1 teoria 
dos vasos comunicantes quanto 1\s cmigruçõcs popul:acion:1is, levada 
a efeito. jus!llmcntc, com argumentos paralelos, senão semelhantes. 
àqueles de S. Ex•. 

Er:1m estas as informações c os respigas que queríamos dar à 
fala do ilustre Representante pelo l'araná, deiAando bem claro que i: 
ponto de honra do Prc.sidcnte Gciscl estivemos não aqui cm 
Plcn!ario. mas fomos :ao te:atro das operações c pudemos d:ar o nosso 
tc.stcmunho a respeito de que não haj:a a menor tcrgivcrs:IÇliO, a 
menor f:alha no :amparo aos flagelados da seca de 1976. Mas, aqueles 
habitantes du B:ahi:a, do oeste de Pcrn:ambuco, do sudeste do Piaui. 
do Cc:1rú c agor:a, encaminhando-se o flagelo p:ara o oeste da Parai· 
ba, esteja V. Ex• certo de que: os primeiros testemunham c os se· 
gundos testemunharão tal decisão. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto) - Sobre u mcsu, 
projctos de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Sccretário. 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N915S, DE 1976 
Determina a revlsio trimestral do sal,rlo-mínlmo e d' ou

tras provldêaclas. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 Os níveis do salário mínimo serão revistos trimestral· 
mente, com base nos índices de elevação do custo de vida, apurados 
em cada região. 

§ 19 Para fins de aplicação desta lei, considera-se o ano dividido 
em 4 (quatro) trimestres, a partir de cada (9 de janeiro. • 

§ 29 Os novos níveis de salário mínimo, deverão ser dados à 
publicidade no decorrer do último mês de cada trimestre para vigora-

rem no seguinte, c abrungcrilo a clcvuçilo ocorrida nos 2 (dois) 
primeiros mc:sc.~ que o constituem e o terceiro mês do trimestre 
anterior. 

t\rt. 2t Fica usscgurudu uos trabalhudorcs a percepçllo dos 
acrêscimos u que tenham direito. face ao sistema de rcvisilo trimes
tral do salflrio mínimo. mesmo nu hipótese de ocorrer demora nu 
aprovaçilo c publieaçilo dos novos níveis salariais. 

Purágrufo único. '' primeira revisilo deverA ser 11pliCllda no 
imediato trimestre civil que se seguir àquele cm que começar u vigcr a 
prcscntc Lei. 

Art. 3• AI~ que \'cnhu a dispor do mcc~mismo indispensável uo 
levantamento dircto dos índices de clcvuçilo dos custo de vida. o 
Ministério do Trabalho poder A Vlllcr·sc dns 11pur11çÕCS cfctuadu por 
orgunismo de pesquisa cstatlsticu. oficial ou purticulu. 

Art. -1• Esta Lei entrarA cm vigor nn d11tu de sua publicaçilo. 
revogados o urtigo 116 da Consolid11çilo du Leis do Trabalho c 
demais disposições cm contrArio. 

Jusdlkaclo 
A 26 de abril deste uno. pronunciumo~o discul'lo da tribuna do 

Senado, \'cmndo sobre u injustiç:1 que representa o reajust:~mcnto 
anu:ll du ..;1t/mo mÍilllll<l. ~01110 \Cill <l<:<lrrcndo ll<l llr:l\11 110\ Ültlnl<l\ 
tempo>. Dillumos. cnt~o. que o reajuste desse: lolll6rio, 

... uo invi:.'i de unuul, deveria t,er fcilo, u C.\cmplo du 
"minidcsvalorizaçõcs" do cruzeiro cm rclnçilo à tli.\U cam· 
h1;1i, :llr:m:, de "mimrc:~Ju't~" 'u'c"'i"'' "" long<> d<l ;mo. 
obedecidos intcr\·alos mlnimo, de períodos de tempo (mcn· 
511(, bim~tral ou trimestral), a serem determinados pelo 
Governo cm funçilo duultu rcgi~trudu no 'usto de vidll. 

t que, utuulmcntc. após o re:~just:Jmcnto anual de· 
~rctudo pelo Prc:.idcntc da Rcpliblie:~, o poder de 'ompru. 
'upostumcntc recomposto no din I• de maio, comcç:~ u dccli· 
n:1r mi:.' a me>, :IIi: que. um 01no dc:poi,, o .:tl!trio minamo \'C• 

nhu u ser rciiJUstudo. novamente. E oscs rcujustcs unuuas 
scrào tilo mais injustos quanto maior for a alta do custo de 
\'ida. 

Defendendo um sistema de "mimrc:.ju>t:amcnto> trimcs· 
trais" do sul6rio mínimo, o Economista Rubens Vaz dn 
Costa diz que tu i medida reduzi riu "parn os trubulhudorc.' de 
todos o' Estudos o "furto"- u cxprosilo i: de S. Ex•- que 
a influçào fuz mensalmente nos seus suiArios (folha de Sio 
Paulo, 1-1·3·76.) 

Com toda suu autoridade, o C:\·Supcrintcndcntc du 
SUDENE. cx-Prcsidcntc do Banco do Norde5tc (BNB) r, do 
Banco Nucional da Hubituçilo (BNH) indaga: 

·~Por que fazer sofrer mais intensamente: o impacto 
influcion6rio o sctor menos cupuz de defender suu posi
ção nu sociedudc? Se o sulllrio mínimo representa umu 
intcrvcnçilo do Estudo, fundnda nu justiçu social. por que 
nào levá-lu um passo adiuntc nu protcçilo dos menos 
protegidos, introduzindo o sistema de "minirc:•just:uncn· 
tos" do salário mínimo cudu três meses, por exemplo? 

Muis udiuntc, ele comprova o "furto" de que silo vitimas 
os trabalhadores, ao expor: 

"cm abril de 1973, o valor real do salário m!nimo 
mensal cm Silo Paulo caíra a CrS 48,1 3. Foi reajustado 
para CrS 55,41, começando al, nova escada de onze 
degraus para baixo na diminuiçilo do poder de compra ao 
salário·mlnimo. Em abril de 1974, seu valor era 
CrS 45,28, Foi reajustado, cm maio, para CrS 53,69, va
lor inferior, portanto, ao decretado 12 meses antes. Come
çou nova descida do valor salarial para situar-se cm 
CrS 43, 18, cm abril de 1975. O reajuste dado pelo 
Presidente Geisel·clcvou o mínimo para CrS 59,93, cm 
maio de 75, valor real superior cm 11,6% ao fixado no 
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anterior. Mas começou nova descida do valor sa1nrial, na 
proporção inversa da innaçAo. Em setembro do ano 
passado (último mês para que há dados oficiais publica
dos) baixara a CrS 54,20. Em dezembro seria da ordem 
de CrS .SI ,00. Dada a considerável elevação dos preços 
cm Slo Paulo no começo deste ano, é poss!vcl que cm 
abril tenha o valor real do s.alãrio m!nimo nesta Capital 
retroagido ao nfvcl de abril do ano passado." 

Dentro de poucos dias, Senhor Presidente c Senhores 
Senadores, novos valores de salArio m!nimo serlo dcc:r ta 
dos. E. como diz ainda Rubens Vaz Costa, c • 

"Novo valor do sah\rio m!nimo será decretado, para 
recompor seu poder de compra c adicionar algo como 
panic:ipaçj!o na clcvaçlo da produtividade. 

Novamente embarcarA o valor real do salério mlni· 
mo na escada-rolante da diminuição do seu poder de 
compra. cm conscqaéncia da alta dos preços. O trabalha· 
dor de saiArio mlnimo rcc:cbc aumento uma vez por ano 
-cm maio - mu tofrc reduções nos onu meses subsc
qOenta. Nlo seria mais juAto c equitativo que os reajustes 
foucm freqUentes, para que a escada da dac:ida do valor 
real do sa!Ario mlnimo tivasc menos degraus?" 

E aacsc:cnLAvamos, naquc:la oportunidade: 

"O rcajusuunento do saJArio obcdcc:c a uma fórmula ma· 
tcm.illc.t, que \'Cm :apc:n:as cm detrimento d;a manutc:n";io . . ~ 
mau ainda. da c:lcvaçio do poder aquisitivo do assalariado. 
Anlcs de mais nada. cstabc:lcce-sc o que chamam s.alArio real 
mtdio, correspondente: a um pcrlodo de tempo anterior. Com 
illo, burla·tc, através da mtdia, o poder aquisitivo tlltimo do 
trabalhador, que:, auim, volta sempre a um nlvcl inferior de 
rcmuncnçlo. Em verdade, ata médiA Aritmética implica 
numa rcduç.io do poder aquwtivo do trabalhador. Em se
gundo lugar, buciram·sc também num lndice de reslduo 
inflacionArio, que:, c:omprovadamentc:, tem sido subcstim11do 
ao longo do tempo. Butarira lembrar que tanto 11 taxm de 
produtividade como esses lndic:cs inflAcionários fomm 
subestimados grandemente pclu autoridada do setor cc:onó· 
mico-financeiro. Em 19-66, por exemplo, o ralduo innacionA· 
rio foi fiudo cm 10%, enqullnto A innação foi na b11sc de 
-40't. Nunca mais se c:ompc:ntou as.a dcfas.agcm CAistcntc. Da 
mesma forma, CIIA tau de produtividAde bASCin·sc, sobrctu· 
do, numa alimativa. AindA na CPl dos SliiArios, o próprio 
Ministro Henrique Simonsen, de uma cena form11, mostrava 
a indcliniçio legal cm arbitrar esta uua de produtividade. 
Portllnto, grunde pane disto poderia ser abandonado. Toda 
vez que, dentro de pcrlodos reduzidos, constatar-se o lndicc: 
do aumento do custo de vida, d11 inflação, reajustar-se-iam os 
llllArios, fosse de mês a mês, ou de dois cm dois meses, no 
mluimo de três em três mcsc:s, como o Governo faz cm rela· 
çj!o às taxas Cllmbi11is." 

Lembre-se que tio grande tem sido o desnlvcl entre o custo de vi· 
da c a remuneração mlnima que esta, inicialmente prevista para valer 
por um pc:rlodo de três anos (art. 116 da CL n, passou a ser revisto 
anualmente c, ainda assim, sem corresponder aos anseios do 
operariado, que a todo instante ve-sc reduzir o poder aquisitivo dos 
salários. 

Nem mesmo o arti!Tcio usado pelo Governo para convencer os 
trabalhadores da cxcclcncia dos padrões salariais-taxa de reajusta· 
mente aetma da clcvaçilo confessada do preço das utilidades tem 
conseguido disfarçar o incxorflvcl empobrecimento da grande massa 
de obreiros paga na base do mlnimo legal. 

~que a innaçao continua. E compromete, cada vez mais, a poli· 
liça salarial do Governo, que proclama desejar aos trabalhadores gn· 
nhos reais, garantindo-lhes reajustes de salários superiores ao au· 
mente do custo de vida. 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, divubtados no d 
14 próximo passado, o lndicc de custo de vida na cidade do Rio d 
Janeiro atingiu um to!af' acumulado de 42,9%, de maio de 1975 
maio de 1976, uma das taxas mais altas dos últimos anos. Só nesses 
(cinco) meses do ano, tcrlamos um acúmulo de 21, I%, contra uma u 
xa de 11,1% no mesmo pcr!odo do ano anterior. 

Toaos os indicadores de preços apresentam, segundo a Fund: 
çilo Getúlio Vnrgas, pressões de alta intensidade superior às vcrific1 
das cm 1975. Em maio último, a innação, medida pelo conceito d 
disponibilidade interna do lndicc Geral de Preços, subiu 3,4%, bal 
tantc acima dos 2, I% alcançados cm igual mes, há um ano atrás (Jo1 
nal de Brasllia, de I 5-6-76). 

· O fato é que, face à inOação, a revisão anual dos nlvcis de salá 
rio mlnimo deixou de corresponder às necessidades primArias do 
trabalhadores, impondo-se, assim, o cncunnmcnto do prazo para ' 
aludido rc:CAnmc. 

Com o prc.o;cntc projeto estamos tentando, cxatamentc 
minimizar os problemas financeiros da classe trabalhadora, me 
diante a obrigatória revisão dos nlvcis do salário mlnimo a cada trê 
mcsc:s. 

Dito rc:CAamc poderia ser cfctuado, ntualmcntc, pela Sc:crctaril 
de Emprego c Salário do Ministério do Trabalho, de acordo com ín· 
dicc:5 de elevação do custo de vida cm cada região. Caso o órgiio su· 
pramcncionado não disponha de meios para o imediato cum· 
primcnto da tarefa, o Ministério do Trabalho, pelo artigo 3' da pro· 
positura, poderá valer-se das apurações procedidas por entidade de 
poquisas estatísticas, aliciai ou particular. 

Assegura-se, ainda, aos trabalhadores a perc:cpçào dos acres· 
cimos, tanto da revisão inicial como dos posteriores reajustamentos 
trimestrais (nrt. 2'), indcpcndcntcmcntc de publicação tcmpestiva 
dos novos níveis de salário mínimo. Esta providéncia visa a 
desencorajar a procrastinaçj!o do rccxamc:, pois garante nos 
trabalhadores o rccc:bimcnto dos atrasados, caso venha a ocorrer de· 
mora na aprovação dos lndicc:s ou de quaisquer outras medidas 
oficiais, relativas no assunto. 

Essa nossa iniciativa encontrará, sem dúvida, o apoio da classe 
trabalhadora. 

O Sr. Walter Barelli, Dirctor-Técnico do Departamento Intcrcs· 
tadunl de Estatlstica c Estudos Sócio Económicos- DIEESE- já 
destacou a convcniéncia de reajustes salariais mais frequentes, lcm· 
brando que essa 1: uma prática de diversos pulses no Mercado 
Comum Europeu, que tém interesse cm manter o poder de compra 
dos consumidores. O principio de minicorreções de salários é apoia· 
da, também, pelo Professor Adroaldo Moura da Silva, do fnstituto 
de Pesquisas EconómiClls da Universidade de São Paulo, considcrnn· 
do, inclusive, que esse sistema seria, tecnicamente, mais adequado. 1:: 
que diminuiria, de um lado, o impacto negativo da inOação sobre a 
renda do trabalhador, permitindo aos empresários, de outro lado, 
absorver esses aumentos de forma menos traumatizante (Dlirlo de 
Pernambuco, 16-5-76). 

Cumpre ressaltar, alinal, que a tese por nós defendida da tri· 
buna parlamentar, cm 26-4-76, c agora corporificada no presente 
projeto de lei, encontra aceitação na própria ãrca empresarial, con· 
forme se constata do noticiário da Imprensa. · 

Assim, a direçiio executiva da Associação Comercial de Porto 
Alegre submeteu à consideração do Conselho Deliberativo da cnti· 
dadc, que reune representantes dos diversos selares empresariais, 
proposta de reajuste trimestral do mínimo, cuja homologaçiio é jul· 
gada pacifica ("Jornal de Brasília", de 8·6-76, 1' caderno, pag. 10). 

O Dirctor do Departamento de Estudos Legislativos da ACPA, 
esclarece que o documento será enviado ao Presidente da Rcptlblica 
c seus Ministros, transformando-se num tema reivindicatório da 
sociedade. Por fim, declara o Sr. Alessio Ughini: 

"Com o reajustamento trimestral não se inccntivarã o 
nuxo inOac:ionário, como pretendem alguns, mas, pelo 
contrário, amcnizarã o ritmo violento da inOaçilo nos pri· 

a: •&& 'I ' ' ' • ' ' ' ' •' ' '• ' ,oJ ' ' ' '• • I 



l

c 
;-

l-

IS 

o 

- == - TE 

-103-

mciros meses de cada empresário, prevendo o aumento dos 
seus compromissos com o quadro de pessoal, revê seus pre
ços de custo." 

Ao destacar a sugestão dos empresários rio-gmnd~sc.~. afirma 
o "Jornal de Brasflia ": 

"Assim como no c:imbio monetário a adoção das mini
desvalorizações ajudou a conter a queda do cruzeiro, os 
reajustes parcelados do salário mfnimo diluirão o impacto 
psicológico de um único aumento anual, para conter o custo 
de vida que em quc.~tão de meses diminui o poder aquisitivo 
dos salários da grande maioria dos trabalhadores bra· 
silciros", 
para concluir que: 

"Com uma inllaçilo de três, quatro, até seis por cento 
por mês, o salário mfnimo Jogo fica desatualizudo. tornando 
imprc.~cindfvcl um novo aumento c os entrave.~ burocráticos 
não devem ser considerados, pois os empresários mudam 
constantemente suas folhas de pagamento, rcaliz;mdo dc.~

contos de cada empregado ou acréscimo de horas c~trus tra· 
bulhadas. Podem, portanto, somar um novo aumento cm ca· 
da trimestre." 

Verifica-se, portanto, que o problema da erosilo salarial não 
está sendo debatido apenas pelos trabalhadorc.~. Tào graves silo as 
suas consequên.:ias, que parte do empresariado chega a propor a 
revisão dos tradicionais crictérios de reajustamento, como forma de 
vencer as dificuldades que se avolumam. 

Trata-se, até, de questilo de eqUidade. A corrcçilo monetária 
compensa trimestralmente os ganhos de capital. t\ revisão trimc.~trul 
do mfnimo salarial viria, ngoru, dur um ganho maior àquele.~ que 
trabalham. 

Tendo cm vista, pois, o clima inteiramente propício no rec~ame 
dos prazos de reajustamento do salário mfnimo- já encurtados, nn 
práticn, pelo total abandono da regra geral do artigo 116 da CL T
esperamos ver aprovado o presente projeto, que concretiza a aludida 
reformulação. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1976. -Marcos Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N~>5.452, DE J9 DE MAIO DE 1943 

Consolldaçio das Ltls do Trabalho 

• •• •• • • • • • • 'o o ••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• 

ART. 116. O decreto filtando o salário mínimo, decorridos 60 
dias de sua publicação no Dlbio Oficial, obrigará a todos qu: 
utilizem o trabalho de outrem mediante remuneração. (Ver Prcjul
gado n9 2/63• TST). 

§ J9 O salário mfnimo, uma vez fixado, vigorará pelo prazo de 
três anos, podendo ser modificado ou confirmado por novo perfodo 
de três anos, c assim seguidamente, por decisão du respectiva 
Comissão de Salário Mfnimo, aprovada pelo Ministro do Trabalho e 
Previdência Social. 

§ 29 Excepcionalmente, poderá o salário mínimo ser modifica
do, antes de decorridos três anos de sua vigência, sempre que a 
respectiva Comissão de Salário Mínimo, pelo voto de 3/4 (três quar· 
tos) de seus componentes, reconhecer que fatores de ordem econõ
mica tenham alterado de maneira profunda a situação econõmica e 
financeira da região, zona ou subzona interessada. 

•• • • •• • • • •• o ••••••••••• ' .................................. ' 

·( ;úc7J;;,is~àes de Con.rtilllição e Justiça de Legislação Social, 
de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 156, DE 1976 

Dá nova rtdaçio ao artf&o 492 da Consolidaçio das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, dt 19 dt 
maio de 1943. 

O Congresso Nacion;1l decreta: 
Art. J9 O artigo 49:! da Consolidação das Leis do Trabalho, 

;lJ'rov;Ld;l pelo Dccrcto·Lci n9 5.45:!, de I• de m;1io de 1943, passa a 
vigorm com a seguinte rcd;1çilo: 

"t\rl. 492. O empregado que contar m;1is de 2 (dois) 
;mos de serviço na mc.~ma empresa n~o poderá ser despe
didos senão J'Or motivo de falta grave ou circunstancia de 
força m;1ior, devidamente comprovada. 

Parílgmfo único. Considera-se como de serviço todo o 
tempo cm que o cmprcg;1do c:slcj:l ;'l disposição do emprega
dor, bem como ;Lqudc de efc:tivo curcício de cargo de dirc· 
ç;)o ou reprcsent;1çilo sindic:ll." 

Ar!. 2• Esta Lei entrar{• cm vigor na d:llu da sua publicaçào. 
Ar!. 3• Rcvog:1m-se ;1s disposições cm contr:\rio. 

J ustlnc:açào 

,, estabilidade, no direito br:uilciro, lem recebido tr;~t;unc:nto 
c:xcessi1·amente rigllr<lSO, m:1is dirigido aos inlerc.\.~C.~ do emprc:g:1dor 
do que orienwdo ern bendicio do empregado, p:m1 cuj;l gar:mtia foi 
instituldo. 

Um dos aspectos m:1is gritante.~. rcvcl;1dor desse rigorismo, é o 
tempo de scrl'iço nc:cc.\.~~rio para que: o c:mJ'rc:g;~do vc:nhu 11 ;~dquiri
Ja, ou sej:1, dc;r. anos n11 mcsm;1 empr~••· 

:\ média de tempo fi:ot:1do pd;1s Icgidaçõc.~ dos p:1lses que: 
;1dowm 11 es!abilid;1de é de dois ;1nos, chc:g;1ndo, cm muito~ deJc.,, 
simplesmente :1 seis mc.sc.s, como no caso d;l Alemanha. 

Mesmo entre nós, já ocorreram tentativas de reduçuo do prazo 
pura aquisição da estabilidade, sendo uma delas até constanlc do De· 
crcto n• :!4,615, de: 9 de julho de 1934, que cnou o já c.\tinto Instituto 
de t\poscnlildori;l c Pensões dos Bancârios. De fato, o urtigo IS desse_ 
dipioma situava o tempo destinado à ;1puraçào da cstubilidadc cm :t 
(dois) anos. Lumcnt:lvelmcnle, com o advento da Consolidação dus 
Leis do Trab:1lho, 1;11 pralO foi ampliado para 10 (dez) unos, cm lla
gmnlc prejuízo dos direitos do empregado. 

Esse tempo tilo dilutudo revela umu scnsfvcl injustiça paru com 
o trabulhudor. E essa injustiça aindu muis se acentua, se considerar
mos a estabilidade do funcionário público, estabelecida cm 2 (dois) 
unos de cxcrcfcio (artigo I 00 da Constituiçilo). 

Há uma reprov:'1vcl disparid;1dc cnlrc c.ssc.s dois prazos, defeito 
que cstu proposição intcnt;l ;1f:1slar du nossa Jcgisl;lçào trubalhista . 

Sala d;1s Sessões, 21 de junho de 1976.- Uzaro B11rboza. 

I.EGIStAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N9 5.452, de I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

CAPITULO VIl 
Da Estabilidade 

Arl. 492. O empregado que contar mais de dez anos de serviço 
m1 mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de 
falta grave ou circunstância de forca maior, devidamente comprova
das .. 

Parilgr;1fo único. Consideru-se como de serviço todo o tempo 
cm que o empregudo estcj;1 à disposição do empregador . 

.. ''.'. '' ......... ' .. ''.' .. ' .. ''.' ........... ' ..... '.'. ' .. . 
1 il.1· Comi.l'.l'lkl' dt• Con.1·tituictio t' Jrmica, dt• Legislarão 

Socialt• de FinaiiC'II.l'.) 

'I ' ,' ,,' • • lo' ' 1 , , • • , , o • 
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O SR. PJU:SJDE.'TE (MapJIIla Pinto) - <h projeto• hdOt 
toerlo publíc::adot c cnaminbadO\ .b rom~\Õa compctmta. 

O SR. PaESJDL'TE (Ma,Alblo Pinto) - Eou tmnan.:ad.l o 
tcmpa da.utucSo .ao é.\pcdKnlc 

ORDEM OODI.A 

~la. eu C.aa.a. ,1() Sn Sou.6oorn Slo lú ...,_ 1'-tla dch· 
!>a~. l:m 'oc"'.ql)tftO.a. .t.o maltn.t.o CIOfta.IA.ftla dO\ aleno I c :' da 
~ sn·w a •'04~ .a4ada para a Pfót.mu laLW 

I'-- I: 

\'~. n:. h;;:t><~ úll>(o, do Raqi>Ct=atlo n• :'61. de 

1'1~~. do~ Ser~"'~ f-'llho. loO!oot.al>do tcnll.tm 
u·~ cm ,.,..,,....,., ao l'fo;octoo de I.CJ do Senado n .. 96 

c ll.ol, ~ 19~&.. ~' Snl!>«n ~a Ru, C.unc:uo c ScJ· 
1o0011 C.u'MII~. Q\iiC a!t~nm a Rcdaçlo da allnc.a ~ do an ~ 
<!a c-~ daol.no do Tr·abalbo 

\'~o. m~ IUJftO ur...:o:a. do Raqucnmnllo n• !6~. de 
1'1~~. do Sc::nbot ScnacSot Ot.ut Bcdn. 'Oioo:.ando a :rano.cn· 
çlo, cot Aa.m do Snudo l'cdcral. do ana,o pubhcado no 
CAWYrie lln.dU..w, anutulado u .. f"-la ltn61ka, de au· 
l«ta do l"'nuln:.a Edaa.on lol:>lo 

l>t~oCU•a.lcJ, cm pnmc:tro turno (.tpt'Q:laçlo prclimanar da 
'"'nllaluaonahdadc:. noo lermo• do an. ~ do Rcgamcnto 
lntnno). do ProJCio de l.ca do Senado n• JOcl, de 1976, do Se
nhor Smador Joo.C E.otC\·a, que dctcrmana K'JA contado, para 
o Maht.u, o tempo pml.tdo cm .tll•·adadc pri•·ada. c deter· 
mina outnu pro•·adi:ncuu, tendo 

PARECER. wb n• J!l~. de 1976, d11 Comils.lo: 
-1M Coutlhii(H • J1111Jça, pela incomtítucionalidudc. 

Em diKuls.lo o projeto quanto à constitucionalidade. 

Nilo havendo quem queria discuti-lo, encerro u discussilo. 
(Pausa.) 

E.~tá encerrada. 

A votuçilo da matéria i: adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Diu. 

HA oradora ínKritos pua ata oponunidadc. 

O SR. \IAR<"OS fREJRt: (MOB- PE. Pronuncaa o lC'jlumtc 
daw:uno ! - Sr. Pr'COidcnlc, Sro. Scn.tdom; 

I !.i "~'C-1 de doa~ moa tizemoo pronunaamcnto, nota C .tu. 
cm o;uc pr~><."Uumoo tr~r um.a .tnihoc d• 01tuaç.\o «<nómaca c 
....:a.al l'f.a.,lnr.t, •·cn.ando, cm J0.1MIC11I.tr. wbrc a alta do C11•1o de 
• K1o c a dcomcdod.a a.~o dO\ ;trcçoo. Dentro daquele mfoque noo 
1.,. d.tdo o CllOCJo de larcr altuma.s ronudcraçm wbrc a dtlkal 
uru.t(:lo d.u d.tu.o a.Lubn.ad.ao, wbrctudo d.lqucl.ao que percebem 
uUno minomo. ul.ino que, oqundo a Conolltutç:lo Federal. dC\'t'Oil 
w:nfUCt .u t>a:et.01d.ada b.I.Nc.ao do lt.tb.tlhador. 

:'li o da...-urw que profc:runoo mOllramO\ uma otnc de dtltOr\'l'la 
rda:a ... mmlc ao\ uUtlO\ minam<» nas b.tta cm que dco li:m \Ido 
liu.s. .. n.> Hu01l. cnmpro•·ando. com dadO\ c cot.ttiltaea.•. a rc.al 
om('Olultclodadc d.aqudo que o pcra;bcm de poderem atender 
e"a~.t•ptam.ln.u, .:omo a. de ahmcnl.tçlo. habit.tçlo, tranoportc, 
moud1.1 c ana~;oo de hatacnc. Mao nlo noo mtnaamO\ apcnao a fazer 
an.lohoc ''tilt.:a• d.J rc.ahd.adc cem que nm dcfronL.amoo, naoc .:-ampo. 

<."<>mo ocmrrc lucmoo, not.t Cau, aponto'lmo•. ;a titulo de 
w,:atõo. al~uma• mcdad.ao que podcnam YJr a mmorar ocn.lo .1 

toohn. o •·cnbdoro dr.tma cm que vavcm u c~ uulariad:n do 
ltr·aul Entre a• mcdtd.ao !'topus;nad.to, const.t•·a aquela que oc rcfma 
-' modorcaçlo doo tc.aJwL.amcntO\ do ulirio mlnimo, atualmmte 
(calo. uma ''CI por ano. clctuado, a 1:.\etnplo du mini· 
da•alonz.açOO do Cruzeuo cm rcbçlo :\tau C'o'lmbilal, atnvb de 
manatc.aJu•lc:o wcet.ll•·oo, .to longo doo .tnO\, obocrvados c» intcrv11lc» 
míntmoo de tempo: mcnun, bimatraa1 ou até tnmatnis, cm fun· 
{.io. n.at.tmcntc, d.t alta do custo de vida. 

f. cul.'lmcnlc ano, Sr. l'madcnte c Sro. Scn~dom, que alamos 
rcnrando corponlic.;ar. atr:a•·h de ProJeto de lei que encaminhamos A 
Mco..a do Senado, pelo quaiK determina rcvis.lo trimatral do s:~IArio 
minamo c d4 oulr:as prm•adC:ncilu: 

I'ROJETO DE LEI DO SE:-.:r\00 N• • DE 1976 

l>ctl.'rmina a ri.'> I-ão trimntral do !lllírlo mlnimo ... dá ou
tra' pro• id~nd&!<. 

O projeto de lei está assim redigido: 

O Congrc.~so Nacional Decreta: 

t\rt. I• Os níveis do salário mínimo serão revistos trimestral
mente, com base nos índices de elevação do custo de vida, apurados 
cm cada região. 

I• Para lins de aplicação desta lei, considera-se o ano dividido 
cm 4 (ljuatro) trimestres, a partir de cada (9 de janeiro. 

~ .......... ~~e:a.-...................... EE .. 222 .. BL•• .. IIIIIIIIIIIII&IIIIIIIIIIIIII22211122211 
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~ :!" O• no•·o• nh·cn de ~IArio mlnimo dc•·cr lo -c: r dado• .l 
pubh.:u.hdc no dc.:orrcr do ulllmo mà de Qd;a tramauc par• 
,-,~orarem nu .c:gumtc. c abr•n~crlo ;a c:lc:-·;a.;lo o.:omda no• ~ td•m• 
pumcuo• mC'I:\ que '' .:omt•tucm c ,, tc:rc:cuo mC. d<> U•mc:-trc 
anlcn.Jr. 

.-\11 ~ hc.1 .u.q:ur~d.1 .10• tral>alh.1d<11C\ a pet·.:cp.;lo> d"' 
a(làclmo• .1 Que tenham daml\1, fac:t ao •ntema de rc:>1\lo lllmC\• 
lt.al "'' '-•l.iru, nti:urn,,, rnc'nhl n.a htr"\1("\.(' de ,,,,ttct .Jcnh't.l 0.1 
.1(1f11l\ 41\.it\ C' f'Uhh~o',l\.i,• ,1,~, o,.,''' Ot\ (I'\ "-II.U 1,11\ 

l'"r ~~r ;alo um~-u. A pnmar a rc:>·u..iu dnctl ~oer aph.:.1d.a "'' 
mtcd1.ato tnmouc .:~•·•1 <lUC loC ..c~u.r .àquele c:m que .:omcç.llf .a '·~cr .a 
rrc:-c:nlc: la. 

An. ~· .•\lc que •cnh.a a d••l"'r do mc.:-.tnnmo md .. pcnú•cl "" 
ln.1n1.1mento d1ttlo d'" lnd•~-a de dl:'·a.;lo do anlo ck ;,d ... " 
~''""'""''do Tr.ab.1lho l'<o>der.í •·.1ler•\C dat apur11çUC\ ddu.ada• ~"'' 
orF~nnmo de PC\'IUI..a at.atbt..:.t. ofia.al ou part•rular 

,\rL ~· bt .. le• entr.ar.í cm •·•t:or nA dat.a de •u" pubh,.açlo. re· 
•ot:;ado• ••.aii•F" llb da Conwhd.aç.ío d.a• l.en do Tr.ah.alho c dc:m.al\ 
dnp.>"~'kl c:m ç,>nlr.Ífl<l. 

J.í a ~b de .abnl dote ;ano, d1tl.amo' que o IC4JU•lc do..c ul.íno. 
... Jo •n•C. de .1nu01l. dnc11.1 .c:r fc:&to, .1 C\cmplo d•n .. m,n;oln•a· 

loru.o~çóa·· do cru1cuo cm rc:laçlo A 1..1\11 c-.1mbial • .aua•·C. de ··mmll· 
rcaJu•IC\ •. •u~-eu••·o• .ao lon~o do .1no, obc:dc.:Jdo• mtel\alo• mim· 
mo• de pcrlodo• de tcmP" (mcm.al. btmatral ou tnmotnal) . .a ..crcm 
dctcrmm.ado~ pelo Go•·erno c:m funçlo do1 alta rcg~ttr.ada no cu•to de 
•·•da. 

f: que, alUiiiOICIIlC, itp.\, 11 ICd)ll\t,Uilelllll illlUoll dC.:ICI,Idl> jlCI<J 
l'rc:>Jdc:nte da Rcpubh.:a. o poder de compra. •uP"~tamcnlc reo:om· 
pmlo no di01 I• de maio. começll a dc.:linur mà a mo. att que. um 
;1no depois. o salário mínimo vc:nh:1 a ~r rCJ~ju~tado. no•·amc:ntc. 1: 
~.o rCJ~juslc:> anuai~ .crào tào mai• inju110s quanto maior for u alta 
do custo de vida. 

Invocamo~ cm favor de nOll.\0 projeto 11 opinião do cconomi,tu 
Rubcn~ Vaz da Cos101 que, com toda suo autoridade de e:\·Supc:rin· 
tc:ndcnlc d01 SUDENE. cx-Proidcntc do Banco do Nordotc: (BNB) c 
dn ll01m:o N:1cional da ll01hi1:~~:iu (ll:-.111) pcrgunt:~: .. Por que: fucr 
,ufrcr m:tis inten,:tmentc o impacto inll:l.:íllnt.lio o sctor menos 
cap:~z de defender sua posição n:1 sociedade? Se o sulârio·mínimo re· 
prc~cnla um01 intcrvençilo do Estudo. fundudu nu justiçu sociul. por 
que nào lcv:i·IOI urn passo adiante nu proleçilo dos menos protegidos. 
introduzindo o sistema de '"minirreujustumentos'" do salário mínimo 
cada três meses, por exemplo'! 

E acrescentava: 

S. Ex• mostra muito bem que, a cndu decretação de salário mini· 
mo, ele como que emburcu na escuda-rolante du diminuiçilo do seu 
poder de compra, em conseqUência du alto dos preços. E que o tru· 
bulhudor de salário mfnimo recebe aumento umu vc:z por uno - em 
maio- mas sofre reduções nos onze meses subseqUentes . E indaga 

. ' ' 

•' ~r .1nJç ''''"•'lll"t.l. "":'lõ.i•> -cu., m•n JU'"' c cqll•l.1ll\ ,, que o• 
IC:01JU>tC\ fo•>em frcqOcolC\. p.;ara que a co.:.ada da daada do \•alor 
r~l do .al.lm> mtmmo h•·c:.tc: mcn\l\ dq;rau•: 

Rc.almcntc. Sr. l'mldcnlc c Sn. Salad<~rc:. . .:.>ma}.\ upu..c:mo• 
•nlcn.,rmcntc. dC\l;a mc:.ma tnbun;a. o r~u•t;amcnto do Yl.\no 
obcd«c .I um;a f.)rmu!A m.alcmJt.a. que •-cm apcna.• cm delnmmto 
d.a manulcn~o c. ma .. a1nd.a. d.a oo.açlo do poder .aqu&t.~ll>·o do 
.aulanaJ•> ... \olco de "'"'' n.aJ.a. c;.tabc~-c-w: "<jUC te (h;am.a ..al~no 
r~l mtd•o • .:ortC\P.,lRdcnte a um pcrlodo de temi"> .antcrwr. (,>nt 
Uh>. burla•>C. atf.a>(.l d.a 11\C.J-.a. O p.Jodct ;aqulUhl<' uJhmO do 
tt;al>;alho~d\lt. ljuc. o~•um. '"lia >emprt ~ 1o1m """I .nlcnor de 
rcmuncra,lo Em •cr..tadt'. ato~ mtd1.a anlmth.:a •mrt..:a n~o~m.a r«lu· 
.;.h• J,, r- ..X: a'l"'""' ,, J<> uat-.allud"r [m ~undco l~o~f.al. lu>C>am• 
~ l.aml><m num lnd,..;c <k rcdtJu.> •nf'o.a.:.on.illo•. <juc. '''"'r"'' 
•ad.lmcntc. tem ud.• •ul>ohmo~J.• .a<)""''" .s., tcmr-• ~~~·'•'"' km· 
hr.ar <lUC l.>nt.• • t.au de prwuh•ldade '""'" ""~ ind..:Ct 
•nltt.:~o•n.ln"' foram r.ubahm.a.S..• ~tnn.kmmtc pd.u 4Uh!ltd.alk\ 

do \Cl•ll c.: .. n,\m..: .... f.ll4n.:Clfll tm llloo(.. ""' C\cmpk>. " rwdu·• 
.nn.,,.,,n.>no r ••• (u.ado cm IO'f •• Cfl'lWOh> •• nfb,;l,, I <lo lU 1\.a.toe .X 
-'if1, :'lõur...-.a m.ln <C .;t>mpenkJ\.1 C:U.1 del.au~m C\I~COI( (}~ moi!\~ 

ldtm.a. cola tau de pr"<luh•ld.lok NICU•W:, .....t>rctud.•. num.a 
1::\hm.Jh> .a . ..\m4.a 1\4 0'1 .S... S-JUtl<)l.,. ., prúpr~<>• ~hnnlh> IIm• 
'1\jUC Slm\JI\W:ft. de uma (Cfla fotm.a. m ... tr.a•·;a a lndc:lin>~::l<•lq:.al cru 

.111>>tf.11 1:'1 .. I .. U de rr.><Juh•l•bde f\>rt.aOI•>. fl-..n.J< l'oiiiC d"hl 
p.l<kn.a ..:r al>.an.Jon.ada T od.a •c~ ljuc. dc:nlh> .X pet .. ld<>• roclllu• 
:•<~•"· .:••n•lat•<C '' lnd.,;c <1.1 aumcnt" 11<> •~''" ,Jc ••da. d.l•nll.o<:1o. 
r..:.aJu•l.>l·<e·• .. m '" ul.lno•. l.:n..: de mt:o a m(:t.. ••u de .s.,,. cn1 "'"' 
mc:>Cl. "'' mh•m•• d..: ltà cm trà mCIC\.. '"'"'" ,, G.,•crrw loa: cm 
rcl.a.;.id ;a, 1..1 '·" c::.amba.-n 

l'or outr" l.1do. t de te: .1d>'Cf1ll que tlo tr.andc tem udo o deuli· 
'el entre: o .. -u•to de ·~dA c a rcmuMr·aÇlo rnlnlfl\4 que nta. 
lftiC:Uimcnle pre>nl.a para •·alcr ror um pcrlo.Jo lk ut. aliO\ - t o 
ljUC '""''"' "" c.,nwhol.a{lo d.a• leu do Trabalho. no >CU an li fi
terminou "lltorando apcn.u par.a adA """· O própno dltf>OUIJI'O 
lq:.al pa•wu. de (.alo. a >Ct dC\4blCf'·ado pelo própno Go•crno. 
Sc:nllu•lC .a dram.aha<Lade do probkma c a lJnllo cotnc(Ou. enllo, a 
IMcr um.a rc;.·,~o anu.al do ulâno mlmmo. ma•. mo.mo a\t.~m . ..cm 
.:orraP"ndcr a\l\ .an>Cio• do l)pct'.anado. que: .a todo •n•t.anlc •t redu· 
til o podct aqulllh•·o d<» "''" wUno•. 

O Sr. t-:tanclro C.rmrw (~IDB - AM) - Sobre Senador 
!\la""' Fre11c. me concede um aparte7 

O SR. ~I ARCOS FR.:IRt-: (MDB- PE)- Com mullai.alula· 
~oio. 1lu•trc: Scn;ador rcpracnlanlc: do Am111on:u. 

O Sr. t:unclro Carrc-lrw (MDB- AM)- Senador Marco• Ftti· 
rc, '' -cu d1-.:ur"' cm torno do problema .al;mal. me c•o<;a uma 
c:\prn\lo do Lllcordairc:. quando dizia. na grande: discuJ.w\o do 
problema trabalhi•ta. no .CC:ulo XIX: ··sa reluç-lo de wabulho t a 
Lei que lib<rtu cu libc:rdudc quc~ruviz~ ... Poi• que àqucln tpoc:ll.jA 
o capital. com esta sua forçu lc:ntaculur, amuguva o trubalhudor 
impondo·lhc horas c."c:uivas de lrubalho, dc.Wc crianças de: oito 
ano~ u ~c:~ugenários. E os grandes vcxiiArios du liberdade do 
trabulhor. advogavum as Leis Trabalhistas, jA àquela tpocn. um 
contrato de: lrabulho entre cmprc:gudo c empregador que gurnntisse 
uma jornuda de trubulho lixu. E só com uma Lc:i que ulirmussc: esse 
contrnto. que c~igissc u exeqUibilidade dc~tc controlo, que o tornasse 
coativo, gcncricurnente, poder-se·in dor aquela gurnntin no 
twbalhador. E por isso Lucordnire dizia que, nu liberdade - a 
liberdade, a celébérrimu liberdade de contrutnr- o capital espoliava 
o trabalhador; porque ele, cu rente de merendo de lrnbulho, procura· 
vu a qualquer preço ganhar, uo menos pura almoçar, e se sujeitava a 
qualquer ordenado, a qualquer salário. Foi n lei vinda, obrigando a 
um contrato de trabalho, a umu jornada certa de trabalho diário, que 
libertou o oper{trio, que libertou o trabalhador do escruvidilo exerci· 
du pelo capital. Este aspecto trouxe, como decorrência, a luta pelo 
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salário mlnimo. O que é o salário mínimo? E nada mais, nada menos, 
do que a decorri:ncia dessa luta do Século XIX, cm favor do contrato 
de tral>alho. E agora V. E1t• prossegue nessa luta, como Senador 
brasileiro, aqui no nosso Brasil, reivindicando a corrcçilo do salário 
mlnimo, mensalmente ou at~ semanalmente, conforme fossem o~ ln· 
dica inOacionários, porque, inegavelmente, novamente o capital 
insiste cm burlar esse direito do trabalhador; mais uma vez a 
preponderoincia do c:scamotl:ólr, do ludibrio do capital, espoliando o 
trabalho do opcr.1rio. Só de ano em ano se reajusta, quando ele 
p.lt.sou um ano inteiro à mercê da inOaçilo. V, E1t• pode estar certo de 
que: o roeu discur'SO, cm arrimo ao seu projeto, ~. inc:gavc:lmc:nte, a 
conunu1dade deste trabalho, desta luta que os grandes vexil4rios do 
SCculo XIX Imprimiram cm favor da liberdade do operário. Meus 
p.1rabên~o, nobre Senador. 

O SR. ~!ARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos, 
.cnt~bdsudo, .u p4laVtllt do Ilustre Senador Evandro urreira. que 
mcntr.:am, mullo bem, que enquanto o capillll te resguarda do proccs· 
1o0 •nO ... oonlno. o homem que v1ve do 1.11Ario mlnimo - c: nlo é 
uma porç.lo pequena dot trAbalhadores bruildros, haja vi~ota as pró
pn.u ot.1thtic..u do censo de 19i'O - 1>6 tem esse: mlnimo salarial 
rc:.1JUll.'ldo de: :100 cm ano. Enqu.:~nto iuo, os que vi\-cm dos ganhos 
de Co'lpll.al K bc:nc:!icum, frcqOentc:mentc, da co~o monc:úria 
tnmau.:~l - como ocorre, por e\cmplo, cm rclaç!o aot depoJJtantes 
d.u C."adcmet.u de Poupança. Aquela que exportam mcrcadoriu 
p.11a o c::uc:nor atlD, •aulunentc:, reslo&!vado~o quanto l inOaÇl\o, 
pe!.u m•n•da,·alo~ Co'llllbt.lit. 

M n, o pobre do trabalhador, que rcccbc os pai"CCO ul6rios 
m(n,mo. ot ... bdcadcn nat '·Amt tc:JIÔCI do Brasd, ficam aguardan· 
do t-c;,,u..:o .an~ua>. •-cndo. Co'lda •·c: mau, a1r o Ku poder de com· ,, .. 

() St. lcaaaar ft'UC'O (MDB - MG) - l'a'mite V. ü• um 
.a~r:C' .. 

u SR. ~!ARCOS t'lU'.lRf. (MDB- PE)- Com toda utisfa· 
çlo, o~o o •lutolre Srn4dor Itamar Franco. 

O Sr. Ira.., ft'UC'O (MDB - MG)- ·Apeou para lcmhrar, 
1.1mbtm, o c.a..o dot m~prt:ltJmcn do une:amc:nto bhico. Senador 
~141'(00 F mre, m1 que o Go,-crno corriee aquilo que c:le chamou de 
L:I'C. L:nu1ade PadrAo de Capital, corriJjda de trb cm tté:lo mCloCS. 
Por uc:mplo: o GO\"CtTTO cmprut.J a uma determinada Prefeitura, 
para .'lpheaçlo m1 1JUD ou osoto. Euc dinheiro, o Governo corrige 
de: tro cm tra mc::10, o que mostra, mai1o uma ''C:.. a validade: da 
arrumcnt.1çJo de: V. E>.• 

O SR. :"\IARCOS FRt:JRf. (MDB - PE) - O novo exemplo 
truJdo .I ba1la pelo 1luttre Senador rcpracntantc de Minas Geráis 
•·cm •·~Jont.1t o no~so pronunaamento, e agradc:ccmo• 11 S. E1t• por 
0.1..1 cobbor~çJo que se sncorpora b jllltifie:ativu do projeto 
.. J'fe)COI~do. 

r~IA\'a o IIUtlre rcpracntantc do E.ltado do Amuonas que a lei 
hbcrt.1, '"'·coando LAcordaire. A lei. realmente deve vir para prole· 
jlcr 01 ma11 fraco•. pois c:la tc:rA tanto mai1 validade quando 
corroponder, primeiro, b exigénci11s da realidade social c: igualmen
te, quando atende aos reclamos da ju1tiça social. 

O Sr. E>andro Carreira (MDB - AM) - Permite V. E1t• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a honra 
c toda a ~atisfaçilo. 

O Sr. ~)andro Carrrlra (MDB - AM) - E muito râpido. 
Quando se: fala cm lei, quer-se dar o verdadeiro conceito de lei, 
porque lei, no seu autêntico conceito, é a expressão escrita 
constitucionalmente, por uma carência, por um ando, por um desejo 
social. Entilo, a lei liberta por isto; quando ela ~ essencialmente lei. 
Nào quando c:la é uma lei mascarada, quando~ um dc:crc:to·lc:i, mas 
quando é a c"pressilo do constitucionalismo, quando ~ a c:"prc:ssilo 
de uma vontade popular. Ela liberta, enquanto a liberdade, cm 
termos de Direito do Trabalho, levava à c:scravidilo, porque advo· 
gav:sm, àquela época, os c:mprcsârios, que era preciso levar o concc:i· 
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to de liberdade ao e"trcmo, isto ~. o homem devia ter liberdade at~ 
de contratar, de fazer o seu contrato de trabalho. Ele contratava o 
preço que queria c o número de horas para a jornada de trabalho diA· 
ria. Com isto, ele espoliava o trabalhador, porque se fazia a jogada 
entre eles, de forma que a oferta da mio-de-obra era sempre maior 
do que o mercado. E com isso os trabalhadores, desde 8, at~ 70, 80 
anos eram espoliados. E foi a lei que veio com o contrato de trabalho 
c os libertou. Por quê? Porque a lei representava, al, uma aspiraçilo 
autentica, uma carência social. Entilo, ela só ~ vAlida quando se 
materializa, traduz um anseio popular, que ~ e"prcsso pela vontade 
popular. 

. O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- O nobre Senador 
do Amazonas expressou muito bem o alcance da verdadeira lei, Lei 
que niló 1: apenas forma, mas tem que ser, necessariamente, contcú· 
do; co•l!eúdo que reflita aspiraçõc:J sociais c que se coadune com os 
principias básicos da verdadeira Justiça . 

O Sr. ~:telúlo VIeira (MDB - SC) - Permite V. E1t• um 
upllltc? 

O SR. :O.! ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfu· 
çlo cónccdo o aparte ao ilustre Senador Evcldsio Vieira, rcprcscntan· 
te de Santa Catarina. 

O Sr. Erelúlo Vlrlra (MDB- SC)- Na oportunidade cm que 
V. EJ;• fala !!Obre a politica salarial, da necessidade de uma regulariza· 
çlo para se evitar a defasagem, cada vez mais acentuada, que ocorre 
com a maioria dos trabalhadores brasileiros, cu aproveitaria para 
tentar oferecer a V, E1t• uma contribuiçilo num outro aspecto, muito 
fundamental, o da necessidade de se impedir essa defasagem para, 
tambCm. possibilitar o fortalecimento do mercado interno. Nilo 
acontecendo isto, amanhil as empresas que se dedicam, principalmen· 
te:, aos produtos manufaturados, nilo terão mercado interno jA que, 
para exportaçilo dos nossos produtos manufaturados, hA dificulda· 
des c:m face: da falta de preços competitivos cm outros palscs. Sabe-se 
que: a politica mais hilbil, mais sAbia, ~ aquela de fortalecer o 
mercado interno. Por essas razões, V, E1t• estA certo cm falar da 
nccc:ssidadc: de se regularizar, de se proceder a uma corrc:çilo 
)(:mestral para o salário dos trabalhadores brasileiros, j4 que, pelo 
menos até agora, o Governo nilo tem sido capaz de: estabilizar a 
moeda. Veja V. E1t• que:, este: ano, o cruzeiro teve: uma desvaloriza· 
çlo $Upcrior u 16%. A continuar assim, amanhã nilo teremos 
compradores c o com~rcio, a indústria, na sua maioria, provavelmcn· 
te:. irão à falência. 

O SR. :'>1ARCOS FREIRE (MDB - PE) - r\gradc:cc:mos a 
.-.mtnllui.;ào do iJu,trc rcprc.•cnwntc de Santa C:~wrin:1. 

Re:1lmentc, este é: um dos :tspectos que: a Oposição brasileira 
mais tem rClllçudo c:m sua luta pelo fortalecimento do mercado 
interno. Isto me lembra, sem dllvida, o combate: pertinaz que cm 
nome de: todos nós tem sido sustentado nesta Casa por esse grande 
Senador que é Roberto Saturnino, mostrando que um dos defeitos 
do nosso modc:lo c:conõmico ~. c:utamentc:, a marginalizaçilo, ou o 
plano secundário, a que foi levado o fortalecimento do nosso 
mercado interno. E uma das maneiras pelas quais vem se dando o 
enfraquecimento do mercado interno foi, cutamc:ntc:, atrav~s de 
uma pol!tica salarial que sacrifica as classes mais modestas, dos 
homens que vivem do salário. 

Por isso mesmo é que no pronunciamento feito cm abril último, 
entre as vári:~s sugestões por nós defendidas inclula-sc aquela do 
restabelecimento do poder aquisitivo do trabalhador ao nível de 
1965, cuja deterioraÇão é reconhecida pelos próprios setores oficiais 
Sim as estatísticas ar estão, os dados são inúmeros c insuspeitos ... 

'o Sr. OtMir Becker (ARENA- SC)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... para comprovar 
que se deu ao longo desta última década, uma perda crescente do 
poder aquisitivo das classes trabalhadoras. 

Ouço, com satisfação, V. E"' 
O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC)- Senador Marcos Freire, 

certamente, o projeto que V, E"' cstâ a apresentar à Casa, no dia de 

EW E. 



-107-
hoje, será examinado pelos canais competentes do Poder Executivo, 
ou mais precisamente pelo Ministtrio do Trabalho. Do minha parte, 
devo dizer a V. Ex• que estou realmente curioso por snbcr 0 

pensamento de S. Ex• o Ministro do Trabalho com relaçl\o a essa 
sua proposição. Devo dizer-lhe nindn que, como empresário, 
convivendo com muitos deles no Sul do Pois, especialmente cm 
Santa Catarina, temos, como norma, reajustar os salârios dos nossos 
colaboradores a cada três meses. Isto ocorre cm inúmeras 
organizaçõc.~ fabris cm meu Estado, Santo Catarina. No entanto, 
quero crer, eminente Senador. que o seu projeto nilo esteja 
dissociado de um outro aspecto fundamental, o que diz respeito ao 
desenvolvimento dos recursos humanos, eis que a! estâ, paro mim, o 
grande problema. Precisamos dinamizar este aspecto da questilo. 
Felizmente, já temos, hoje, uma legisloçl\o que faculta que concede 
incentivos fiscais, pura que possamos melhorar o qualidade do 
trabalhador brasileiro c, desta forma, obter dele uma maior 
produtividade, que possn resultar num melhor vencimento. numu 
melhoria de seu ordenado, sem que isso venha a ocnsionar uma 
innaçl\o, pois o que temos verificado neste Pais - c talvez o! esteja o 
grande mérito de sun proposição - é que os rcojustes anuais geram, 
logo no inicio do ano, uma grande expectativa, uma expectativa que 
1: largamente explorada c indagndo pela Imprensa brasileiro. Essa 
expectativa, essas notfcins que a Imprensa nos fornece, dando-nos 
conta de que o snlário-m!nimo terâ um aumento de S. lO, 30 ou .w%, 
certamente, ti:m innufdo muitos comerciantes incscrupulosos. que 
desde então passnm a fnzcr reajustes dos preços de suas mercadorias. 
Dai por q'ue. - quem sabe? - nu oponunidadc da decretação do 
salário mínimo. ele, muitas vezes. está igual ou até abaixo do salário 
real nccc.~sário. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos no 
Senador Otair Bcckcr o sua intervenção. Realmente, este último 
aspecto versado por S. Ex• consta da justificativa do projeto. Nu 
verdade, se o salário mínimo fosse sendo reajustado de m;aneir:1 
gradual, isso. talvez, evitasse o impacto innacionário que ele 
normalmente representa, desde quando sào anunciados os estudos 
rc.~pcctivos até a sua decretação c, finalmente, após a vigi:nciu dos 
novos níveis de salário mínimo. Este é um dos aspectos po.\itivos. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- V. E,,, permite um 
upane? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Por outro lado, 
parece-nos vãlida a preocupaçl\o do ilustre rcprcscntnntc de Santa 
Catarina, de se atentar pura o aspecto de proporcionar maior 
produtividade c melhor rendimento nos recursos humanos. ~ 
verdade que pelo menos cm Pernambuco, a expcriéncia nilo tem sido 
das mais proveitosas porque, cm torno dos chamados Cursos de 
Aperfeiçoamento da Mào-dc-Obra, surgiu um verdadeiro c.\c:indalo 
de ordem politica c eleitoral que até hoje nào foi devidamente 
c.~clarccido c nem responsabilizados os seus culpados - muito 
menos punidos. Apesar disso, comungo inteiramente, porque é váli· 
da essa preocupação, sem esquecer, entretanto, que indcpcnden· 
temente dela, é necessário que se ofereça a todos os trabalhadores, 
independente de seu nfvcl c capacitaçilo profissional, um mínimo 
compatível com o atendimento às suas necessidades básicas, quando 
nada em respeito ao próprio texto constitucional. 

Grato, pois, a colaboração de S. Ex• c ouvimos, com muita 
satisfação, o aparte do ilustre Senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro, Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Sarurnino (MDB - RJ) - O nobre Senador 
Otair Bccker levantou um aspecto que me parece 
interessante. Como V. Ex• diz, ele já constava da justificação e vem 

considerável, imporuincia que nào se pode negar, nilo se pode 
ignornr. Na medida cm que esses reajustamentos fossem feitos cm 
quutro parcelas. c por conseguinte, com uma taxa de reajustamento 
inferior à taxa anual, porque teria de cobrir apenas um trimestre, i: 
claro que essa diminuição da expectativa, digamo~. do reajustumcn· 
to. tenderia, nllturalmentc, " reduzir a componente psicológica 
adcional da inn01çào. E.\tc efeito é muito import~ntc:; como cu disse,(: 
m:~is import;mtc: do que os economistas tendem a reconhecer. E~se. 
p01recc-me, i: um grande mérito do projeto de V. Ex•, afora o~ outros, 
naturalmente. muito maiores, ligados à justiça social. à necessidade 
de se recompor. num prazo mais cuno, aquilo que a inllaçào rouba 
ou furtll ao salário do tr01balhador brasileiro. &.-c ;upcctu •·cm se 
~om01r aos mérito~ d01 iniciativa de V. E' • c ~r.· c muito hc:m como 
reforço ;i su;1 ;argumentaçào. 

o SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Sabe: V. Ex•. da 
admir:1çào que lhe dedicamos. nào apenas como flO.\Oa mns como 
economista cmérito. Ponanto. as su:as ralavrns "'\o um cndos.•o de 
c;ltcdrático à Iniciativa IJUC ti,·cmos. no M:ntido de M: C5tahc:lcccr CMU 

rcvisào trimC5tr:tl dos lh!lârios mínimos. 
O fato. Sr. l1rC5idcnte, Srs. Senadores. i: que o art. llt> da CLT 

C\tll oiNlleto. Pode:· se diler. que, de •'Crtu formu, já C5tii cuduro. :"ào 
c respeit;ado sequer pelo rr,\prio Governo. que: j6 comprcc:ndcu n:\o 
~er po.._,jvel pen!lar cm reajustamento de s;aiArio mínimo de trés cm 
!rés anos. (; pre.:iso revogar o art. 116. E. na hora cm que tomamos u 
101Cia11•·" de ••JliC5cntar um ~ubstitutivo rara ele:. e•·idcntc:mente 
procuramos :1 melhor fórmula. que nào nos rarc..-c M:r o re<IJU•tamcn· 
hl ;ulU;al. ;'\,j,, ,, i:, C\;II0101Cil!C: l"<lrQUC 11 rcc:\;amc: fc:1h> ;Hhl n õlnll Jil 
demon•trou não .:orrcspondcr :'b 1\CCCS-\Idadcs primilria• do. 
lrab:~lhlldorc:s. Da{ julgarmos. com toda con•·icçào, que: se ímp\1e o 
en.:urtamcnto do pruzo paro~ alud1do reajustamento. 

t precisamente o que est;~mos pretendendo fazer. atravb de 
projeto ora cnc:~minhado ;\ MC5ll, vis.undo mínimiz:~r os problemas 
linun•-ciros da dasM: trabulhadom. mediante: a obri!latóna revisilo 
dos nivc:i) de s.ulário mínimo u •-adu tr~ mC5CS. 

Dito rcc:.\Oimc poderá M:r cfctuado pela Secretaria de Emprc:!lO c 
Sallmo do ~Jinisti:rio do Trabalho, de acordo com o~ indi'a de 
elevação do custo de •·ida cm cada região. Caso o ór!liio 
supramencionado nilo disponha de meios pura o imediato 
cumprimento da tarefa, o Ministério do Trab11lho, pelo arli!lo 3• da 
propositura. podcrâ valer-se das apurações procedidas por entidade 
de: pcsquiSll cst:~tistica oficial ou particular. 

,\s)c:gur:~-.c. 01ind:~. :~os tr:~hlllh:~dmcs :1 pcr,cp.;ào do• '"ré..:1· 
mos, t:mto d:1 rc•·i,ào ini,~:li ,,mw dos flO\teriorc:s rc:ajust;unento' ln· 
mestr:~is (:1rt. :!•). indepcndcntc:mcntc de JlUhli"lçào tempe'll' a dm 
novl)s níveis de s:1lúrio mínimo. Est:~ Jlrovidi:n.:i:~ vis:a :1 dc.,en,uriiJOII 
a pro,rastin:~cào do rec:\ame. pois g:m1ntc aos trab:~lh:~dorc.' o rccc· 
bimento dos :~tras:1dos, , .. S<1 venh:1 " ocorrer dernom n:~ :~prov:~çào 
dos indi'c:s ou de qu:~isquer outr;~> rnedid:~s ufici01is, rcl;llivlls ao 
õiSSUnto. 

Estamos certos, Sr. Presidente, c Srs. Senadores, de que esta 
nossa iniciativa encontrará apoio generalizado. Em primeiro lugar, o 
apoio da classe trabalhadora. 

A esse respeito, o Sr. Walter Barclli, Diretor· Técnico do 
Departamento Interestadual de Estatfsticas c Estudos Sócio· 
Econõmico - DIEESE - já destacou a covenicncia de reajustes 
salariais mais freqUentes, lembrando que essa é uma prática de 
diversos países no Mercado Comum Europeu, que ti:m interesse cm 
manter o poder de compra dos consumidores. O principio de mini· 
correçõcs de salários é apoiada, também, pelo Professor Adroaldo 
Moura da Silva, do Instituto de Pesquisas Econõmicas da 
Universidade de Silo Paulo, considerando, inclusive, que esse sistema 
seria, tecnicamente, mais adequado. 1:: que diminuiria, de um lado, o 
impacto negativo da innaçi\o sobre a renda do trabalhador, 
permitindo aos cmprcsârios, de outro lado, absorver esses aumentos 
de fornw menos traummizantc (Diário de Pernambuco, 16·5· 76), 

em abono da tese que V. Ex• está pregando. ~ que, realmente, todo 
processo innacionário tem uma componente psicológica muito 
grande. Às vezes, os economistas nilo atribuem a ela a importância 
que, na realidade, tem. A elevação anual do salário m!nimo, como, 
inevitavelmente, tem uma taxa de reajustamento muito grande, 
porque tem de cobrir todo o pcr!odo de um ano, gera, ncccssariamcn· 
te, uma componente psicológica da innaçào que· tem importância 

Por outro lado, cumpre ressaltar que a tese por nós defendida da 
tribuna parlamentar, cm 26 de abril último, c agora corporificada no 
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referido Projeto de Lei. encontrarA accí~çio, por cau, ~mbán, na 
própriA irca cmpra.&tial. lua~ o que podcmcn deduzir do notici,rio 
lhlmpraw. 

A.t.um • .1 dJtcç.\o c.ucuuva da A.uoa&ç!o Comemal de Pono 
Alqte wbmctcu A coru~dcnçAo do CoiUdho Dchbcnll\'O d.1 
cntu1adc. qiiC rcünc rcprcw:nl.>nlo doo d"'"'" octorc:> cmprc:>.3taJn, 
propotU de taJwtc tnmatt.J do mlnimo, cv,. homolopçio c 
1uljt.>d.a p.a•ifK..a (J«UU lk Sf...ab, de li..(). 7c., I• .::.1dctno. J'.Íil, 10) 

(: .:omo que .a conobor,açlo dA Jwtua dA mcdtda, conforme 
~UI dc/c:nckJnol.llllcnormaiiC. 

o O.rcwr do Dcp.attamcnto dc E.tludot lq.ul.auvOt d.1 ACPA 
a.Wr~ que o 6ocv.mc:rlto tcd ct1~ AO Pn::udcntc dA Rcpubhc:a 
c: IC'U' Muulltol. tro~~~.tOf'lnAndo..K num IC#U m ... nd.c:alóno dA 
~". Por fun. cScdAr.a o St. Akwo U,.tuna: 

-com o fQJU6l..amCIIIO l~raJ Mo 1C IIK'CniJY.ar·A O 

llu.•o m~. oomo prc:1mdcm alpnl, m&l, pdo 
COOII'.ÚIO, .atMIIJI.aT.l O olmo •10kftto c1a III ll.aÇlo 1101 

pnmcstOt - dc c:a4a ai)(), qu.o~~~do .::adA cmprc:>.lno, 
l'fC">codoo o a~U~~C~~Io dol toCUI «NnPf'OIIUMoOt com o quadro 
6c pcootoal. fC'\oC loCUt ptOQOt dc a.tto." 

E.ul.at'MliiLc • prcocv~ aptet.w pdo alu.ttre Sc:nador Ot.au 
!Ieda. que JA lu•-u LJ6o c:ap1.ac1a,. porwuo, pcb rocptcw:nunla d.a• 
da11t0 Pf~oot·&a do R.o G,.andc do Svl 

O ~. \f,_. a..,....,. f\fl)ft ·- (l,j - l'ctm•lc \' I·•• um 

O Sll. \IARCOS nu:.uu: (MOS - f'f:l - Chmmat com 
w11..t~. o alu•II'C Sc:rladof ).lallt'O Bc:oc>-.da.. 

0 :-iof. \I-.:. a..,.~ 1'11>11 - (I; I- :O.vhlc S.C.n.aJ..>r ~I .ar· 

'""' I· t<ni'C, docllqamoo marula.l.ar .a not;w ~ l propouçlo 
!5c \ Lt • c Ji;;~d:: a õlll: !.a:o .;;,.c ÓC\'C JCt tulmcnlc mu110 su:o .a 
\ l:.t• .\anl•w que. R.aQ..d.a ma.m.a urde ck abnl cm que fo1 prole· 
1-..$o o o<u l>f'llluntc: drloOIIf'loO. um .:rupo di: Senadora do noo.~ Pa11•· 
~toe •~unu ,., o not;loO muMnlc Udct Fr.:~nro Montoro c. n.:~qudc 
moqo, I< 'll>ftlrnU•·.:~ a UUCUIIn di:\', Et•, de IUZ>ct a debate l.al m.:~• 
:nu. que '""nu de c:n(onll.at acolh1d.a cn111uAll1.::.1 por rar1c d•~ 
lublalh..a6oiD c a nca..ún..a <ompt·ecru.lo por parte do cmpta..nado 
l>auloh> :-.o snllanlc cm q~~e \' .. E•• trant.pla.nu aq11d.> '11a 1da.:~ 

para um ;>101~0 de la, modtf..:-ando norma• c1.a Con1o0hdaçlo da' 
I. a• ~ T rab:dho. Cbc-to mamo " •·abonat que a tlla propouç.io 
l'.a•·cd de lct uma ltamtl.açlo rtltbrc Ulnlo no Senado l'cdctal corno 
na C.imara oo• l.Xpyt.adot c. tubtndo .\ unçlo pta.~dcnctal, "'l~ real· 
mauc .a.:olh~ pdo Chc:le c1.a Saç.io, Ponanlo, at mtnhn con~ralu· 
1~,\.o a\' E.t• c o» •-olo• p.ar.:~ que: .a tua ptopouçlo lenha rc.:almc:niC 
r.llr•d.> tr.am1t..a\lo no Conf!taWl Saoonal. 

O SR. \1.\R{'OS f-'Rf.IRt: (MOS - PEJ - Agradecemo• ~o 
rnuncntc Scn.ador M.1uro lknC\·tdo 'ua tohdancdadc, a comumca· 
ç..io do .:~p.>1o que " leoc por nó• defcntda, h.\ do11 moc.. encon· 
lf••u r-•r f'Jt1c <.b ll""'·'d" d,, MI>U. E•pcram'""· "''"''IS, J:,•, que 
c:>.t.a .acolh1d.a •o:nh.l .1 ocr, quem ubc, ali: un~nímc nata Ca~. Por 
,.Wl, dtuano• que: I.Jh·u o:ncontriucmo• receptividade ~c:nc:ralítada 
no• ··~no• loCiora da comunidade br"Uílc:ira. 

O Sr. \'lfllillo Ti•ora (ARE:-.'A -CE) - Permite \', Ex• um 
Jf',lriC' 

O SR. :'>!ARCOS FREIRE(MDB- PE)- Ou•·imos com sutis· 
façlo o 1lus1rc Líder da,\RE:-.",\, Senador Virgilio Tfl•·ora. 

O Sr. \'irgOio T1hora (ARE:"A - CE) - Ilustre Senador. 
dcr\lro c.la c.hrclrll ~ue thh lr:lç:nno~. :1 :'ol:1i<Hi:1 \':11 C\:t!llin:ll o:orn 
ulcnçào o projeto de V. Ex•, ver U) ~uas repercussões. E.\lcj:1 certo de: 
que nào se di5truirá daquela senda que se lraçou, isto é, receber us 
idéias. ;" aspimções, as reci:unações, os pedidos de inform:1<;ào da 
nobre Oposição c, caso pertinentes uns, possivcis de responder ou
tros, facliveis de: acolher os demais, procederá da mesma muneiru. 
Nilo tenha a menor dúvida, será a iniciativa de V. Ex• objelo de acu
rado estudo, dentro desse procedimento que para nós já se :ornou 
ati: uma normu ~era I de açào. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- As palavras do iius· 
Ire Lid.:t d:1 1\RENA vi:m nos d:1r um aceno de esperança de que 

............. __ _ ••• 

110u:t míc1ali•·a w:r:, :1pro•·ada por C\la Ca~ ... E.spcranc;:~. b• ~ào 
C\lamo• d11c:ndo W:!lurança. 

O Sr. \'ii')Cillo Tí•ora (ARE:-.' A- CE)- O nOi\0 comprom11· 
to i: do uamc .11cn1o c iimp~llco d.Jmící.ativ:a. 

O SR. MARCOS FREIRE <MDB- PEI- E aw: compro· 
m1u<1 c:ul.lmcnlc ~.juc n"' enche de c:>.pc:unc;a. Rcfcnmo·no•. Joi. ;, 
~"'>".;.:...> do• 1r.1balh.ldorC\ c: de me~o• cmprcunJu. Fo1 trutdo Iam· 
t>Cm. o tolcmunho dJ r«qqll\ldadc.junlo ~ Ban.::.1da do nouo Parll· 
J..J f'o<lcu.:~m<>• tn•<>C.tr, .:~ond.1, .a po.,ç.io d.1 1mprc:n ..... Aqu1 lemo• o 
JonJAI tk llnúll.a do ulhmo d1.1 M que, rcfc:rmdl)-W: .JO .U\Unlo. d11; 

"A•um como no cimbío monc:t.ino • adoçio da• mm•· 
da•.alon1.1c;Oc:t .1JIIdoll .> conter a queda do cnu:clto, o• 
IC:.>JullC\ p.a"cbda• do \.>l~no mlnun<l d1lu1t.io '' 1mp.1Cio 
~"'""li>j;•'" de um umç,> .a11mcno anual. par.1 conter '' (11\lc.> 
de "d"' que cm QUC\1.:"' de mc:\0 d1m111u1 o poder Jl.jUI\111\<J 
d<" ~.>l.ln<,. 11.> ,:r.>ndc m.11o11a d,,. 1ubalh.1d<l1C'\ l>ra.,lel· 
,,,., 

E m.a" .ad1.1n1c; 
"Com um.1 tnllaçlo de: Ira, qu.at.ro. ai~ w:n por cento 

l"'r me:...'' ... 1.:.uo numnw lo~'' f1.;" d~lualv.1do, lornand<> 
1mprc:>Ondh·cl 11m no•o ~11mcnto c o• entravo b11rocrt.11col 
n.io dC~cm ocr COnitdct.:ad<». pon O\ cmpra.AnOi mud.am 
con•t.anlcmo:nlc: •ua• lol/1.1.• de: p.:apmcnto, rahundo dacon· 
:m de c:ad.a c:mp~do ou 1ctbomo de horu Qlrll lr.abaihil· 
da•. Podem, pot1.1nto, tom.ar um no•·o aumento c:m Cóld.a ln· 
mollc: 

Aqu1 cn'ontr.amOt> .1 r.ulo de lc:tmat al.:abc:lc:odo IrO moo, 
nl<' do,., <'U um, ou .até mcnM, como c:hqou a ~usmr o ilu~lrc Sena· 
dor b .andro C.attCIU. O ide.. I o.c:rí.a que: o.K raju\lamc:nlo oc do.K 
com<' um •·crd.ade~ro tcrmómc:lro, como que: lo.imultllnamcnlc l• da· 
•·alorll.a\~ do c:nm:íro. cm rcl.açlo ao dólar. ~1.1, :atc:nloama. para 
di(J(IIIdddc '~"" J">dcn.l •ul):ll, cm rcl.1ç.io ;,, (,>lh;~• de pa~arncnlo 
d.a• crnpro.u. Por 0111ro bdo, julpmo• que o pc:r!odo de tro moo. 
p.ar.a C\loel mlnt·rc:.J)wlo ulariai•. j~ c:onl:. com a :.utorid:.dc de cco
n•>ml'la> de renome, como o Cito, j~ cil.:ado, do ilu~lrc c~·Supc:nntcn· 
dente d.:t St,;DESE. Rut>cm \';u da Cc>tl.:a. Quando nllda, o pruo 
C\1.:~1\(IC..:Id<• w:r•·11.1 de c•pcni:n-. ... Quem ..;1tlc .c. j:1 (om " C\J'Cfl· 

mcnlo de um mcc.:ani•mo de raju~lc a cvno ptlllo, nilo K poderá de:· 
pon c:•·olu&r par.a \J rCói)U\Iamcnlo mliÍ\ pc:rmancnlc c au1om:ii1CO .' 

O Sr. Itamar Franco (MDB - !1-fG. Com a»c:nlimcnlo do 

orador.)- O Go•·crno Já corrige, a favor dele, de Ir~ cm Ir~ mc!>Cs, 
para,, UI'C. 

O SR. :'>!ARCOS FREIRE (!\.108- PE)- Para o UPC, pura 
., crutc:iro cm rel:~çlo liO dólar, para a Cóldcrnelll de poupunçu, c 

"'"m •u~•ivamcnlc. 
Sr. f'rc:sidc:nlc, S~. Senadores, como vimos, o problema da 

cro>.lo ~l,.ri01l nào Clolâ w:ndo, a QUI alturu, ol:>jclo de cogitnçilo 
01pc:na• du cl01»e mais dirclamcnlc interessada, que ~ a trabalhadora. 
Tào gravQ são as suas conscqUcncias que parle do cmprcsnriudo 
chega a propor, ela mesma, a revi>.lo dos tradicionais critérios de: 
reajustamento, como forma de vencer us dilicuidudcs que se 
:1volumam, comprometendo, como foi lembrado pelo ilustre 
Rcprc~c:nlanlc por Santa Catarina, Senador Evelásio Vieira, o 
próprio mcrc:1do inlerno. 

Traiu-se, emlim, de: questão de eqUidade, pois :1 corrcçào 
monetária já compensa, trimestralmente, os ganhos de capilui. 
,\ssim sendo, a revisão trimestral do mínimo salarial viria, agoru, dar 
um ganho maior àqueles que trabalham. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, julgamos que o clima i: 
propicio ao exame desta matéria. Cremos, mesmo, que não é possível 
uma Casa, como esta, ignorar a superação completa do a ri. I i 6 da 
CL T, face à própria realidade da vida que nos cerca. 

Por todas razões, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estamos certos 
de que esta será uma oportunidade que teremos, como Legisialivo c 
como Casa de Representantes do povo, de procurarmos contribuir 
para melhores condições de vida cm favor daqueles que trabalh:1m. 
(Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDE.,TE (Ma~alhi~ Ponto)- Conc-edo a r.:~la•·ra 
ao nobre: Sc:n~dor Dirceu Cardo!'O. (Pau\ól ) 

S. E\• nlo c:-t!t rracnte 
Con~-c:do a r;•Ja,·ra ao nohrc Sc:nador Ot.m ll« .. ct. 

O SR. OTAIR BECKt:R (ARE:"A- SC l'ronun.:o~ ,, .q:uontc 
J1...:ur"'·)- Sr. l'rc•odcntc, Sr.. Scn.ad<>ll:' 

Um;~ da\ met,,. rnorot~roa• d<> Go•crno .•\ntônoo Culo• 1\on· 
der Rc" i: ;I elctrofkaç.io rural. de ~rande "~ruli.:.1ç.i,• r-ara o dC'Cn• 
•oh·amcnto c o l>cm·c-1.11 do meu E•tad•>. 1: dc\\a omf'<lll.inC~a tem 
con..:ocnco.1 o !'<"'" c.1taronen-c, que a~uMda, an\1<"<', o .:umrll· 
mcnto do rroJ:rama c:-t.:al>clc:od •. > rara o J'CIII.xl<> do a:ual Go•1:rno 

Pel.1 l.ca btadu:ll de n• ~ .s:~. de I t> de a h rol de I Q7~. roo ,·nada a 
ER t:sc - Elctrolicaç .. io Rural de Sant.1 C atarona-. .:om a (onahda· 
de de .-..mtrohuor .!C:O\I\'.101Cntc f'.Ua CQU.Ol"llln.lmcnto C '<IIUÇ.â<l <l<> 
rrohlcm;~. \'1\ilndo " chmonaç.io de um d<" f'llnto• de atr.:~n,:ula· 
mcnto d<• ctl:ll"lmcnto .:..1t.1nncn-c. 

San1.1 Cat.mna di\JXk, aond.1, de um.1 Fcdcraç.io da• Coopcr ... 
'""'de Elctrolic.lç.i,, Rur.al- I'ECOJ:Rt'SC- que '''"~'q:" ,.,. on· 
lera~ de tod,,. :a• .:oopcrall\.1\ C\1\lcnta n•• bt.ld<>, .:(>m lede cm 
Flon:anóJX>In. D"pom<n, t.amhé:m, da OtJlanu:.çlo d.u Cov
rcr ~"""' do E>t.1do de s ... nta C.11.1fln.1 - o c I:SC. com C'.11.1l"'erh· 
"'·"de funcoonahdadc r.n.1c:-t;ot.1L 

t\ I:ECOERlJS(' .:on~rq:;a .N .:•'<>pcratll·;a• ,,,m um h>tal .Se 
.lO.QSr> ,,,..>eoad•"· allr.1n~cndo uma f'llrulaç.lo rural de I~ Q,lO llaho· 
t;ante-. com J~.SJO con•umodora. (),.pondo de :O~ (un.-.on.íro'"· a 
H:COERUSC atende:. por con\Cjluonlc, II,O'n· da J'Of'Uiaç.io rural 
d•• ht.ld<>. que c e>tomadn c:m I ~~7 ~.IS hal'onanta 

A OC I:SC lpcl\Oa JUrídiC:ll de: dllcJto J'fl\'ado) é cntad.adc ofo~oal 
m:IICir de: llf\0111 C tcplc:'\Cnt:JÇ;iol p..>JitoC.1 d;l\ COOJ'Cf3ll\'3\ lih3d3\ 
Seu quadro :I\\003II~o i: ontct:r3do J'<lr .xrc:.1 de lbO c:oopcratl\·~· 
que. J'<lr catc:t:ona. podc:m \Cr .1\\lm dl\tnhuída•: 

a) .:oorerall\'l" de con~umo ~9 

b) cooreratl\''" de clctriíicaçlo rur~l J•l 
c:) C(•orcr:ui•·a de con•umo 
d) c:oorerati"a de c:ri:dno 
t") coorer:atl>';" c.-col;llo J I 
f) fcdcr:oçào de coorer01ti•·:•• 
a:) c:oopcrati\'a~ centrai• I~ 

A ER USC. soc:icd01dc de cc:onomi:a mi~ta ror ,,,,)c., tc:ndo c:omu 
acioni•t:a m:ajoritário o E.•tado de: S:anw Cat:1nna. programou, r;.~r;l 

75/SO, linh;,, de: clc:trilic:aç.io num tot:ol de 15.100 4uil<•met1<1•. p;or.o 
;otcndimc:nto de 10~.000 rropriedadc.• rurais. Vi.ando melhor c:lu· 
cidaç;io, menciono o 4uadro c:labor:1do pela empr~;a: 

I) Anos 1975/76 5.116 rrorried:1dc~ 
~) Anos 1976/77 ~3.03!! propried:1de.• 
J) Anos 1977f7M :!3.65-1 rropricdndcs 
-1) A nos 19i9fNO .:!2.-1.:!-1 propriedudc:.• 
5) t\nos 1980/HI 9.~0-1 propriedade.• 
Par:a que ess:1s propried:~de.• rossam ser :1tendid:~s, nc:cessário a 

const ruçiio. em cad:1 período. re.•rectivamentc. de 1.700 km: 5. 915 
km: ~.-ISX km: J.OOO km e .:!.000 km de linhas de tr:1nsmiss:io. 

Dc:ntro do Programa GEER/BID, no período de dezembro 
74/fcvcrciro 76, foram aplicados no Estado CrS 50.572.000,00, o que 
permitiu :1 construção de 1.519 km. de linhas, beneficiando 4.363 pro· 
pricdadcs, em 18 municípios. 

P:1r:1 o corrente ano cstí1 previsto um dispi:ndio de CrS 
.:!59.632,480, sendo que 80% são cobertos integralmente pelo Estado 
c os restantes 20% pelos consumidores. 

Constat:J·sc, assim, a necessidade de recursos de grande porte, 
que estão acim:J das possibilidades íin:~ncc:iras do Estado de Sunw 
C:11:1rina. 

Sr. Presidente, esses rápidos dados ti:m como íinalidudc: mostrar 
dois pontos que reputo fundamentais: 

I. a excepcional importância atribuída pelo povo catarinensc il 
clctriíicaçào rur:~l. conforme. :~liús, se d!t, creio, em todo o Pais; 

2. a cxistênci:J cm Sant:J C:~tarinu de urn:J estrutura que. con· 
jugando esforços p:~rticularcs c govern:~mcnt:~is, permitem a con· 

c:rc:lilól\.i•> d,, ~mhoco""'' f'II)J:r.ama de clctrofo.:.a\l<> rur.al .1dot.ado 
r<ht .1tu.al (;,nt'rn,, 

P.ar~ a rc.1hud•• de mct.a• t.i,, omp..•r~~ntC'\, ondl\f'Cn..Í•cl \C 

t.•rn~. ~ "'""' >(!, ljUC •' (Ô,IlCin<' >C Cnlf'Cnhc .. IC:.al C 13,1\>R.llnleOIC, 
no~ 'u..a ~,,n-;rc;u..a\:..à,,, n..i .. , .adnuhndt.t durc11J,, de t'\("""'n c fC\7\If"''' 
c n1u1h' mC'n''' f'Cfm•hnd'-11 que "'" •n•t .. Jic "'' ~,,, um.a ro:1n.a pctnl· 
-.:•t:''-l 

\1.1>, t fund.>mcn:.al ~uc ,, c;,,.etn•• •'C11lu a <lllp..>r Jc .>mJ'h" 
rc-.:ur ... -. fon.>"""C'h" J'.lt.> a C\t'\:u.;·,i,, de meloa t.lo> "J:nofo.;;.JII\.'1 f'.>r.> <' 
ru:uh' -.:-.J~.1U0(0'(' Tem t.:' c;,,)\'Ctn,, 1\ ... ,ndct Ktu (••nt.u.ltl , .. ,m ,, 
"~'-'"' J,, (;fi' R 'III[) c. w•l>tclud••. d<l \lono~ltfl<l d.> A$tt<ultuu. 
~tr.1•tl dc> ISCRA 1: ( de /U•h(.a "<o:....-.ar .a .ateft\lo 'IIK' S-.ant.a 
Cal.ann;~ tem rncrn."'do !'<'r r-anc ran:t• d•• :O.IInl\11<> Ah,loQn 
P.>uhncllo "'m''· "J'C"•.almflttc. ~~<• l:>t l.<>ut>'ICII(<I \'10r.a cb SI!•·"· 
rrc.odcntc "" ISCRA 

s,, cn:.anto•. omr-\c-•>e a rq><1..:l•.•. '"'" 1\\."UI'k" o.lt> on•ull(l('ftiC\ 
c"' mc1.1• C'\t.>!>(l(l;od.>• nl" P..'<ktl<>1<1 .:umrnd.a• (l>m 1\..>.<e .apcn.t• 
nclt"t 

Sr l'rC'\odcntc. cktnf...:..,;.> .. rur.1l '""'"'"' l'h>lllcnu de m.llfn.> 
omr->~l.in.:o.> J'.ll.l ""''' ,, flu.,l. l'atl<> . ...:m du•>d.a. dc h>ll<>• '" ,;o•ct· 
"'" Mound,.,.. <!J R C\ ••luç.l" de f-.1 " tcrcm "~''""'""" ''"'"' l'fl<lll• 
t~n.a O <>.wctn•• d•• cmoncntc l'r""•dcntc (;n>el dcu·lllc rc.akc c"er· 
.:o.•n • .t "'' 11 l'bn,, S'.a.:•.,nal ~ ll<:lCII•·•I•olt\Cil:d, ,;,un <> ;t~UII"Cr.llC 

cnquadr.> ,, I'"~'""'" C'\1.11\Cit'\:nl•• "'''' Ci<»1:1n<• de S...nl.> (al.afln.>, 
..:n.,•cl.> um-a""'"'"" .artknta re~>tn<lo.:.a~•\c:t <l.t r-•f'<ll...;.l,, 

lnfclumcntc. r-•rtm. ,,. rt'\:ur'<ll dllf"'>ni•1:n J'-113 <> ocllll :cm 
""'' •ol'orcm•>d•• f'C\juCn•" A c:u~ f3t•> >e a.:ru.:cm dl\ctfén,·u• que 
,ut~t:rn cnuc ,,, \..à"'" "'''l'" J~ (~,h(tO\l l·c...kt~E an-:um!udo' do 
rr.•!>lcm ...... nr •• rmc .undJ ~~~ "''"''" "''"' \ Í.>nloJ\ cm ~mrl·• nolt.:ll• 
:aJ ~!.a 'mpr"Cnu. :clo~:l\t.> .; Jo.cnú>:Uh.u de punh:n \!c utl~ cnuc t't\ 

~loni\IC~r"" tl~ Ar,ro.:ultur" <: ddo ~lon .. , c Encrto.a 
O Sr. ltalhlo COC'IIIo 1,\RI'SA - ~ITI - Pcrmotc \". I~\' um 

.lf'dllt', 
O SR. OTAIR Bf.CI.:f:R IARI:S·\ - SCI - I'•"' nlo, com 

muoh>(lrMcl 
O St. ltaJI•Io Cotlbo IARESA - MD - E•tou ou~ando o 

do...:ur"' de \'. b• com h>da a atcn.;lo. O .auunl" de clcltlli.:...çlo 
rur;tl <IC'lf'ctl;, ,, m.1101 mtcro>c:, '""'><:r c:ondoçlo lund3mental p.ar .1 
,, dC'CnHlhomcntu ;,~r;iro,, br.a••lctro. E.\t•tc a dtliculdadc I""QUC, de 
um" f<llm.a ,,u <lc outra. t um;, wluç.io oner<> ...... rrorrocdadc::> J'<lr 
rr<>I'IICdado C 011nd~. pequena J'rOf'IICd.ldC J'<lr J'C'IUCna rroprlc• 
dudc, J'<lrquc o requcno prornctÀno tem J'<lUC4 ditronibilidadc. 
V. E.\• "'l>c que c.\lllc um i!ttcma de financiamento a juro• tub•idia· 
do• de 7't ruru a in•taluçolo hidrcli:tri.:.... a nlvd de fazenda, QUC 
funciona razoavelmente bem. relo mcno• n~o tenho conhecimento, 
uti: hoje, de que tenhu (ultado ulflumu •·a. o algum proprietArio que 
aproc:nle f'IUnO vifl~cJ. fCCUDOI pura C::S.\C tipo de íinanciamc:nlo; 
imprcÍcrivclmc:ntc, c feito cuc íinancinmento, sobretudo relo Bnnc:o 
do Brasil. H6 também. um trabalho rertinaz nu formnçlo de 
cooperativas, com 'n finalidade du c:lctriíic:uçuo rural. c ui vc:m u 
divc:rgénc:in a que V. Ex• se refere, rorquc: n c:oopcrntivn fic:n sempre 
sujeita, nu fultn de rccu~os, à con~suo de finnnciamcnlo, a 
problemas de administrar;uo. mns o programu vai sendo c:~ccutado, 
parte utravés du elctrificuçilo rural. por meios oficiuis c ampnro 
oficial, c outro utravé.~ do crédito·finunciumcnlo. Era esse o 
c:sclarccimc:nto. . 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Agrudcço u parti· 
cipaçiio de V. Ex•. c quero dizer-lhe que o meu pronun~iamento visa 
consciencizar setores do Governo Federal para finunc111r o Estudo 
de Santa C:uarina, que :1ssume no programa de clc:trificaçào rural do 
Eswào 80% da responsabilidade, ficando 20% para os usuários. 
Muito obrigado a V. Ex• pela sua participação. 

O Sr.ltalívlo Coelho (ARENA- MT)- Eu é que agradeço. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC)- Sr. Presidente, u·
ELETROBRÁS é, hoje, uma das maiores, mais poderosas e bem 
organizadas cmprcs:1s do Pais; dispõe de amplo crédito, interno c 
externo, bem como de tecnologia da melhor qualidade. A sua criaçiio 
foi uma das nwis sí1bias decisões do Poder Legislativo, nu década de 
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60, graças à qual o setor de energia elétrica se tornou verdadeira-
mente privilegiado em nosso Pais. • • . 

Inadmissível, assim, que a ELETROBRAS nao tenha amda se 
engajado, em termos amplos e definitivos, no problema da eletri
ficaçào rural, apesar do realce a ele dado por sucessivos governos. 

O Ministério da Agricultura tem, naturalmente, interesse prio
ritário no assunto, tanto este lhe diz respeito. Mas, jamais logra
remos realizar programas de cletrificação rural adequados à reali
dade nacional, às nossas necessidades, sem recursos ·os mais amplos, 
financeiros como técnicos. E a ELETROBRÁS não pode ficar alheia 
ao problema, ou contentar-se com papel secundário, ~orno até aqui 
se dava. Pelo contrário, achamos que a ELETROBRAS deve tomar 
a frente nessa luta, tão difícil, onerosa, mas fundamental para·o inte-
resse nacional. d . f • . 

Sr. Presidente, é assim com gran c saus açao que vtmos 
acompanhando as mudanças que vão surgindo nitidamente na 
ELETROBRÁS, sob a presidência do ex-governador Antônio Car· 
los Magalhães. Politico de talento c experimentado, revelou-se notá· 
vel :~dministrador na Prefeitura de Salvador c, em seguida, no Govcr· 
no do Estado da Bahia. 

Não conhecemos pessoalmente o Sr. António Carlos Maga· 
lhàc.~. mas bem sabemos de sua atuação como representante da 
Bahia na C:imara dos Deputados. durante longos anos c. especial· 
mente, de sua açào como Prefeito c Governadot. 

E.~sa a ra1.ào pela qual acompanhamos com interc.~se sua ação 
na presidência da ELETROBRÁS. E muitas silo as transformações 
que vão surgindo," começar pela Empresa abrir-se ao público, como 
que abandonando uma Torre de Mar fim cm que se manteve anos 
sc~uidos, sob administrações "técnicas" que a distanciaram do povo, 
a cujo scr"·iço deve estar sem o que sequer teria razão de ser! 

Certo é que a ELETROBR,\S vem apresentando mudanças que 
considero da maior importãncia c que- c.~tou convencido- dccor· 
rem d:t açào do polftico c administrador c:t.pcrimcntado que i: o ex· 
t:o,·crnador da Bahia, uma das mais acertadas c.~colhas do atual 
Governo: . . · d · E vemos a Empresa, na mats alvtssarctra mu ança, assumtr 
nova fisionomia, adquirinilo conscii:ncia de seu imenso papel para o 
desenvolvimento económico c social - este último tiio 
menosprezado pelos "técnicos" que tantos males nos vêm fazendo de 

anos para cfl! . . • .. 
Vimos, recentemente, o Sr. Antomo Carlos Magulhacs paruct· 

par da assinatura de con\·cnio que permitirá ao Distrito Federal dar 
notável impubo a seu programa de elctrificação rural. Foi um 
:tcontecimcnto que grande alegria nos trouxe, pois revelador de que a 
ELETROBR,\S ingressava cm nova fase! . 

Temos notícias de que órgãos c sctores da ELETROBRAS até 
que praticamente esquecidos, pois colocados em segundo plano, 
começ:~m a ser ativados, numa transformação que creio será das 
mais promissoras ao Brasil. . . . d .. 

E no último dia 18, a imprensa pubhcava noUcta c que a 
intcnsi,licaçào do programa de clctrificação rural - que atinge 
apenas " 5% das propriedades rurais brasileiras cad:tstra~as no 
INCRA - foi defendida pelo presidente da ELETROBRAS, Sr. 
António Carlos Magalhães, informando que, este ano, a Empresa 
conceder{! CrS 800 milhões cm financiamentos para a ampliação 

dess~~~~~~~~·;;, a notíci:t que "dur:mtc a solcnid.ade ~c ~ncerran:cnto 
do 4• Curso Especial de Distribuição de Enc~gm Eletnca, reahza_do 
na Universidade Mackcnzic, sob a coordcnaçao da ELETROB~AS. 
0 

Sr \ntõnio C:1rlos Magalhães assegurou que, dentro de cmco 
• • ' 1 b · ' · d 509í das anos, 0 program:t de cletrificação rura co nra mats c o • 

propriedades :tgrícol:ts". . .. . • r . 
E enfatizou 0 ex-governador batano: f:: hora de so.mar cs orcos 

c vamos junwr os nossos com os do Mini~ti:rio da ~gncultu.r~ para 
atingir os melhores objctivos, visando a tmplantaçao dcfintttva da 
clctrilicação rural no Pais." 

Sr. Presidente, nfto invectivamos contra o Ministério da Agri
cultur:t ou o INCRA- cujo apoio :10 meu Estado jú acentuamos e 
sempre reconheceremos. J>arccc·nos, no enwnto, indubitável que a 

eletrificação rural jamais será algo de fato ..sério neste País enquanto 
nela não estiver definitivamente enganjada a ELETROBRÁS. A 
missão desta não é dar energia elétrica apenas aos grandes centros, 
cuja importância económica entendemos nada superar à significação 
económica e social da eletrificação rural! Seria surrealista querermos 
alcançar metas tão ambiciosas sem a participação ativa e fundamen
tal de uma empresa tão poderosa, que dispõe de recursos técnicos, 
humanos, económicos e financeiros os mais amplos e que não pode, 
de forma alguma, dissociar-se de assunto de tão grande relevância 
como o da cletrificacão rural! 

O Estado de Santa Catarina, conforme já expus, de tudo dispõe 
para cumprir programa dos mais ambiciosos cm matéria de elctrifica· 
ção ·rural. Faltam-lhe recursos financeiros e estes poderão ser 
carreados através da ELETROBRÁS. A conjugação notável de es
forços c interesses de particulares c Governo não bastará para que o 
plano elaborado venha a ser cumprido, sobretudo em bases econô· 
mico-financeiras compensadoras. Imprescindível a colaboração 
copiosa do Governo Federal. E esta há de vir através da 
ELETROBRÁS, cujo comprometimento definitivo com a clctrifi· 
cação é necessário, urgente c implicará, sem sombra de dúvida, na 
solução veloz de questão de tão grande importãnci.;t, relacionada 
inclusive com a necessidade de amparo ao meio rural, para deses· 
timular o nuxo migratório que está a criar tão terríveis e alarmantes 
problemas nos grandes centros do País! . 

Eis porque, Sr. Presidente, congratulo-me com o Prcstdentc da 
ELETROBRÁS, António Carlos Magalhães, formulando votos 
para que, com o apoio integral do Presidente da República c do 
Ministro das Mi nas c Energia, possa concretizar suas aspirações de 
administrador, político c, acima de tudo, patriota! 

A gestão Antônio Carlos Magalhães prenuncia-se a mais posi
tiva possível, na repetição do que se deu cm Salvador c na Bahia, 
quando Prefeito c Governador! • 

A presidência da ELETROBRAS, não é, não deve ser cargo 
técnico, como tanto se tornou moda. Acertada a decisão do Presi
dente Geisel ao entregá-la a um político de renome c experiência e já 
provado como administrador dos mais arejados! 

Que tenha, Sr. Presidente, o máximo de êxito. Caso tenha o 
apoio ncccssúrio, a transformação que promete no sctor da clctrifica
ção rural se tornará uma das mais esplêndidas e importantes rcalida· 
dcs de nosso País. E. assim sendo, o meu Estado muito se bene
ficiará, não apenas por uma questão de justiça c eqUidade, mas 
sobretudo por dispor de planos c de toda uma infra-estrutura que 
permitem a realização do programa adotado pelo atual Governo, 
asscgur:tdo que lhe seja o apoio do Governo Federal e, cspe· 
cialmcntc, da ELETROBR,\S, que há de estar na vanguarda da 
batalha de clctrificação rural deste País! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 

S. E.~• não está presente. 
Concedo a pal:tvra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

Em divulgação ampla, através dos vcfculos de comunicação, foi 
anunciada a decisão governamental de oficializar, a partir de 16 de 
julho, o "Projeto Sertanejo", apontado como a solução mais viável 
para atender ao Polfgono das Secas. 

Desde janeiro, quando se reuniu, cm Fortaleza, o Conselho 
Deliberativo da SUDENE, era já ressaltada a disposição daquela 
agência dcsenvolvimentista de enfrentar a estiagem, caso a mesma 
viesse a caracterizar-se, atingindo, parcial ou totalmente, a região 
nordestina, 

O próprio Superintendente, engenheiro José Lins de 
Albuquerque, em circunstanciado relatório então dado a conhecer, 
admitia que, naquele momento, a crise ecológica abrangia apenas as 
zonas de lrecê, na Bahia, e Ouricuri, em Pernambuco. 

Por outro lado, para deixar patente o propósito de a tu ar de for· 
ma eficiente e precisa, referiu-se à planificação de emergência, 
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elaborada pela equipe técnica do Órgão, cuja execução ocorreria tão 
logo se apresentasse, com características definidas e irreversíveis, a 
secular intempérie. 

anteriores, não atende nem aos interesses do Nordeste, nem aos intc· 
resses pessoais da massa de nagclados. 1:: cxatamcntc o que estou 
pretendendo ... 

Pretendia a SUDENE empregar outros métodos de trabalho, 
mais compatíveis com a nova realidade c a experiência obtida em 
episódios anteriores, 

Com isso, inclinar-se-iam as entidades responsáveis pela 
operação a ser desencadeada - DNOCS, SUDENE, BNB _ por 
processos mais humanos e rentáveis, que não as superadas Frentes 
de Serviços, cuja utilização tem sido condenada, sem discrepâncias, 
com base nos resultados alcançados em calamidades passadas. 

Reunindo aglomerados humanos, integrados por rurícolas 
afastados do seu habitat e sem lhes ser prestada a assistência 
reclamada por concentrações daquela natureza, as "frentes" 
limitavam-se a abrir estradas vicinais, muitas das quais ficariam 
abandonadas c sem qualquer serventia, tilo logo a regularidade das 
chuvas, no período seguinte, passasse naturalmente a atrair os operá· 
rios para os encargos agropastoris a que estavam tradicionalmente 
habituados. 

Um consenso, então, cristalizou-se quanto à ineficácia das 
Frentes de Serviço, aceitas pelos agricultores nordestinos como a 
única modalidade de assegurar a sobrevivência de suas respectivas 
famílias. 

Mesmo assim, diversas frentes foram c estão sendo abertas no 
Nordeste, pois a outra solução- a do "Projeto Sertanejo"- ainda 
dependia como depende de estudos aprofundados c de aprovação' 
definitiva por parte do Ministério do Interior c, cm última instância, 
do Senhor Presidente da República. 

A periodicidade do flagelo, uma vez mais, encontrava os órgãos 
governamentais sem condições de uma açilo imediata, dentro de 
novos padrões mais consentâncos com a necessidade de melhor 
assistir a milhares de nordestinos .. 

Apesar de todos os seus aspectos negativos, as frentes 
continuam a ser reivindicadas na presente conjuntura por governa· 
dores, prefeitos, parlamentares c líderes comunitários, desejosos de 
evitar o êxodo de homens válidos, tão prejudicial às tarefas do cam· 
po. 

O Sr. VlrgRio Távora (ARENA -CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MA~RO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre líder Senador Virgílio Távora 

O Sr. VlrgRio Thora (ARENA - CE) - Em uma prova de 
apreço ao Congresso, mostrando que nada tem cm sua administra
ção a esconder, o eminente Presidente da República por nosso inter
médio, mês atrás, fez anunciar, praticamente, todo o Projeto 
Sertanejo. Não o fazia ainda cm termos oficiais por dúvidas que exis
tiam nas zonas a serem, inicialmente, consideradas como básicas 
para o ensaio, que o projeto, como V. Ex• sabe, í: uma tentativa 
audaciosfssima mas, a nosso ver, válida de se procurar resolver o pro· 
blcma nas zonas que não se prestam à irrigação. V. Ex• ocasião terá 
de cotejar aquilo que no dia 16 próximo será aprovado do que se 
contém nos Anais desta Casa, como, repetimos, uma prova de de· 
ferência que o Governo, por seu Poder Executivo, teve ao 
Legislativo, quando indagado sobre o teor deste documento. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Nisso, estamos de 
plcnlssimo acordo. 

O SR. MAURO BENEVIDES ((MDB- CE)- ... defender, 
embora reconhecendo que diante do dilema, do drama realmente 
crucial, com que se defronta o Nordeste, os líderes da região silo leva
dos a reivindicar esse mesmo tioo de atendimento. 

O Sr. \'lrgRio Távora (ARENA - CE) - Mesmo porque 0 
projeto é uma tentativa, não é Senador? . 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Certo. 
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Nós nilo escondemos 

aqui que era uma tentativa, um ensaio, o Projeto Sertanejo. Foi bem 
enfatizado que era um ensaio, um:t tentativa apoiada pela opinião, a 
nosso ver, senão uminimc mas, pelo menos, de grande parte das li· 
dcranç:ts cmprcs:triais c políticas da região tão castigada pela seca. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Inclusive, no
bre Senador Virgílio Távora, cm fevereiro, quando ainda havia aque
la cxpcctativ:t cm torno da estiagem no Nordeste, esperanças se rcno· 
v:tvam a cada instante, diante da possibilidade de os índices 
pluviométricos volt:lrem a :ttingir níveis mais razoáveis, mantive en
tendimentos com o Superintendente da SUDENE, engenheiro José 
Lins de Albuquerque, c senti, realmente, da parte de S. Ex•, aquele 
constrangimento natural, de um conhecedor dos problcmus da rc· 
gião que é, de vir autorizar a abertura de frente de serviços. Era a 
própri:1 uutoridadc, o dirigente máximo da SUDENE, que realmente 
confessava Cj\JC a frente de serviços utilizada cm episódios anteriores, 
c, :tgora reeditada, infelizmente não atende aos interesses da Região 
Nordestina. 

Continuando, Sr. Presidente. 
E muitas das tais frentes foram instituídas na área do Polígono, 

para a construção de estradas a cargo, especialmente, do Dcparta· 
mento Nacional de Obras Contra :ts Secas. 

Em lguatu, por exemplo, recebi, pessoalmente, no último dia 
13. solicitação veemente no sentido de postular a inclusão da rodovia 
lguatu-Quixclô-Solonópolc, cujo traçado foi cfctuado cm 1974 pc
lo Consórcio Rodoviário do Eswdo, na programação de emergência, 
tendo cm vist:l a sua extraordinária significação económica, pois 
serviria para escoamento do algodão produzido naquele longo trc· 
cho do território ccarcnsc. 

O Sr. Virgnlo Távora (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
permite mais uma outra interrupção? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo 
prazer, nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Noticia boa para 
V. Ex•! Na semana passada, o Ministro Rangei Reis, o Dirctor· 
Geral do DNOCS c o V ice-Líder da Maioria, que aqui, no momento, 
f:tla, reuniram-se c discutiram sobre a necessidade de determinadas 
providências que se tornavam urgentes. Naquele instante, ouvimos 
de S. Ex• a determinação do socorro a Solonópolc, não apenas com 
açudes, sugeridos pelas autoridades estaduais, mas cm atendimento 
daqucl:t reivindicação, tanto minha quanto de V. Ex•, que é:, jus· 
ta mente, cstu.rodovia que, de Solonópolc, demanda Orós c lguatu. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Exato! 

O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE)- Já foi dado conheci· 
mcnto a esse respeito, à gestora municipal, aliás, do Partido de 
V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a 
V. Ex•, nobre Senador Virgflio Távora que, nesta Casa, tem trazido 
informações valiosas, inclusive as relacionadas com assistência ao 
Nordeste e, especificamente, informações sobre esse Projeto 
Sertanejo que, segundo disse no início do meu discurso, vem sendo 
apontado como uma solução mais viável para o combate à estiagem 
no Nordeste. 

O Sr, VlrgOio Távora (ARENA - CE)'- Pelo menos com o 
apoio de parte da liderança nordestina. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Certo, nobre 
Senador, porque como V. Ex• viu, no curso deste modesto 
pronunciamento e em outros debates travados, nesta Casa, a aber· 
turu de frente de serviço é uma solução que, pelas experiências 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Realmente, no
bre Senador, quando estive em lgu:ttu, c até mesmo no Distrit.J de 
Quixclô, lideres comunitários, com os quais conversei a respeito do 
problema da estiagem, defendiam u construção desta estrada, dentro 
do traçado elaborado por técnicos do Consórcio Rodoviário do 
Estado. Então, seria aproveitado um trabalho inicial, e, definitiva
mente, se construiria esta via de acesso, ligando lguatu a Solonópole, 
pussundo pelo Distrito de Quixclô. 
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d.l...;~b .. ~.~;"'..a:~ :t.\.!!i&;"ll)1t.u .a ~o.w ptod~o .. nlo hl d&iud~ de que. 

.aq.,.r.~~.".a-.~ttr' .:~~~'' mc~n:..Satr.re111~C :W'C'Ccndcm. ("~ta.am cm mdhofiC'l 

" ... ,':!'"~.,~~~~·r·' ~c '"'tM:U·,~.t~d ;ut.a t:J &w'n·">;u~:o C:O ('c ... u .i 
,.,,,.,.,,..,..,ç."' • ""'"'"'l.õ,..;u <k que."" ... ~, ;><b <.attno~ de 

,~_.,., .• u .. m;...;!tJU . .a.,ttl,,).;.J~I()•tc:• J,c Qv•tc'*.) dalotc:.at~th·iiC' no du ~ p..nu• 

6o r·.a~;. ~ wl& ~--"\~~~~! .. .; ~1""\i.lt.a 6t autilao ="'' f'2t~c d.tt :.uh~J· 

4!::r..:~ .... ~·h·' :'-h•!c~-..J...' .. ,..,,.,=.i (' Jte.a ~...a ..n.•.),, ,,.,'4d"J..áh.a d•• du f• d•' 

'lo~:'f·t;".~" ., ~ut~.,..~ ll~.~ lt'" :.~.r.á..;l-,~ -!a a.r·t.t!,.,"" ~)\•"'" cm .a:'·.a:1c '-1'"':-~,cld•· 

6o JO>O• t':to~1'C '-t~~o\I.J-••·1 I ·h~l ( ,,.,JI••r• 
~~.~~~~.t I"J•ç·a .. ,.:r,;.-.~l 

H~ :.,n-.. ,:, ·ctpc~'!.~1.u . .~t tt:.U'C 'f.nt. L..:~'" o.t~:rwf.!oh.:~lll;i"" I'A-• f··~'ã"•~l 

.!~d \.(•.~..:.t '"".,.;..t·~~~ _..,,. lJir~'";tt!,,~.!"'" J..:~ ,...,...... ~ • .a (Jtt;w..,uc:~ r .... ~ 

.!:.;. ~f. '",..', .,.;~ ... ~ il'l:f'.~r"w~:tv. ;~tC~iJ' J·~~• .. 6!c1".~.c t.lt""c~a.:.,1o(~cn..c:~ 

« Jn~.c,_ ·~ ~ ~-c ..,,:-.: ..... ,~u . .;~Jr.~J,) "' !·c~ A:: (~ fc:r4"mcr.,, 

-'l•d·•411" ~)I t·a.~u.rc~J ; • .51 ~l!.:d.~ ,a '~'6t•~f .-~a.tt"i~ .... ~ i'·u·.a c-r-!1-cnt~· 

:'u:" N"~· 'i'""' hCJi4o ~"''"'..._" .a_r.c~.11f fl.aJ' a '*' ..oo .... ,~~.\c-& n-.tCt .l~c.:r.::c cm-C': • 
f:~C~••:.a..H . .11oM'~•'• ~oH ~41•~ ~C~ "-"'lí~~liJ,,II 

\.c·-r ... ~·~·~ !m"'\1(•• ~JI f'.1it.1-~ ~.,. hJ~C1),~. '·' .,.,c'!n·-.::~ í"htr·"''~dul "'"' 

~·t !~,..,,.a.~<~IC-1 Z"'"ii'"'Ctt.w)•a.. c mt\1.!-ot. ~.:.a~lc\:•mrm:":.,... .a.Jf'"IOl.u. .• .l 

:~~·~;! ""~' ·,;;~.~ ~~í~.~-~~·u~'-â1• Jr .JSh,"U!h:t l c.c~~.:& { .alt.~l.-.l '~"\m 
:...r~~~~;..,J~1·~1~ o:t'f','E.Ju!.a Jc (Pd1'~ no~f~(· ~~o~l. ... •. man-~1tlJ\..a c r:uiho, 

,':*:,.'"' ,.,.wr~.~~~ .. , ~'•ht!t.~h••• ~11-'M"l!:a r<l-' ..a..(um(,t,ll.a.;.lt."' de .icu.t cm 

ll,~ .... ~c·• c :"tf:t! .. .u·.-,:3.1.• dr ='"'ll.lft ··· 

(ltc .\1''-~1~~ ... ~ ,;~~; . ...m .... ~~' ~cm .,._,,_ n.:•!"l.aÓ•'· .a ctc:\:1-l'..i'~ ~ .. ~1•· 
..;o '"'~~~~ .... H·o:. c;r .. ~~'<' ;", .. t~ c !~•"""41 • .!tC"·c:nd .. • a1C Jc::c~l~~., \'C':aft,.af•t.e .J 

r.~~.aML11.~.1l .. ~.;ot~o ~nmpf:t•& nUdc""' n<." f'c.a1.á. }(8,, G1.a:1dc do ~.,nc. 

f'c-~:r~.a.m,...iOI.:"-~ .. f".21.ai~.a. .• t•:o.u.l! c ll.ahu 

J)r•·1<t· .• ;~c · hC' 'i""''~ ~ru "••n!.,:muhdc d.n hnh.u mc•U at "'' J'h)· 
;1c'!.• ~:Ju!.a t:~~d'"' .a~: ançc:). uma !ltc.:a de : ~10 ~u•lbmcuo~. 

~1-:Ji~~_,n'f.!"~ .u.1.u.H~ .. l.\ .l& r:.:~t':ac~.hS(") J,~:.3h: .. u.S.u num t.JH' Jc .\0 ..1 

'-O -.r.,ah;~~C'H'i"t 

< ,a!f,.c,.l .J;,.J),p;.-:~.J;n~cnt~l ,,,~)'1f~.ll de Oh:.;u (._tnU.J .u Sc-.:.;a'· a 

,.,..,,u ~1"·.n1c '"' c~':.11'11H a ,. l>t ( l" .Jid,, J•.,ntC'\ - cn~cnhcUt' ,...,mr<· 
lcn1c ç ..Jan.it!H\'11.' - J Qn."Um!"tén~o"'l~ de C\C\:Ut.lt .t Od\ .;5 f'l.101fiC.il,:.4.l. 

l.:l .. "md~···• crn -:~~.•I.J!"t\t .J;,.i,, (4•m .1 í't,lf!tao~ St '1)1: SI; cu" ~,_,\crno' C\.· 

: . .:ulu.1n 

Hcuntnd" r:.•li""'""" C\;""nmcnl.>do• c •om laf}:<' llflX'fOill, " 
I>SOCS tem .>mrl•• l""""'lu.bde> de cumrnr a• mela• dclmcada• 
n,> ~O Sc-rlancio. h,ll!.lnd<>. J"3f .l lanlo. ljUC lhe 'CJ.lm alo.:adO\ 
r.xur·"" •uli.:<etlle> J"<•r r•nc '''' Gtwcrnt~ Fcdcr:tl 

J.l c r .a ICmJ"<•. Sr l're>adcnlC, de \C r<•r cm C\C:.:uç;\o n:a rc~i:io do 
l'••lí~·•n•• um rr.•~r.1n"' de lr:ahalh••. tc:.:nic;amcnlc otruturado c 
'·'I'"' de .:••n•ull•t:m.:~<ar "'luçix·• dur:adour:as p:ara :a quotào d:a Scc:1. 

f .:cfhl <liiC, :<niCflllrlnCnlc. Oulr;l\ fórmul:l\ for:sm lcn1:1d:ll, 
.:••nh•" d;s Cl•n•lruçà,, de ~r:1ndo re>crv:uóri<IS c conscqUcnlc arma· 
/Cil,ltllCilhl de lllll•l:llh,'&;ll\ \'OIUI11C\ de ;'1~11:1. 

Dc•dc a •clh;a IFOCS :10 DSOCS de hoje. desde: o BSII :) 
SUDESE. muil:lcnusa f,•i feita cm f:avor d:1 minha regiào. 

De Eritt•cio l'css••a a Getúlio \'arg:as, de Juscelino K ubitschek a 
Ernc-tn Gc:i.•cl. inici:11iv:1s de largo alcance foram adotadas. dentro 
das condiçôes e.\istenh:s cm cad:1 época. 

t\gom. porém, na era do planc:jamc:nlo, quando :1 modernu 
tecnologia utinge um estilgio de acc:ntuudo aprimor:1mcnlo, é de espe· 
rar que a assisti:ncia uo Nordeste assumu conotações muis positivas c 
sirva para situar o espectro das scc:1s num quadro de "realismo 
cíclico", enfrentado corn instrumento que reduzam :10 mínimo os 
seus dunosos efeitos. 

112-

(h J••rn•n de ontem. o~hh. lrucm. cm •u.J• colunn. snfo1 
"'"''\.:' dC1.afh.1d.>• wbrr o que l'\'111 o,:oncndo cm toda .1 rq:•lo dare 
l.ltl1C!1!C .l(C!Jd.l rcJ. .lUo.i'n.:u de I'IU\Itll,~bde 

ll.l. •ndu•l\r • .a dc:-.:~1.1d<>ro~ con•UI.a,.io de que. cm ~~~ munu:• 
I"•"· "' IAH>ur .u .a(h..m•t< urcmcda.l•dmcntc pndad.u. Com prc 
,ult••• r.ar.,;1.a•• ~'m.am·t.e O:QJ c .arcn~• : Jl <..-.mun.a' met ... lt.lm•\oC' c11 

.;ond•••\c:l de n<>tm~hd.ade 
f,nlju~n!~> ,.,.,_ rd,.;u1n.am•o.c :=-o lrcnleto de tuha,lho, n~• qu~• 

ol>lu-n .. m .alubmcnlo qu~1o( c-cm mal ora ln<» 
O ~<•tn.:alnl.a <ict~ldo Tc"or.a. cm lq>oM.aj:\'11\ Ctoo(fll.t n.t Cld.a& 

óc ltt;;i'. n.a ll.alu~. c :un..:m.a no Jorul do Braúl, cd~.lo de :tl "' 
1unh4>, "'\'1\lw.a, cm me><> l n.art.a(.lo d<» l.amcntl•-c:n (alo• qu1 

,,..,."'""'''Ui 
··-\ • '""""''« de lf'~h~!h,, L.it• ljU.uc dcwm~nn S lo 

!ú ~~~ct um .ahnfl•' 11ndc. n~• du.a• hor a• de dCtoo(.>nl(l dcro•• 
"" m<><>·da.z, "'' h·•tncn• l""•o..~m 1o( rrolqtff do wl fone c d.a 
lC'<Il;""hlur. ljUC cnuc 10 c I~ hM.1• .:hct~ mu1I.Jt •Cie> ao• 
.w tt~u· s~ •'«d.alk. ,, llniC'<l >ef'n'o l'ft:ll.ado a•" cmrrq:a• 
do•t é <' cti>O<l dJ.ÍIII> de um h>ncl de .Íj:U.I, :n•u(a.,cn!c; 1'~1.1 
~!J.·ndct .1 1<1>11•» Quem n.i<1 quo>et 'orr-n '' rn.:<> de (ac.ar -cm 
cl.a. lcm dr II~ICI de 4"olo..l-

I "· Sn S<n~dntt:l, o S<>rdolc llu .. lot•• no• d1.11 .atu.aJ\. mct · 
tulh.a~ol!• n.z• """"'~'c ~n,:u•la.aniC':\ da(o(uld.>do ljUC lanlo m.ar.:.,t.am 
r,., I'"'"~"·' .... .~.~ ~te. ;><b ~n,ç.lo c o Wlfllmcnto 

l'm 19':'~. um té..'lllo :crl d«occul<> d.a .:undc he<:.al<>ml>c C(ol•'· 
;;•• .. que 't:1l••u. w!>t~udo ;""b m.a!la,.i•• . .t •11b de m•lh.ttco de 
tt-n1.:un ntn.wu. ra.tt\ \Cf1'"\c' .adu,h» 'bqucb C"~U\hC.ad.a f.11\.t do lCtfJ• 

,ú.,.,,t ~~ .1\llc1h1 

(.luc ni" m.a" -c ttt'dalcm lodo\• e-l.a• J'.Í~'""'' l.ullm~•'Cl• - de· 
rromcnlc• i'~t.a um~ J"<>lcn~'J~ c:mcr~cnle, que dCtoep n.atur.tlmcnlc 
mu•l<• t-em I'"'JCI.lt·-c do.>nlc do• dcm.>l\f>.af-co ,;ult<" c o•·•lu.>do• 

h.> '·' GUC' hnh.> .1 dorct. Sr. l're>adcn:c :\I uJill olltaj:.ldO. ( M ualo 
1>ctn' l'.alm•• 1 

O SR. PRE.'>IDE.'TE (Wsi\On GonC3h·etol - Concedo :s r:sl:s· 
..,, ao nol>rc Scn.tdor V~r]:Oao Ti•·ora, 

O SR. \'IRC(LIO TÁVORA (ARE:"A -CE. Pronuncia o 
oc,;umlc da..:ur.o. Sem re-·iuo do orador.) - Sr. Proidenlc. p:sr;s 
, 0 nhc.:smcnto d.t C.1.a lcm01o. por \Oiiciuçilo do lig~atãrio, uma da• 
f'C'\Oa• a quem 1.1n1o hoje dC\'C o :'\ordtlle. o eminente Economista 
Antónao Ssl-.>n llol.1nd:s, teor de tele\ p:t!o.\lldO por S. Ex• •obre no· 
tloa rubhc.'lda no Jomat do Brull a rtlpcito do Banco do Sordeste 

do Br:s\11 

··oo Banco do :"'ordc:stc do Brasil Sjt\ 
S SR TLX lO!!~- Fortnlaa ISjun 76 

Exmo. Sr. 
Senador \'iq;flio TAvorn 
Senado Federal Brasfliu (DF) 

Gt\PRE. 76/.;66- Tenho u satisfação de retru:••mlltr 
Vossi:ncin te~to telex que nesta data c.~tou dirigindo jornal do 
Brasil sobre noticia ontem publi~uda relntivn BN B . 

"GAPRE. 76/~65- O Jornal do Brasil de ontem publi· 
cou noticia sobre sugestões que leriam sido upresentadas a 
Secretaria de Plancjamenlo da Presidência da República por 
um grupo de lrabulho constituldo com o objetivo de propor a 
descstaliz:tçào du econõmi:1. 

Entre essas sugestões inclui-se a de: "reformular as alri· 
buições operacionais do Banco do Nodeslc:" de modo a que a 
instituição "passe a funcionar como Banco de Desenvol· 
vtmenlo com a· reformulação", Diz o JB: "Esse Banco Fe· 
dera! extinguiria us suas Agêncius cl transferiria suas npli
cuções tipicumenle bancúrias comerciais para as entidades do 
sistema bancúrio privudo". 
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Sobre o anunlo, JICMlana de J'IC'llar '" ~uantc:> o.:la· 
t«<mcnto•, 

1) O Bane•• do :"ordc:>lc eh - com<• \Ctllf'n: f o o - um 
Banco de ~'"" •menh>, aluolndo rrC\l.>nunaniCrnen:c ,,,. 
mo San~• Rural ct lndu>ln~l PT\'(j ~· ''J'("'~J,c:. de lvr.ii'' 
rr.uo ~'" l'lnan.:umcnto• de l'ro,c~o• Aj;rl•"\ll.u. Indu•· 
tnan e1 de lnfr.a~llulur~ .:orrorondcm .. m.u• de toO ror 
C'Cfllo da• .arhca.-.\c:> toh,. do Ban(O A l)!rctr•t do1 .aluai 
Admm .. tra.;lo dCI llr~n.:.:~ eh .aumentar o110da mau e>.'"' 

rrororçlo, o que dCJ'CfldC t.Õo-\Omenlc da Dnf'Onoluhdo1dc 
de Rccvf\0• bl'C'O"" a \C1'm1 mol>d11ado• do G<nctno h·· 
dcraii'T\'G 

11) O 8:'1<11 c•er.:c t.arnNm. de form.a •u!tud•lll.a . .a f-'un· 
.;lo de fl.an.:o (\>merooll. rdM~ando o1 ,o\,mltn.:o.a hn.an.;nu 
que eh rm1.ado1 "" l'mp~ .. mado Rc~oonal j'('l<>• dcm.:au 
Bane<" que operam no Sordc:otc Pl'\'(j 

c) C .. ractcnu·~ .u11rn o BS 8 "'""' um ll.an.;o de 
Oa.m•·oh,•mcnto de lrl"' ml\to. m<,.Seh• QUe, a no•~• •cr. eh 
mau adequado e: cf .. :te:n:c f'o!U um ll.:an~" Rq:u•nal IS<• que o 
modelo de Bane., de l~moh1mcn:" rutt>, wmcntc "='"'' 
rnad•• rau ll.:an~» de cM~Ict naoon .. l ou hxah:ad•" cm 

•rc.a• man d~n•nlnda• I'T\"G 
cl) A fun('l(l de llln<•• f<~mct'Oal. cmt>t•u •ur-lemcntar. 

eh C\lrcmamcniC •mrortanlc 
I Pua o rrórno B~"'"· obnd<>·lhc maoor nc\ll>ohdadc 

O!'Cto'IC10no1J, J'(mUIIndO•!he 1>J'(tal ~>m C'((\fh>mi.JI de o.;aJa 

ct "'~urando>·lhe o cquolibr11• fon.1n""" qut' "''""" 
comrromelido \C(\ Ban''' ··rcrd•OC t'\dU>I\.1mcn:c na• .irc.u 
de (ltthh> >Uh\ld1.1du ti\Jt1 .. UblmCnle "Wih> tut.1ll rl'\'(j 

' P:ar:a I) cmrr('.lfl•d·• rq:•on.:al. <lUC conl.> ,,,m um• 
fonte •urlcmcnt.u de anlllo de cuno pra1o num.:a rc~•l•• cm 
que a A~•nti:no.1 Crcú11k1a dO\ lhnc"' Pn• Jd"' eh 
J':&riiCUI:armcnlc (:!o('ói>\;J ( (1\ Banco• rn-.d•" \Uf'~Cm .Jj'('na• 
~O por cento da ofcru de .:rl:d11<1 glol>al do :"'ordcotc) c: cm 
~tnandc r;~nc oru:ntad:a por d11etnrc- ct •ntctC'\'t'> e,u ... 

rq:•••na•• ,;1h1dll <lUC d """'''"' .J,,. lldnú" I''" a<l•" ti:rn '""'' 
M:dco n01 Rcj:o;\,, Ct'nlt<>·Sul 

Com todo o re>J'(II<> <IIIC n.a mcrc.."Cm '" mcmhw• "'' 
grupo de trabalho rt"fcrido. somos for.;ado• a rc.:onhc.."Cr ljUC 

lll su:" •ugc.t<\co- no con.:crncntc <~o IISII- wlo "mr:,.,,., 
cl, n:1 rc:llid:sde, lt'\·d;1m dc:-co•nhccimt"nl<> d;l\ lt'<ll' c.or••.:tc· 
rblÍCII\ de!tlC flanco ct da RcJ:ÍÜO t"m LJUC atullf110\, :\li:m 
di~•o. ~ilo •usc~IÕe. de c;arlltcr pur;amt'nlc nct:atl'<' <I"'· 
infcliLmcntc, niio contribuem ruru dur ao debate sobre C\lalo· 
Zllçào o nlvel de cocrcncia c rucionulídudc c •cnud•> construi!· 
vo que todo~ nó• dc:\t"jumo> •eja ;slcunçado. 

Agradecemos, dc:•de juh. 11 alt"nçilo que for dudu a c:>IC\ 
comentários." 

Aproveito o ensejo pur:t ;srrcscnt:sr u Vossu E,,cdénci:~ 
os meus protestos de C.\IÍmll ct consideração. 

Antonio Nilson Cr:1vciro Holundu 
Presidente Bunconordestc" 

Sr. l'residcnle. V. Ex•. o Sen;sdor Mauro Bcnrvides. os 
Senadores do Nordeste, que rcprcscnt;sm um;s região tão sofrida, 
sabem rcrfcil:lmcnte o que tem representado aquela instiiUição han· 
c:'lri:1 como b:mco comcrci:li nos morncnlos de crise por que passou a 

úrca. 
Retirar-lhe essa função, i: urn desscrviço c nisso certos estão 

MDB c ARENA. pela unanimidade de seus representantes nor· 
destinos que estão de acordo: O B:1nco do Nordeste foi unw 
conquist:t d:t região cm 1953; respondeu-lhe bem :tos esforços cntfoo 
cmprcg:tdos pelos seus rcrrcscntantcs, d:tndo·lhcs suporte par:t o seu 
dcscni'OII'imento, de um l:tdo, c pur:t m:tnutcnção de su:ts utivid:tdcs 
comcrci:tis c industriais. :tlravi:s de empréstimos 11 curto pr:tzo. lf1o 
valiosos, num passado que não vai longe c num presente cm que se 

.af,tnu. ~(' m .. u~cu.- .ltl"-.•lut.uncn:(' ..,:J,tC'~,lttt:.l • .a tu.a ,m("'tt.in,,.t ( .1 

\ .lh.J lk'\.t.C \.C\1 .l(''•'' 
I r .a~· -i~C :mh.U'Ih"• .a J,;(r l \h.uh1 ~m '• 

o SM. I'Mt~nn:,·rt: 1\\ ,! ... •:-: ("'"-"'hn! , .• t.•n•~.!·• • 
r_.t.~"'t.:a ~,, thl!'t'(' S.Ctu"'''' I ''d-l•h~ \ t(;t.a 

O SR. f:\'f:l..Á$10 \'lf:UU 1 \C 1>11 - S(' l'r'Onun.:.•a ,, oquonlc 

d'""' .. ' l - Sr l'rn•<knlc. Sn Socn>ó.>~"C:O.. '"""""''( da o1ll.a 
IC'\f"tn.U.b•hJ.a~~.k d-t.J ltU~.a: .. , ~UC' t'r..C f~~o,1 '"Uh"ff,a.tlil f'<lri' f'''\'\l 
'..)L~hn(':HI(". ,hlW~- ~~ 11.tUC .;!w':f'W(:a, :u\~~' rh.,".tlf.lt..k' r.auUI ''meu 

H .ah.al~ ... , • .a m•!'lh-.1 ~"'~ ""' ~!!\.\'« tt!.),)t'llft.tmtft~'' '\'"m ""' •n:ct•·.an• 
~~ dC't! . .a Ç..1.u. dcnthl lU .a nu: .a<!<. dl-. tt'1~.,~~·. d.a <áftl"-"l.~. d.a ~-<·.a 

r.atl.am<r.t.at T cnh ... l rc~wt ...,., r~a~t.a~ .1 rt11fth.a .11\l: ... - dcnU·o Ó\.'lft 

(»t.ionc=t .. ..,, r-.arhmcn~.att'l 

llomcm .X l>i'"'O\l••. <•>m ~ lror-•r..• .. l-•1-.! .. .k .~r loo.;:aht""'lo 
d~ .a:. ... , d4.ll (Hn<U~' I C\!.u·.ai. ecl.'"'.,fl.-4-...~ .. t (:t1 .. ·<~~'~~ n...~t a.c~~.,J.." ~c 

1~:-ct .u ,:~:,..~., 'I~ Jt~l$ .. ' r""'~C:"tJ.\1;.).' c-r.:~ ft!.c!o..a. ~"' i:\:(111''~tl(~ d..a 
f.amih.a ~ta•alcwr.a, m.u t(z:'l!-w.l ~r~( r~-.."\~t'~~" .. ,~: -.:v~~. 4..\li.lô~.C~a~ 

\'w.lm J""~n.Jc:-"l"'· !.a..~r4..~ .u ~tH~..; .. u rd~t rl('r ... • rt.a..Ne ~t t.a.:t··t~;.• nu .. 1 

(lllfn•J n<-.:~t.u-d.l•k . .l('t'C"t('n!.a~.i! ... ~ •<mr~t' ~··llf :"'lrUJ.••d .u J\l:ctn.a:"u.a.l.. 

.a• \..U~lti\c't () r!" .. ~U r:.._,,...'!h~f..'l; f,H. ( C lf!"ti., ~~~ mC':'t.m.l:'- Jtf"~"U~''t Óf 

h~'"" ._:trt \iii'( an1c,r.am C'l:.a f..au. '"~...!.c t('t'\!,U t;-..~~Ull!'lw~tt \0.:!1. "-'~"' 

r-.at.a ,, Nm·<',:.J~t d.a hmih, t-t,a,u:..r•:J f(nh.,, !c": .. , '~~~~:.a.• ~· 

(Hl\'Ctn,l m.u. t.amt-c:m. rU~, ;cnh ... - J,rn.-.1.~,, ,~c h ... 'li".).J,~ rt.a.t tJWoâ.lo ttWtJ11· 

\J.a\ ,a.(W:ft.ad.U .\Q~I ftO:( rk-r..i!k"'~ ~(ln~\"•r:'~-( ~ • .t.:t:R!C'&.!.l4!•t: - C -..l!l 

:\n.Jl\ n!..ii• .ai .a i'hl\ .lt - :('r.~· .... , 'h~: .. u!l(• ~ !.an"~ « rh~J"~, ... do~• 

(~,\\'('tn''· ~tnth1 h'l!-.l 1.,\ m("t...~ ... , ,_;kl~~f""'~':.tm'(r.~,. tu.• ( ,,t:U.\.k.\rl r "r~~· 
'"' d~ (au 

Rc1••tn.:an""' ,u· .. tttn tk ~nt.a ( .a:.atlt'u, .... ~ o:.,-c .a '"'.at.at 

otJ~un' ~"mrh•mu.k.u tlc "'h!<m (.a.r.uh.at • .a Hu~.at m<~o.;~ t.lUChc!•_ .. c 

\('nCt.and.:' (' . .11. lhiCtn.adt\ nunu ( ..lU de' S .. u~ÓC h~ '.án'"' Ob(.'to(~t. 

('..lt!h:sr.-ntJ,, .. ~''"h.) '''"''C:t-.:J•'n.al. ,!c um , • .,~l.a:''<' ru "Kl.a.dc <k 

lllumen~u. <lc um ""'~"~"'' 1'>•111•.:" c lk "''"<!'" cm manha .:;aroi.Jl. 
.;hcr;,1, c \.l.•u ,n:czt .adtl do '''nlcU.d•" ,se urn dn..;ut'k• qual,lfntti'KO de 

um cnuncntc rcrrc:><nl.an:c dC\1..1 l'.a,u. cm <I"C me l.u "''""'c nuu. 
Sr rrc:-olknlc. iii C C\J'IIC:O .... "" do li.( 10•11!: ... \' ..... ltm. <lllltC oruul· 
""" '''"'l'"nhc•h" meu• de S-.lnt.a C.11.111n.1. "ó l'rcfc•h> da .:ul.1ok dt 
loon,olc:. C:or.•ncl l'cdr,, '-•• (;~mpv•. <juc nl<~ tem a!»<•lul.amenlc 
n.ad.1 '''"' .a nunh" .a:u.aç.lo ""''" C au. m.1• •JUC (cu ~lu• d.a 1ta, d<1 
m•ulh> c d" '..1lun•o~ d"'tc rcrrc:><n: .. nte 

A<1u1 coll '' d1..:urw que me .a~rsde, que me •n•ullo~ . .:om!> 
J'IMIJmcnt..r c"'"'" pdllllú' 

:\lu 'ou, Sr. l'tC'\Idcntc. Sr• S<:n~d.uc:>, lc:>f">ndct .:om ~""'"' 
\I·" IIIHih,l' :-;,;,,• \'1iU U\41 a> f'IÓJ'IIa• p~Ja•'l.t\ do S<n.1d111 
•hf.lm.odor 

A<! UI cot.i••· Sr. l'rC\1drntc, Sr•, Scn.•d•>lc:>, .,l.:un• hiJ'I'''", 
Discuuo rronunclado por a.sc parlamentar, rubhcado no 

DUrio do COCIJI'tMO !li•doul do dim 10 de outubro de 197$: 
"t\o fula r do cm renho do Go•·crno cm s<llucwnM os 

pmblcrna• que ''cm c .. u,;ando "' cnchcnto rcgí,trad;" cm 
díl'ct\:1' tet:iõo do r:1b, Rangd Re1s confc.uou e>lnrem os 
atu;ais f:llos de Santa Cntnrína surrrct"ndcndo us uutoridudc.• 
fcdcrui•. "pois nós nao tlnhumos noticia nenhuma de que 
isso pudcsst' acontecer. E.•tfll'amos utcntos, mus nilo cspcrâvu· 
mos <lUC o fenómeno obtivc.\SC tais dimcnsõo". Disse 
wmbé:m que a situuçilo que encontrou nào é: de culumidudc 
pública, mus que, st'm dúvida, está u exigir providi:ncius 
urgcnles. Seccionando cm duas ctupas as medidas a serem to· 
mudas, o Ministro disse que. de imediato, surgem soluções 
destinadas ao ntcndimento dircto dns populações, tais como 
a possibilidudc do saque de recursos do Fundo de Garantiu 
por Tempo de Serviço; finunciumento, através do Cuixu Eco· 
nômica Federal, grndutivumcntc pago, poro rcposiçilo de per· 
tcnccs, mobiliários, elctrodomésticos c outros perdas, sulicn· 
tunda que o Ministério do Interior dispõe de um Fundo pura 
Atendimento às Calnmidndcs Públicas, ucionudo pura con· 
ceder vestuário, alimentos c medicamentos aos flngcludos." 
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Pronunciamento fcilo, nesta Casa também, pelo mesmo Sena
dor c publicado no DUrlo do Con11'n10 de 21 de outubro de 1975, 
diz: 

"Os prejuí1o~ que afclaram direlamenle a economia de 
cada município foram auim orçado~: 

- Caç.1dbr CrS 898.000,00; Arroio Trinta CrS 
252.000,00; Vidcira CrS 1.200.000,00; Fruillurgo CrS 
JS.OOO,OO; T11ngarA CrS 203.000.00; Rio d:u Antas CrS 
103.000,00; Sllllo \'do"' CrS ~.000,00 e Blumenuu CrS 
~ I W.OOO,OO " 

:-Conforme rcsuh·.a o rcl.alóno", po1111n1o, 11n1e- do dia :!I de 
outubro de 197~. o rd.acóno Jl Ol.1•·.a cm poder du aulondadcs fc· 
dc:t•n. Kf!undo o dcpotmcnlo dalc Scn.ador d.a Ahanç.a Rcno•·.ador.a 
S.aao0.1l 

-conforme ro.uh·.a o rcbcóno. naca prcjuí1o. n1o 
allo compul.adu .. , pcrd .. , ~.awon.ad.n pcl.:u chu•·.a• no• 
.nota 10du•cn .. J. comc:trul e .asrlcob " 

Ouuocópsco 

-o St Mum:to R.ansd R cu. do lncenor, por delcmun.a· 
çlo "" nnu•en:c PrnJdcnle GaKJ. et.IC\'C J'C'W.almcnle n.a 
r-q:slo do \'.ale do h.aJ.1l e p.an•c-ul.armcncc na cid.ade de 
Blumm.au. por <.>e.t.,lo d.1• cnchcnlo S Et•, concomll.an· 
1cmm1c com o .apo•o mor.al e mcn~cm de aclmulo A 
pop<.~~o. ck:t>c.,., uma .t1lc de mcdld.u de cmetréna.a pu· 
o.h·cu de .nnn :om.adu, conforme Jl 11\'C oponuntd.ade de 
.aludtr cm d'"'"''"'' que I-..\ do.a• ptofc:t> '<>hrc olc me-mo U· 
w:n:,) ... 

""'"'''a. de I'C'•K do• rd.acónat com dado• mat• 
arr<>t•m~ot.. Cl(::l.tmcnlc dan«ct.L.\no cnf.all/.ar /.a lomad.a 
óc pro•""ên"a' uncdoal.a• que c.abcm l •u.a P.a•l.:a. l>cm como 
...,. \l•nn.:t:t>o• da Atr~lluu e Pf'C'\·odénaa Socul c m.ai• 
QUC"r.l de ÓII'Cll•' .. 

-A po:tub,:âo a:tntod.a. que por •u.:a rrópna tnu:uli•·.a J~ 
lc:>mou .. , rnmc'lla• mcdodu. nl., pode. j'Or m.ai• tempo. 
a,;uard.:ar rr~wtdcno.a•. pou nlo dup.X de ouu.u ,.,ndtÇ<}c:.." 

-A 'WCl"'· mr .a.n ICJlhmo• apclm de ~JUd~. ICS'OIIt.ando 
que toe;.am con.:-cd•d.a•. de tmcdt.alo, .a fim de que o• prcJuÍio• 
nl" "'" h•tncrn '""'nl•c·u. ou arrocurc;r~•·en cm ~trmndc 
J'.allC 

l"'o•u0.,, Sf Prn.dcntc. Sn. Senadora, lóptC<l de oullo 
d.,,,., . .., pronuno.ado ;>elo mesmo Senador, na1.1 C.1\ól, puhltc~do 
no I>Urio 6o (' ~ de .I de .ahnl de l 9ib. 

A discriminação é injusta e gera certo inconformismo n 1 
classe operária barriga-verde. Trata-se de um só Estado, cor 1 
uma mesma vida sócio-económica, um custo de vid 1 
semelhante, tendo municlpios vizinhos salários mínimos di!· 
cintos." 

Discurso public..do no Dl,rlo do Coall'ftiO do dia 5 d: 
setembro de 1975: 

"Sanla Catarina lem sido drsfnoredcla por JUcrsa.Jy811 
Adm111btnç6rs DO pluo Frc!rral, que rrlraam o Escndo ac• 
rsqii«ÚÚIt1!1o ... " 

S;io ~o pala \'lu do Sc:n:.dor E•·clásio Vieira. da OfXJsiçilo, mas 
de um Scn:.dor da ARE~ A. do Governo. 

"Sle. um f:.lo que parecerá irrCólla muitos daqueles que 
nlo o conheçam." 

"Pnrll comprovar li alirmaciva, bDSLIInle seria que aludis
se cu A incrh·cl ddiciéncia de rodoviu pavimentadas. A enor· 
me dcliciéncia ncuc Klor fa1 com que, ati: hoje:, Sanca Caca ri· 
n~ >eJ.t um bc:ado CUJA.\ rq:too ~o como que ilhas, i~ladas 
um~· d.l\ oulr;l\, f~•"C :1 J11lbr~ de nossa~ eslrad:.s, 
clo rud•mcnlllra que, c:m alsun• ouos, K !ornam inlrafcgit· 
•·cu com qualquer chuva. E muilas dc:uas rodovias datam de 
époc.:a remoca, pois no meu Esllldo aindll utilizamos airada 
conllrufd.a fXJr dcterminaçlo lmpcri11l, única via de comuni· 
c.aç.lo c:m próspera rcgiilo cacarincnK." 

"Q114dro Kl!lc:lhanlc nos caraCleriza cm diversos outros 
t.c:lorcs de igumiJmpon.incia, 110s quais me reporia rei oponu • 
namrnle." 

"Esc:as nlo ilo pala' nu de prole!C\lo, m1u de alirmaçlo 
de verdades que procis..11m Kr ditou ati: que K imfXJnham e Ira· 
Jtam AO po•·o Clllarinensc lllcnçlo C conlrapanida a que (u 
jw. Esta, a fXJliçJo a que ""mos impelidos pc:la honra e rc:s
pon'OihthdAde de aqui atarmos 11 representar aquele Estado." 

Eu di~to: honra e responsabilidade pura o homem do Governo; 
qu.1ndo o homem da Oposiçlo critica, é imprevidente, fnz afirma· 
çOo lcmer!arial. 

Prouij:o, Sr. Preoidenle e Sn. Sc:nadore!C\: 

"Destaco, Sr. Presidente, da~ reivindicações aprc:senla· 
da• AO General Ernesto Geiscl, uma que me parece de maior 
rclcv;incia, justiça c cujo atendimento enlc:ndo nilo poder ser 
pr • ...-ra•lmaJu ""' rnuuo rnai• lcmpo. Trala·sc da impcrio•a 
noccr.stdadc de reformulação do Imposto Único sobre Mine· 
ruis. Aqui encontramos uma dDS mais antigas e sencidus prc· 
lensõo do povo c..carincnsc, ali: hoje inalcndida." "O P'!.,,:r.am.a do• Corredor~:> de E'ponaç.io oc.\ fXJr 

definu .a 1ndut.l., de S.anl.a C alarin.a, cm que pese :a indolrull· 
•-cl •-cubde d.:u rri•·ilc-t:t.adn condiÇ<}c:. naturais do fXJrlo 
m.arltimo de Slo Fr.ancioco do Sul, loc~Jiudo no lilorul 
c .:a 1.a ri ncn K." 

Aqui csluo outras acus3çÕes dcs.~c Senador, cxlrald11s de seu dis
curso publicado no D"rlo do CoDII'ftiO de 19 de sclembro de I 975: 

"Ancor.adouro natural, obrit::ado. respondendo a lodo~ 
o• rt"qunílo• ltcnico•. que K con>lilut num clamor da pró· 
pn.a nalUre/.1 qu.1n1o à •ua uciliuçilo c:m programa dcsle 
porte, budrin dr hlla dr m111t01 r ~ 1r mr"a rm rsprra, 
Slo Francisco do Sul, lerA que ser. por justiça, objclo de meu 
trabalho, no forum de dcbal~ cm que se compreende o Sena· 
do da Repüblic.1." 

Pro!l.\igo com d~caquc de tópicos do Senador que me Úcusa, me 
caluni:1. Em li de abril de I 975: 

"Quero ater-me, neslc pronunciamento, aos justos reei a· 
mos do operariado cularinensc, ordeiro c dedicado às suas 
próprias tarefas. 

Nu realidade aluai, nilo entendo por que cm meu Estado 
o salário mínimo é maior pura dezoito municlpios, restando 
valor inferior para os dcm:1is 179 municlpios. 

"Dos recursos destinados obrigacoriamcnlc pelo Banco 
Central à indüscria c uo comércio, apenas 25% locam a eslc 
último. Diversos os incentivos concedidos pc:lo Governo à in
dustria. inclusive no tocuncc ao crédito. O grande e.~forço do 
Governo para o de.~cnvolvimenlo industriullcm sido destaca· 
do nesta Casa. Procura demonstrar sua disposição de não 
poupar sacrillcios para acelerar o desenvolvimento do selo r." 

"E.~quecido, no entundo, tem sido o comércio, ao qual 
nilo se lcm dado o amparo a que faz jus, !ornando-o, ainda, 
vllima de incompreensões as mais injustas. Essa uma falha vi
slvcl, inclusive pela ausência de uma política para o amparo, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do comércio. Esle sofre 
as conseqUências de nilo dispor de incentivos como aqueles 
assegurados à indústria. Torna-se, ainda, vitima da sobrevi· 
vênciu de métodos, ritos c e~tpcdientcs os mais arcaicos, que 
perduram unicamente pela força da inércia." 
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Pergunto: in~rcia de quem? Do Governo Federal. 

"Apontamos fotos que por si só provam o triste situação 
cm que vem sendo mantida csln ntividndc." 

"Este dcsconhccimcnlo de nosso rcnlidndc <:.\plica fotos 
tão obscuros como o do nilo utilizaçilo dos recursos financci· 
ros do Banco Central, ou do fundo hA tontos anos t.\istcnles 
no BNDE! ê que suo utililllçào se torno, no prAtica, impos· 
slvcl!" 

"Nilo pode o Governo continuar ignorando, ou indife
rente a uma siluoçilo a mais retrógrada, desconhecendo 
dados sem os quais nenhuma politica comercial roderit ser 
idcnli1.nda c muito menos c.\CCUiada. Dodos nccc.•sários nll: 
mesmo pnrn agir de forma mais clicaL c racional no IIXl!nlc 
no fisco!" 

Discurso pronunciado aqui c public;4do no Dlirio do Coear
do dia 30 de &etcmbro de 1975: 

'"Hoje, infclitrncnlc, venho a esta tribuna, nao mais para 
anilar, mos poro critic;4r otuoçilo de outro órgao do mesmo 
Ministério, que vem entravando o encaminhamento normal 
de wuntos rclcvonles para o indústria c o comércio." 

"lndcficiéncios c abusos - abusos do Ministério do ln· 
dústrio c do Comércio - infclitrncntc, sio abundantes cm 
nossa mAquino burocr6tico. No Ministl:rio da IndústriA c do 
Comércio, o Instituto Nocion~l de Propriedade Jndwtriol 
tornou-se órgüo dos mais molélicos" - nao é Orosiçilo que 
falo, mos um homem do Governo - "que causo prcjulzos 
enormes As empresas brasileiros. Numerosos os reclamações 
contra esse Instituto c inutcis tém sido os esforços no sentido 
de tornA-lo ~nstrumcnto positivo poro o progresso brosilciro, 
como é prectso QUe se torne " 

Prossigo, destllcando: 

"Nodo, Sr. Presidente" - c vou repetir - "nodu corre 
normalmente no Instituto Nacional de Propriedade Jndus· 
trial". Nada corre! "ê o que prova, de forma irrcfutll\·cl, 0 

f:ato de :equerimcnlos de rc~istro por :ali tr:an•il.arcrn dcJ. do· 
JC c até: m:ais ano•! Sern ''que'' intcrc...:ad,, ak.&nce rc•ull;adu 
:algum. positi•·o ou nc,;alÍ\'O~ Isso f:al com que,, .:ontoa,;cm de 
tem de •·id;a da p:alcnlc :1 p;arllr d:a d;al;a do pcll•llo de rc~ 1 stru 

se cquip;arc :1 alhurdo. ;ai~'' surrcalisla!" 
. "ê com o propósito de servir que formulamos estas crf· 

ucas." 

. El~, quando critica, é para servir; nós, porque somos tcmerllrios, 
1mprev1dentcs, porque temos sentido elcit.:Jreiro. 

'.'~m servir ao Governo que apoiamos, nem sempre nos 
perm111râ escapar à critica, o que só nos seria posslvel se qui· 
sésscmos servir-nos c nilo servir!" 

Discurso publicado no Dl,rlo do Coaareuo de 20 de novembro 
de I 975, pelo mesmo Senador acusador: 

"Contratados, cm 1973, esses últimos serviços, com u 
Comp:anhiu Brasilcir:a de Drag:agcm, vcrilicou-sc umu 
revisão dos documentos que instrulram o convénio c, até o 
ano passado, sequer haviam sido iniciados os trabalhos. 

"Já dissemos, Sr. Presidente, que deliciencias c 
problemas do Porto de Silo Francisco do Sul não se limitam 
ao assoreamento, que reclama dragagem imediata. Por eles, 
são responsáveis outros fatores, como dcliciencias de 
armazéns, cm precário estado de conservação; equipamentos 
antiquados c igualmente insuficientes." 

A recuperação desse porto tem sido objcto de estudos c 
projetas ao longo de todos estes anos. Mas tudo tem 
esbarrado na escassez de recursos financeiros c - é preciso 
dizer- o manifesto desinteresse do Departamento Nacional 
de Portos c v;Bs Navegáveis, com o que as obras do Porto de' 

Silo Francisco do Sul ~c tornaram algo intcrminAvcl, fonte de 
dcccpçllo pnra o povo cotorincn~c c, indiKutivclmcntc, 
grovc.~ danos para o Pais, que ali lerA. um dia, que fAZer 
in•·estimcntos fo:~osos c que o tempo vai tornando sempre 
maiores!" 

"Em no•·,, ~~lnlal\1, a S de ouluhr,, ra~..;~do, n Sccrclo\rio 
do~ Tr..n•Jl<•rlc- c Ohra• de Santa C:u;mna lc\·c novo 
promcua do DNI'VN: n drasogcm serfa mu:1nda nu primeiro 
lrimc:-lrc do pró\ imo nno!" 

"Confiamos - diz o Scmador - cm que, doto vu. a 
prom~ se cumpra. no inicio do lim de uma históriA tão 
desfavor hei :10 rorto de Slo FranCI\CO do SuW' 

Dia I) de março de 197b, DUrio do (OCIJT"IO daquela data 
mais alguns tópi.:o• interc\\..lnlt:', c aqua otl o Senador E•·andr~ 
Carreira presente, que rua membro d.a Comi .. .Jo de A\\Unhl\ 
RegionaiJ, que alc•·c no meu E.•t.ado c ou•·au "-' ra:l.am.açõo M.a• c 
o Senador da ARE~ A. nouo acu'-1dor. quem dar 

"A Comissão de At.•unlat Regional• ''1\llo~: ,,. 
lnillllaçõo do rorto de Slo Fran"\CO do Sul, manlc\e 
úlnlo~lo• '''"' <.hn~enln ''"·'" c J,, ht!\d•• l',kJc. dC'\.l.'l f,,,. 
mo~, .1'·'"·" .1 flh'>I:C<l(n.:&.l c ur~.:n.:•~ de rc" mdh!.l~<'>c> 
fcll.u ao Go•-crno Fcdcul c que. mfehrmcntc. 1ofrcnm 
tanta• protclaçõo. 

"Ol nobm colegA• dA Coma1.>.\o de A\\unto• Rq;aona" 
conheceram de perto, cm \qlUtda, outro• rroblcma• que 
preocupam lto~Jal c S:anta C.at:mna. \Obre o• qu.a" JA llle 
••!">rlun&do~dc de fo~lo~r de•l.l :rahun.l, .;<Jm<l <e d.\ úlm 11 

:\CI<ll"lllll de :".1\C~.IIIICS ·\ (',&JillUl•> de .\uunhu 
Rej;lllll.ll\, .IJ"Is \1\11.11 s:;., I r o~n.:l'ú• "''Sul. C\(C\C cm har~l 
c, Ali, c<'ntol.atou a toanjlclcz.a de alsumu anliJIU 
rcivindicaçõo. JmprC\\IOnando-w: .:om dcroimcnlo• falo• 
de forma fundamentada. bem hA de ter·K apercebido da.1 
lc~i:m•·" rei\ •nllo.:o~~·\c• d.•quek pr.\•r<r.> ~I una.:• I'"' ~ala· 
rancn..: " 

"À Comauilo se mo<trou .a nc:.:c:>.\ld.adc de amphaçlo da 
copacidadc ormucnadoro~ do rorto de h;aJ:al; da concc ... lo de 
an.:cnl"'" ·"" C\f'\>rt.od•HC\ .: •• t.uancnsc- que u1al11cm ,,. 
rorto• llo ~lado; daloc.amcnlo de drajla; da conmuçlo de 
silo•; daloc:amenlo par.. o porto de um rebocAdor; 
cbn1tru~•lo de um frisorlric<, c. ~brctudo. d4 urgente 
ncccssidndc de novo~ guind:11IC\ que multipliquem a 
capucidadc de mo\·imcntuçilo da~ aluai• instolaçoo." 

··De Florianópoli• fomos par01 Criciúma, sempre 10h o 
nwi' :llcn~i'"'' ·'''c'""·•mcrll•• "·' Sl 'I>ES. I. c ~lcrn!lro' do 
(iovcrn•• c:'l:adu.rl. 

,\ C••mi""'' vi,itou urn:a min.• de c:arvào, c cn.:•llllr,ru·•c 
.:om aulorid;ades J,,.;;ais, n;a sede,(., Sindi.::alo d;a lndúslra:a do 
Carvilo. prcscntr o Prefeito Alscmiro Munique Burrclo. 
Novamente, foram o5 nobres Scnadorc.~ postos a par de 
rcinvidicuçõcs de umu populuçilo que hã uno~ batulha puru u 
soluçilo de seus problemas. Sentiram o potencial económico c 
se scnsibili1.nrum com as quc.~tõcs sociais da rcgiilo 
rurbonlfcra." 

Devo frisar que as reivindicações expostas à t ... missilo, 
de forma ampla c sentido, corporificam metas, para que esses 
projctos tenham execução apressada, como é empenho do 
eminente Presidente Gciscl, u fim de que se tornem realidade 
velhos sonhos do povo calurincnsc c scjnm atendidos a tempo 
altos interesses nacionais. Isso se impõe, também, porque -
dói-nos alirm6-lo - Santa Catarina nilo recebeu sempre du 
parte.do Governo Federal o tratamento a que sempre fez jus. 

Sr. Presidente, sinto-me na obrigaçilo de reiterar que, 
lastimavelmente, o Eswdo de Sanlll Ct11urinu não teve 
atenções u que sempre fez jus, cm Governos c épocas 
passadas. O povo cutarincnse bem sabe disso c lamenta 
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profunaamcntc essa triste circunstância: mas não se dá ao 
ressentimento, pois dcsatcnções apenas servem para aguçar 
seu excepcional espírito de luta c trabalho: capacidade de 
trabalho criador que, a despeito de tudo, tem assegurado ao 
meu Estado crescer c desenvolver-se, na multiplicação de sua 
contribuição para a riqueza nacional. 

Farei a leitura, para, cm seguida, ouvir o nobre Senador 
Eurico Rczcndc. O útimo tópico de uma série de outros, que 
não poderíamos, aqui, trazer todos. 

Diário cio Coagmso de 19 de maio de 1976, que publica 
o discurso do Sendor acusador: 

"Nós absolutamente niio nos opomos a que o DIPOA 
exerça fiscalização no cumprimento da lei. O que nilo 
podemos concordar é que o DI POA cometa aberrações como 
tem feito no meu Estado. Posso trazer a V. Ex• mais de uma 
centena de casos, inclusive, neste pronunciamento, está 
inserido o fato de que vários pequenos abatcdouros do meu 
Estado, que fizeram grandes investimentos de conformidade 
com a orientação do DIPOA, tiveram seus estabelecimentos 
fechados. "Também devo dizer a V. Ex• que no meu Estado 
c isto cstj registrado nos Anais da Casa, os frigorrticos lá 
existentes, que se dedicam ao abate de bovino, foram 
con\•OCJ>t!o~ pelo Governo do Estado c indagados se 
interessariam fazer a distribuição da carne cm todo o 
território catarincnsc. E nenhum deles, c nenhum deles -
repito- manifestou esse interesse." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, silo tópico5, afirmações, do 
Senador Otair Bcckcr, da Aliança Renovadora Nacional, de Santa 
C~t~rin:1, o CJiuniador. 

Pergunto: São afirmações levianas, imprudentes, temerárias? 
S. Ex• as fez apenu olhando o sentido eleitoral? S. Ex• as fez apenas 
olhando a sua projcção eleitoral no Estado? 

Nilo! Sou homem de responsabilidade; sei discernir as coisas, c 
pouo afirmar a esta Cua: Otair Bcckcr agiu. aqui, corrctamcntc; fez 
111 crltic:u ncccuárias cm defesa de Santa Catarina; agiu merecendo 
o nouo apoio. 

Agora, com o seu discurso da última segunda-feira, ai S. Ex• 
faltou A verdade. 

Este é o Senador que foi difamado por um colega do seu Estado 
homem que sempre mereceu o meu maior respeito, que mereceu, da 
minha parte, o maior tratamento de educação, de nnesae, de 
clcgúnci:t; se mais gentil, mais cortes, não fui para esse Senador, 
porque as minhas limitações não me permitiram. 

Eu não vou descer. Santa Catarina tem um povo, dentro do 
quadro nacional, pelo menos, rnzo:tvclmcntc, de nlvci cultural, de 
instrução, que sabe discernir. 

Em 1966 fui eleito Deputado estadual; cm 1969, Prefeito da 
cidade de Biumenau; tive a ventura de ter como meu sucessor um 
homem do meu partido, um ex-colaborador meu. Em 1974 fui eleito 
Senador da República. Aqui estou, a Casa me conhece. 

Não vim para cá, Sr. Presidente, Srs. Senadores - c parece-me 
que não vou fugir nos parâmetros parlamentares, nâo vou fugir à 
ética parlamentar, porque penso o que vou dizer c medito no que 
afirmo - não vim para cá de carona; nilo vim para cá no estribo do 
ex-Senador Antõnio Carlos Konder Reis. 

Ouço o Senador Eurico Rczcndc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Confesso que estava 
até querendo desistir do aparte, mas é uma questão de compromisso, 
não devo me arredar do desejo de npartcar V. Ex• Nilo quero, de 
modo algum, participar dos aspectos, aparentemente pessoais, da 
controvérsia; c se fosse participar, seria no sentido de fazer votos 
para que essa divergência, assim pessoal, desaparecesse c que se 
restabelecesse a necessária intcrvivência entre os dois ilustres 
representantes de Santa Catarina. Que essa polêmica, no seu aspecto 
pessoal, seja assim como o orvalho que, à noite, desce nos canteiros, 
c o sol da manhã desmancha inapclnvclmcntc. Mas quero extrair da 

veemência do seu discurso - sem o lado que V. Ex• qualifica como 
de delinqUência verbal - um grande elogio que o MDB faz no 
eminente Senador Otair Bcckcr. Porque todos nós estamos acostu
mados à sinfonia de realejo da nobre Oposição, que vem acusando, 
~istcmaticamcntc, a ARENA da prática, c mais do auc da prática, da 
persistência da politica do amem perante o Governo Federal. Acaba 
V. Ex• de comprovar que o seu ilustre colega, Senador Otair Bcckcr, 
tem feito as suas reclamações, c até mesmo dardejado os seus protes
tos reivindicatórios, visando à drenagem de recursos técnicos, de 
recursos financeiros c, finalmente, de melhoramentos para o seu 
Estado. Então, nesse ponto, nesse ângulo, c eu me atcnho c volto a 
dizer a esse ângulo, o pronunciamento de V. Ex• corresponde ao 

. atendimento até: de uma crítica do MDB, que se faz aqui na Casa 
cõncava c na Casa convexa, pela qual existe uma rcrm:mcntc 
submis~ào da AREN1\ ao Governo Federal, quando ai parece uma 
quc.~tào ou de malícia ou de semântica; a submissão da ARENA não 
é: :10 Presidente da República nem ao Governo Federal, é ao int~rcssc 
do País. Ess:1 submissão da nossa parte existe. Encerro aqui a minha 
Intervenção c f:1ço votos para que entre mortos c feridos escapem 
todos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente, 
esta é a minha parte, mas tenho obrigação de defender os meus 
companheiros ... 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) ... principalmente o 
Prefeito de Joinvilc. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA- SC)- Permite V. Ex•, já que 
vai entrar numa segunda parte, a fim de que oossamos rc.~pondcr? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouvirei o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC)- O agradecimento que cu 
ia formular a V. Ex• o meu eminente Lldcr, Senador Eurico Rezéndc, 
já o fez. Sou grato pela homenagem que V. Ex• me presta lendo, aqui 
tópicos de discursos que fiz nesta Casa. Eminente Senador Evclásio 
Vieira, cfctivamcntc solicitei, tenho solicitado c solicitarei providên
cias para o meu Estado. A defesa dos interesses catarincnses foi, é c 
será a minha principal bandeira. Reclamei c reclamarei, mas, n par, 
sou suficientemente honesto para reconhecer o que o Governo 
Federal fez c está fazendo, sobretudo, o Governo do eminente, do 
honrado Presidente Ernesto Gciscl. V. Ex• hã pouco havia citado, 
cm lendo um dos meus discursos, a ressalva que fiz de que, se Santa 
Catarina tinha sido esquecida, felizmente, agora, está sendo 
aquinhoada, atendida. E é por isto, c foi por isto, eminente Senador, 
que busquei mostrar a realidade do atendimento do Governo 
Federal para com Santa Catarina c não como fez V. Ex• cm seu 
discurso, dizendo que "credibilidade i: palavra que tem alta significa
çiio na atividadc do homem cm qualquer sctor c que para ..:onquistá
Jn, para mantê-ln é necessário um comportamento de honestidade". 
AI sim, eminente Senador, houve insulto. Eu ni!o busquei insultar 
V. Ex•; busquei tecer considerações sobre o seu comportamento 
parlamentar. E ai, abro um parênteses para dizer-lhe que a reciproca 
de apreço, de admiração, é verdadeira P.!lra com V. Ex• Apenas 
busquei mostr:tr a rc:llidudc 'dos futos, o tr;:;amcnto •Iuc hoje Santa 
Catarina recebe do Governo Federal c esse tratamento, certamente, 
V. Ex• nilo haverá de questionar. Usei no meu discurso palavras que 
V. Ex• usou, citei algumas, como citarei agora parte do seu 
pronunciamento, quando respondeu ao eminente Lldcr Eurico 
Rczcndc, dizendo: "O que conheço muito da parte do Governo 
Federal são promessas, intenções, divulgações bombásticas de que 
pretende fazer isto, de que pretende fazer aquilo c de que está 
elaborando tal programa: mas, nada de real, de mnt~rial, de 
expressivo, c de significativo, Santa Caturina tem visto, seniio 
estaríamos aqui a proclamar. Infelizmente o Estado de Santa 
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Catarina nilo tem contado com o apoio, de que é digno c merecedor, 
da parte do Governo Federal", Ccnamcntc, isso nilo foi insulto, 
eminente Senador? Mas, para mim c para a grande maioria de 
catarinenses tenho absoluta certeza de que também o foi. Quanto ao 
aspecto polftico_. fique certo V. Ex• de que, assim como o eminente 
Senador, hoJe Governador Antõnio Carlos Kondcr Reis, cm 1970, 
mereceu a votação da maioria dos catarinenscs cu também a mereci. 
E, por via de conseqUência, o meu mandato é legftimo c aqui estarei 
diuturnamcntc cm defesa dos interesses catnrincnscs. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu li o que 
afirmou o Senador da ARENA. Acabei de ler o que ele disse contra 
o Governo Federal. A Cas:t também ouviu. E diz, agora, S. Ex• que 
não rne agrediu, que nfto rnc insultou, que não me difamou. Vou ler 
apenas um trecho que diz - são apenas temerárias c S. Ex• tem o 
dever de saber inexatas-

"!! q11c o nobre Senador Evclásio Vieira niio se ocupa 
com questões c problemas do Estado de Santa C.ttarina. 
Quando sobe à esta tribuna dela bombasticamente se cmpc· 
nha crn campanha eleitoral, esforço que ocupa seu tempo 

integral." 

Mas, vamos mais à difamação cm relação ao Prefeito de Joinvi
lc, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O Prefeito de Joinvilc é o Coronel 
do Exército, Pedro Ivo Campos, hoje na reserva; foi Deputado Esta· 
dual, meu colega, Presidente do MDB catarincnsc, foi Deputado Fe· 
dera!, é o Prefeito deJoinvilc, eleito com uma vantagem de mais de 
onze mil votos sobre os três candidatos da ARENA. I! um moço 
inteligente, talentoso, dinâmico, operoso, probo, honntdo, digno. 
inatacável, Coronel Pedro Ivo Campos. t verdade, é c:tndid:tdo a 
candidato ao Governo do Estado, c tem credenciais para isso. Tem 
mais, tem credenciais para ocupar o Governo do Estado c fazer uma 
grande administração. 

O que o Senador da ARENA disse a respeito desse honrado 
brasileiro? 

"Igualmente, silencia desmandos c baixa politica do 
Prefeito de Joinvilc, também, seu correligionário nutcm 
agora os Srs. - c que dedica tempo integral, sem poupar 
csfroços c gastos cm percorrer o Est:tdo, cm campanh:t 
eleitoral, enfrenta a competição com a pretensão do prezado 
Senador de disputar o Governo do Estado." 

Vejam Srs. Senadores que afirmação gravfssima: a de que o 
Prefeito Pedro Ivo está usando dinheiros da Prefeitura de Joinvilc c a 
percorrer o Estado de Santa Catarina cm' campanha eleitoral! Isso é: 
uma inverdade Sr. Presidente c Srs. Senadores; isto é: uma inverdade, 
que precisa ser repelida, que precisa ser repudiada, que precisa ser 
contestada. E o Senador Otair Beckcr ainda tem o desplante de dizer 
à esta Casa, com um elenco de brilhantes jornalistas a ouvir, que não 
está a insultar-nos nem ao eminente correligionário, Prefeito de 
Joinvile. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço V. Ex• 
eminente Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Senador Evelitsio 
Vieira, associo-me às paluvras do ilustre Senador Eurico Rczcndc, 
quando lamenta este incidente entre os ilustres represent:mtcs de 
Santa Catarina, Senador Ot:ti r Bcckcr c Senador Evclásio Vieira, 
porque ambos estão empenhados nu luta em favor dos anelos de San
tu Catarina, c 'agor:t, por qucstito de somenos import:inci:t. .. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Dá licença'? Some
nos import:incia'? Eu sou difamado, sou insultado c é de sumcnus 
importância? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu não concluí, nobre 
Senador, a questão de somenos importúnci:t. O Senador Otair Bc· 
cker, a quem nós muito admiramos, é membro integrante da Comis
são de Assuntos Regionais, da qual também tenho a honra de parti· 
cipar, c com ele visitei c constatei us carências da faixa litorânea de 
Santa Catarina. Mas, meu ilustre e querido Senador Otair Becker, 
acusar o nobre Sen:tdor Evelitsio Vieiru de fazer :tccno eleitorciro 
com as reivindicações para Santa Cawrina, isto sim, é: uma tcmerida· 
de, porque, se todo o aceno, se todo o meneio de um representante 
do povo, cm favor de sua terra, for sempre visto sob este ângulo, é 
melhor, então, fechar todas as Casas Parlamentares; se tod:ts as atitu· 
des que tomarmos, seja antes ou posteriormente às elciçõe.~. forem 
cnc:tradas como acenos elcitoreiros, não faremos n:td:t. t\ verdade i: 
que na faixa litorânea de Santa Ca!ôtrina - nós constal:lmos carên
cias ubsolutas. O Porto de São Francisco, se não me falha a mcmó· 
ria, com aquele armazém com uma só sucçilo de soja, é: uma pocilga; 
não é: armazém, é: uma pocilg:t! Enatão. Santa Catari:t não estú sendo 
atendida. Esta é: que é: a verd:tde. Deixei de me dcbru~ur, quando visi
tei esse Estado, sobre este assunto, porque já havia n:t voz de Otair 
Beckcr c nu de Evclásio Vieira dois grandes b:tt:tlh:tdores. E aí está o 
:~testado lido por Evelásio Vieira. Sempre os discursos do Nobre 
Senador Otair Beckcr trazem o c:'tlamo d:t reivindicação, truzcm sem
pre us admocst:tçõcs, trazem sempre os lembretes contra o dcsatcndi
mcnto, por p:trtc do Governo, dessas reivindicações. Bast:t ler. O 
Senador Evclilsio Vieir:t us leu. O Senador Otuir Bcckcr sempre faz 
com todo o respeito, inegavelmente, mas sempre mostru que o 
Governo tem dcix:tdo de atender, com rrcste/a, :1 e»:t solicit:tção do 
povo catarincnsc. Logo, não se justificava atribuir e.~sc apodo ao no
bre Sen:tdor Evelásio Vieira, o que lastimo profundamente, porque 
gozo da amizade de todos os dois e vejo cm Otair Beckcr um digno 
representante do povo catarinensc, inegavelmente um dos mais bra· 
vos parlamentares e, talvez, a sua bravura sobressalte e.~scncialmcntc 
do seu carátcr reivindicatório na tribuna. Esta é a verdade. Talvez, o 
seu gr:tnde predicado esteja ao assomar a tribuna c rctvindicar, apon· 
taras falhas do Governo Fcdcrul pura com Santa Cutnrinu. Port:1n· 
to, meu ilustre colega Evclásio. Vieiru, f:tlo, neste momento, :tutoriza· 
do pelos dois Vicc-Udercs, que :tqui estão presentes, e como Vicc· 
Líder do M DB, hipotecando irrestrita c incondicional solidariedade 
a V. Ex• e ao Prefeito de Joinvile. Tenha, portanto, em seus colegas 
plcn:t e absoluta confianç:t. Nós temos certeza de que V. Ex• fala 
pelo povo de Santa Catarina, assim como o nobre Senador Otair Bc
ckcr. Só que Otair Becker não está interpretando condignamente as 
su:1s reivindicações c sua posição. Um colega de Senado jamais chega 
atribuir a um outro uma pretensão cleitoreira, quando reivindica cm 
favor de sua região. Se fosse :tssim, então, ficaríamos ctern:tmcntc a 
nos digl:tdiar, a nos apodar, :1 nos invectivar. Nobre Senador, peço 
aos ilustres colegas que encerrem esse incidente c que, doravante, 
todos nós saibamos nos dirigir a um colega. Agora mesmo li um 
discurso do eminente Senador José Lindoso, afirmando as prodigali
dades c a exeqUibilidade da BR-319, que conJcno lll!Ui veementemen
te. Mas, ele o fez com cleg:inci:t, foi incap:tz de me dirigir uma palavr:t 
mais ou menos hirsut:t, m:tis ou menos Ctsperu ou agressiva. Acho 
que devemos nos p:tut:tr por comport:tmcntos :tssim. V:tmos reivin
dicar, nws sem atribuir a um ou outro insultos, mesmo que sejam 
vcl:tdos. Muito obrig:tdo, nobre Sen:tdor. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senudor? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -SC}- Ouço V. Ex• 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Se V. Ex• diz que i: 
inverdade c que sfto insultos, aqui cstit, est:tmpado na imprensa de 
Santa Cat:trina- niio sou cu, nobre Senador Evclásio Vieira, quem 
l'cz essa dcclaraçfto, mas ~ a imprcns:t cat:trincnse que diz. com o 
título: "Águas passadas retornam ao mundo", onde truta do assun
to. Até hoje, não vi, não j, c não tenho conhecimento de algum 
desmentido da parte do Sr. Pedro Ivo Figueiredo de Campos. 
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Peço a V. Ex• que 
não use: deste: artifício, como usou em relação ao Sr. Senador Itamar 
Franco, quando ele se referiu a isso. Leia, pelo menos, um tópico, 
uma linha, que faça acusação ... 

O Sr. Otalr B«ker (ARENA - SC) - Pois não, nobre Sena-
dor. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... do grau com 
que V. Ex• fez neste discurso. 

O Sr. Otalr B«krr (ARENA- SC)- Eu desejaria fazê-lo. Se 
V. Ex• tivesse pedido. Ei-las: "O aluai Prefeito de Joinvilc vive: cm 
permanente pcrc:~rinação política pelo Estado de Santa Catarina, 
.ttr:tvé' d,, ci\<J h;thilmcnte form:td<> pcl:ts Prefeituras Municip:tis de 
Join,·ilc, Blumc:nau c La~cs, todas cm mãos cmcdcbistas c detentoras 
de ~randcs colé:~ios eleitorais. Repete-se a história, tendo, inclusive, 
o nome do atual Prefeito de Joinvile sido lançado ao Governo do 
E.~tado para as eleições de 1978, domingo passado cm Criciúma, por 
um grupo de mineiros do sul do E.~tado." 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não há absoluta
mente nada de mais. Sr. Presidente: c Srs. Senadores, pelo fato de o 
Prcfcill> de luin,ilc "isitar. cm fins de scm:tna. outras cidades de San
t;1 Ctl:trina e ter seu nome honrado lançado ;t candidato :to Governo 
do E.\tado. Agora, V. Ex' dil que ele se dedica, em tempo integral, a 
percorrer Santa Catarin:t. e ~astando dinheiro. 

"E dinheiro de onde? Da Prefeitura. porque o Prefeito 
que não comparece ii Prefeitura, diariamente, o Senador que 
não comparece ao Senado, está lesando os cofres públicos." 

ta afirmação de V. E.,. 

Penso e entendo, meus caros cole~as, que me mantive no nível 
desta Casa: poderia entr;tr em áreas menores, no varejo, mas não de
vo, porque não sou Vereador, sou um Senador da República. 

Para concluir. há um fecho. é uma expressão, ainda, do Sena
dor Otair Becker - no seu discurso que não foi de improviso, foi 
escrito, foi lido - e ele disse: "Nem mesmo a paixão partiditria 
justifica diatribes e bombásticas explorações à custa - notem 
bem - da vcrd:tdc c dajustiç:t". Não se pode, realmente:, explorar a 
verdade c ;1 justiça. Verdade é verdade! Eu sei, ele foi traído no seu 
subconsciente, mas o discurso foi escrito. 

~1uitu ubrigad<l, Sr. Presidente. muito obrig:tdo, meus eminen
tes companheiros. (~1uito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Concedo a pala· 
vr:t ao nobre Senador ll:lmar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG- Pronuncia o se· 
guinte dis.:urso. Sem rcvisfto do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Antes de inici:tr o pronunciamento que deverei fazer nest:t turdc, 
m:tis uma vez, respeitosamente, vejo-me na contingência de cobr:tr 
da Mes:t Diretor:t do Senado Federal a solução do problema do cstít· 
gio dos universitúrios, :tprescntado no ano passado nesta Casa c até 
hoje. por incrível que p:trcça, não sei qual a dificuldade encontrada 
pant aprovaçiio deste ·nosso pedido. Razão por que, com todo o 
respeito c ac;tlamcnto que merece o preclaro Presidente, peço a 
interferência de V. Ex• par:t solucionar de vez o problema do cstltgio 
dos universitários no Senado Federal. 

Era ;1 primeira obscrvaçiio que eu faria. 

Agora, Sr. Presidente, passo ao meu pronunciamento: 

A uniformidade é um dos pressupostos da simplificação de qual
quer sistema, só convindo desfazer-se quando a especialização de um 
ramo de uma ordenação exige tratamento próprio, no sentido de 
maior rentabilidade. racionalização ou de mais lógica adequação 
aos objctivos colimados. 

Tratando-se da organização compctencial do Poder Judiciário, 
sendo :1 Justiç:t do Trabalho, cm virtude de norma constitucional, 
competente para Conciliar e Julgar os Dissfdlos Individuais e Cole
tivos entre Empregados e Empregadores e, mediante Lei, outras contro
vérsias oriundas de relação de trabalho (art. 142, § J9, da Constituição 
Federal), foi, no entanto, excepcionalmente deslocada para a Justiça 
Federal, comum, a competência para o processo e julgamento dos 
"litígios decorrentes das relações de trabalho dos servidores com a 
União, inclusive as autarquias e as empresas públicas federais" (art. 
110 da Constituição, também com a redução dada pela Emenda 
Constitucional de J9 de outubro de 1969). 

1\companh:tndo com intensa dedicação o equacionamento dos 
problc:mas do Direito Social brasileiro, nunca sentimos razoabili
d:tdc n:t inov:tção com que a supracitada Emenda Constitucional 
retirou d;t competência da Justiça .do Trabalho o processo e o julga
mento d:ts relações jurídico-trabalhistas de interesse imediato da 
União c de su:ts autarquias c cmprcs:ts públicas. 

Consta ser a Justiça do Trabalho mais propícia ou sensível aos 
interesses dos empregados, obviamente cm detrimento dos pmrões. 

Não é vitlida essa concepção para quem, mais atento. à realidade 
dos fatos, se compenetra de que é: o Direito do Trabalho caracteris
ticamente p:llcrnalístico, com fundamento indiscutível na desigual
dade soci:tl, sobretudo económica, naturalmente existente entre em
pregados c cmprcg;tdorc.l, aqueles hipossuficiente. 

Com efeito esse fortalecimento dos trabalhadores por meio das 
nornws legais é a própri:t aplicação, cm um campo espccílico, do 
princípio constitucional da igualdade de todos perante a Lei. 

A lei trab:tlhista é: tranqUilamente favorável uo empregado, não 
o sendo propriamente o aplic:tdor, senão na medida cm que esteja 
rcnctindo o espírito protccionista cm face das circunstâncias várias 
do cuso concreto. 

Ultimamente, dentre as sugestões apresentadas pum a pro
grmn:tda Refornw do Poder Judiciúrio, constam o retorno das 
causus trabulhistas da União c suas autarquias c empresas públicas 
para a órbita dn cÕmpeténcia da Justiçu do Trubulho, bem como u su-
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pressão da purituricdadc dessa Justiça Especializada, ou seja, de sua 
composição colegiadu. 

Tr:tta-sc de dois pontos que estariam sendo recusados, nisso dis
sentindo do cntcndimt?nto do Supremo Tribun:il Federal. 

Mantendo os juizes classistas, particularmente como favorúvcis, 
isto é, os rcprcscntuntcs dos empregados c dos empregadores n:t com
posiçlio dos diversos órglios da Justiça do Trab:ilho, o Governo 
tende a deixar for:t da Justiça especializada as c:tusas trabalhist:ts d:t 
União, inclusive auwr,]uias c empresas públicas, assim confirmando 
a orientação excepcional adotada cm 1969. Particularmente somos 
f:tvorúvcis aos juizes chtssisws. 

Inquestionavelmente, essa mutilação do objcto da Justiça tra· 
o:ilhista não dcix:t de representar um desprestigio p:tra :tquclc impor
wntissimo sctor da Jurisdição, ccrtumcntc calcado na f:ils:t suposiçito 
de parci:ilidadc cm prol dos obreiros, não :tpcnas pela formação dos 
Magistrados do Trabalho, como t:tmbém pela composição p:tritária, 
que conta com representantes dos cmprcg:tdos, assim como dos cm
pregadores. cm igu:ild:tdc numérica. 

Se o car{ttcr colcgiado tem innucnciado na manutenção do des
locamento daquelas causas de seu campo jurisdicional próprio ou na· 
tur:il, então se revela a contradição de convir a manutenção dos jui
zes cl:tssisws m:ts não convir su:t participaçlio no julgamento dos 
feitos de interesse da Unilio, havendo, pois, o intuito de se :tdowrcm 
dois pesos c du:ts medidas. 

Por ser um imperativo da lógica c da uniformidade, cspcmmos 
que. prevalecendo o bom senso, seja acolhid:t :1 sugestão do Excelso 
Pretória, no sentido de voltarem para a .I ustiça do Trabalho o proces
so c julgamento dos dissidios tr:tbalhistas cm que :1 União, entidade 
:tut{trquica ou empresa pública federal forem interessadas n:t con
dição de autoras, rés, assistentes ou o poentes. 

Aqui lica, pois, o nosso apelo para que na reform:t do Poder Ju
dici{trio, tal sugestão seja ac:ttada. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonç:ilvcs) - A Presidi:ncia 
esclarece sobre a reclamação que V. Ex• faz, que realmente não i: a 
primeira vez. Em outra oportunidade cm que cu cstav:t evcntu:il
mcnte na Presidência, V. E)(• fez idêntica reclamação c tive ensejo de 
falar com o Relator a respeito do assunto. De fato, o Relator :tprc
scntou o parecer da Comissão Dirctora, mas ocorreu um equivoco: 
ao invés de dar parecer sobre a última proposição de V. E)(1, que tra
ta de providênci:ts mais dirctus do próprio Scn:tdo, deu parecer sobre 
a primeira solicitação de V. Ex•, no sentido de estender aos cstagi{t
rios da Câmara Federal :1 oportunidade de t:unbém participar dos 
tr:tb:ilhos legislativos do Senado. Vcrilic:tda a ocorrência do engano 
quanto it proposiçlio que dcvi:t merecer o parecer, posso dizer a V. 
Ex• que f:tlci novamente com o Relator c S. Ex• prometeu :tprcssar 
o p:1rcccr, no sentido de a proposiçlio vir à :tprcciaçlio do Plcnúrio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mais uma vez, 
:tgradcço a V. Ex• 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa· 
lavra :to nobre Scn:tdor Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sem a Amuzôniu o Brasil jamais 
serú umu grundc potencia. Farei desw expressão o exórdio de todos 
os meus discursos ncst:t Cus:t à scmclhançu daquele exórdio que o 
orador romuno usuvu, p:tra preparar o povo de Romu contra Carta-

go. • . 
Sem a Amazõniu o Brasiljumais será uma grundc potcncm. 
Recentemente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, li, no Jornal da 

Manhã de Slio Puulo, de 30 de maio de 1976, um artigo du luvru do 
Jornulist:t Gcnival Rabelo, "Contradições c lncocrêncius" que se faz 
mist~r truz~r uo debute, ncst:t Cusu, porqu~ diz respeito a umu uçüo 
sub-rcpticiu que se cstú pr:tticundo no Brusil c !ntcgra a gn.tn?c c~n
juru, a grundc conspiruçlio contra o dcscn~olv.tm~~to brustlctro, c u 
:ttuaçlio du cclcbérrimu BEFAM. Uma tnstttutçuo que tem por 
incumbénciu distribuir unticonccpcionuis puru deter u cxplosiio 
dcmogritlicu no Brusil. 

Sr. Presidente. Srs. Scn:tdorcs, o Brasil tem dois grandes ini· 
migos - isso é indiscutível. Prim~iro, o alienígena inteligente que. :r 
serviço de sua p:'ttri:t, urde c trama -com muita ruzão, pois serve à 
suu Pátria- todos os recursos p:tru evitar uma competição. o ap:trc· 
cimento de um novo competidor no .:enúrio internacional. A su:t 
:tção é villid:t, com respeito ao seu nacionalismo, c muito justa. 

1\gora. o segundo inimigo nosso. somos nós mesmos, ensimcsmados 
n:t noss:t burrice, na nossa caturrice, n:tqucle velho comportamento 
de. :tdivinh:mdo :1 tempestade. cnli:.r a cabcç:t na tcrr:t como f:tz o 
; 1 vc~truz. Nito :tcordamos diante d<> perigo. p:tr:t atitudes salutares de 
irncdi:tto. 

Esse Instituto, de inspiração alienígena continu:t insidiosamente 
a :ttuar no Brasil, provocando ou tentando provoc:tr um:t par:td:r na 
noss:r cxplosiro dcmogrúlic:t, explosão da qual dependemos p:tra nos 
:tlirm:tr no ccnúrio mundi:tl. 

Porque cu continuo a lhes repetir: o Brasil j:tm:tis ser:'! uma gran· 
de poti:nciu se perder u t\muzônia, ou se perder qualquer p:trte 
grande do seu território. M:ts u t\mazõnia, indiscutivelmente. i: a 
mais amcaçud:t porque i: a desocupada, i: :1 não integr:td:t. 

Como pretender um:t secção do Sudeste, do 'Sul, do Nordeste, se 
eles se acham ocupados, se hit urn:t população :tbllriginc, ;.c há 
brasileiros lá, mantendo o território. garantindo o ull poss.ldeds. 

M:rs rw,\m:winia dcsocup'ada cjit se dissc,jit se prodamou que 
nenhum pai~ pode :tlmcj:tr sentar it rncs:t ·das grandes p<>ti:ncias se 
não tiver mais de sete milhões de quilômetros qu:tdrados c se não 
:tlc:tn<;:rr um;~ popul:u;ão de Juzcntlls milhões de habitantes. Isto jit 
constitui um :txiom:t, um dogm:t d:t Geopolítica. 

Pois· bem, esse instituto. num comportamento cancerígeno. 
numa atitude de deter, de diminuir, de desacelerar a corrida 
brasileira à cadeira que tem, que i: c será cativa, no cenário das 
grandes nações, continua a agir, continua a impedir a explosão 
demográfica brasileira. 

Leio o :trtigo do ilustre jornalista. porque merece tornad:t de 
conheCimento por parte dcst:t C:rsa, corno cst:t Casa merece tomar 
conhecimento do que faz :r Igreja. hoje. lJUC vi no repórter tclevisio
n:rdo. A Igreja de São Paulo se reúne com c:rrtazcs e f:ti.\as exigindo 
congcl:tmcnto dus prc<;os, c.~igindo s:tlitrios melhores, c ela intcg'ra o 
artigo do ilustre articulista Genival Rabelo, que tem o seguinte 
cabec:tlho: 

CONTRADI(OES E INCOERf:NCit\S 

Genival Rabelo 

Tem razão Dom Eugênio de Araújo S:tles, C:trdcal-Arce· 
bispo do Rio de J:tnciro, ao incluir no rol das contrudições c 
ini:ocri:ncias do niundo moderno, .a suspcitis.sima campanha 
do ·pl:tncj:uncnto famili:tr. ' · 

"Promove-se :1 igu:tld:tdc de direitos p:tnt :1 mulher ~ 
observa ele-. Contudo, nos movimentos denominados libcr· 
wdorcs, tão ruidosos, nlio se ouve uma só palavr:t diuntc dos 
processos de lin1iwçào de lilhos. Apcs:tr de todo o poderio 
económico manifestado cm custosas propug:mdas, é patente, 
hoje. o perigo que os contr:tccptivos podem acarrct:tr à saúde 
fcminin:t c da prole." 

Em torno desta assertiva, lizcmos divagações anteriormente, cm 
discurso nosso, dizendo que a mulher representa um ecossistema. Fia 
tem um eqUilíbrio biológico c com o anticoncepcional dado a ela ago· 
ra, não se pode avaliar os insultos que acarretará, inclusive, no seu 
gene, no seu cromossoma responsável pelos caracteres hereditá~ios 
que podem acordar, daqui a duzentos ou trezentos unos, em defetto~ 
físicos. ' 

"Dos homens nada se exige. Paira o silêncio sobre esta 
injusta discriminação". 

Já tive oportunidad~ de assinalar a esse respeito que a 
cumpunha í: dirigida pelos países ricos contríl os países 
pobr~s. cujo cr~scimento populucionul é u ~nica força de pres
são de que dispõem pura participação no grande bolo du pro· 
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duç;lo mundial. :"\o particular. o Brasil marcou uma posição 
coerente, bascad:1 nos ~cguintes pontos, conforme recorda o 
Cardc;ll Ar~cbi~pl.l dl.l Rio de Janeiro: I) necessidade cstralé· 
!lic;s da ocupação cfctiva de seu território; 2) importância 
econ<imica decorrente de um poderoso merc;sdo interno; 
3) densidade demogrtlfica como f:uor de projcçào futura do 
Par~. 

Diante dos nos"'~ espaços valios, só pode insistir na tese 
d:a contenção d:a prole quem realmente não vi: no homem a 
medid:a de todas as cOI!ki'. Fala-se cm qu:1lidade, quando não 
se pode dei\ar de ter em vista que esta i: uma dccorri:ncia da~ 
próprias C\igi:ncia~ de: sobrevi,·i:ncia humana. Costumo 
a•sinalar que uma das ra1<ic. b:hicas do subdesc:nvolvimc:nto 
d•' llc:misiCno Sul i: precisamente o fato de toda a sua popu· 
Jaç;io não alcançar ...:não uma décima parte da população 
mundial. t\ concentração populacion:•l. como dc:corri:ncia da 
re•oluçào industrial, i: que: ropondc: pela pujança económicu 
da Europa c: dos Estado> Unidm, a~1r d;ss incongrui:ncias 
gerada• relo c;~pi!Jii>mo (ditadura da máquina), com todo o 
.cu .:ortejo de: ínjustiç;~s sociais. Um dos mais sérios óbices à 
aL"c:leraçJo do docnvolvimento económico da União Sovii:ti· 
c.t rc.odc: na lc:nt1dào da transferi:ncí:1 da mào·de-obra campc:· 
>ma para '" :~t•••dades •c:cundárias, tc:rciàrias c: quartc:nMias 
<lo• ccntws urbanos. Enquanto nm Estados Unidos, arenas 
~'\ da fmça de: trabalho...: aplicam :i produção agrícola c nos 
pai .a m:m dc::..:n• ,,h·id.n da Europa C\-.e rercc:ntual alcança 
n" m;i\lnw li•"· ;o l,;niào So•·ii:tiCil ainda con...:rva no Cilmpo 
ma~> de :o'~ de sua popul01ç;io :llivu. f: c:vidc:ntc:. portanto, a 
mc:n<~r mecan11aç:io d:~ l:~hlura ""'·ii:tic:1 cm confronto com u 
nortc:•amerocana e européia, roultando numa menor produ! i· 
vidadc: .J .. mào·dc:~bra. Outro fator de: utmso é a despropor· 
~;.'io entre a •.tstidlo terntorial c a populaçilo gltJbal da União 
S..w1i:11•a. S.io ~1 rnol111ks c .100 nul km' par:• apc:n:t~ :!60 
milhões de habit:~ntc., o que rc:prC\Cnta um:1 dc:n~idadc: demo· 
gri!ica •"c:r•;o de.: s-ct~ mfc:rior à do• E~t:~do~ Unido~ c: quase 
40 •c:."c:s mfc:rior j do Jarào ou d:~ Jlolanda. Se: os dc:mógra· 
(o• franL'c:\C> concluem, hoje:, que :1 popul:1çào idc::ll para a 
Fr;onç;o (~50 moi ~m'J, dentro d;JS condi~;<io de: progrc:"o que: 
,, dc::..:n~<lh imcnt•> te.:noló!(i'o ptis :1 ,c:rviço do homem. seria 
da ordem de :!60 milh<ic. de habitantes. não há exagero c:m 
d11er·se que os no""' I :!O milhões de almas venceri:~m ma i~ 
fa.:olmentc '" obst:.,uJo, do subdc:sc:nvolvimc:nto, •c se 
.:on,"Cntr:mc:m num 1:-t:tdo como o da Bahi:1 (550 mil km'). 

:"~~" ordem de raciocínio, c:ntc:ndc:·sc: f:tcilmc:ntc: o 
dc,c:qUillbrio entre o estágio de: de~c:nvolvimc:nto de Silo P:•u· 
lo c de ~tinas Gerai>. p:ar:1 nào falar do ,\mazonas, de Mato 
G ro\~o ou do P:ará ... 

Portanto. admitir-se que uma BEMFAM mantenh:t, 
com recursos vindos do c:stnmgc:iro, a perniciosa campanha 
de contcn~;ào da natalidudc:. num P:als como o nosso, de 8,5 
milhõc. de km'. akança as raias do inacreditável. 

Outr:~ incoc:ri:nci;a citad:t pelo Cardeal-Arcebispo do Rio 
de Janeiro i: a campanha de dcsc:statiz;açào da cconomiu bras i· 
Jc:ira. Que se pretende. cm vc:rdudc:? Que o Estado volte à 
cómodu posiçào de observador, deixando-se bloquear pelo 
poder económico, c:xclusiv:~mcnte a serviço do lucro de uns 
poucos, sem qu;alquer consider:tção pura com as necessidades 
c uti: mesmo cxigi:nci;as do bem·estur social'? Se i: isso, esboça· 
se, fora de dúvid:t, :1 :tmeaça de um retrocesso inadmissível, 
inclusive porque contr:tri:mdo a irreversível nutrcha du his· 
tória. Quem csturi;a alimentando u imputriótica cumpanhu'? 
Aventu·sc a hipótese de que teriu sido manobra para levantar 
umu cortina de fumaça em torno da discussão do pupcl das
multin;acion:~is no processo dcscnvolvimentistu brasileiro. 
Não creio que uma campanha do vulto da que se cstú promo· 
vendo cm torno da dcscstatizuçào tivesse apenus origem 

nessa hftbil intenção de tornar esquecido o aspecto alienante 
d:t soberania nacional representado pela invasão do capital 
estrangeiro nu· economia brasileira. Ela de tal forma 
beneficiará o próprio avanço do referido capital, pela elimina· 
ção do único concorrente capaz- o capital estatal - que i: 
muito muis provável que caiba, nos bastidores, a maior parce· 
l:t de responsabilidade pela sua promoção ao maior 
beneficiário cm perspectiva: precisamente o capital estrangci· 
ro. Nossos homens da livre empresa - eternas panc:Jas de 
burro cm choque com as panelas de ferro, que são as multi· 
nacionais - se estariam deixando iludir. infantilmente, cm· 
barc:mdo numa canoa sem caminho, se, de fato, se pretende 

• fal:ar com sc:ric:dudc: cm termos das c:xigéncias do desenvolvi· 
mento c soberania nacionais. 

Um exemplo: o Banco do Brasil responde por 72% do 
volume global do crédito agrícol:1 neste Pals. O Banco da 
L:1vour:1 de Minas Gerais, nascido para servir aos tropeiros 
das Alterosas, virou tão citadino. que mudou de nome". Na 
desestatizaçào pretendida, quem socorrerá os agricultores?" 

Sr. Prc.\idc:ntc:, c.~tamos \'C:ntilando c.~tc: tema porque c:le é de 
'umu gravidade. O Brasil precisa de uma popuhu.;iio mais numerosa; 
o~ no~so~ I 10 milhÕc.\ de habil!lntc.~ constituem um núcleo rarefeito 
para C:\plodir o desenvolvimento desses 8,5 milhõc.~ de quilómetros 
quadr:~dos. 

Depoimentos de demógrafos, de economistas, de esturliosos, 
concluem que: a França, com seus 550 mil quilómetros quadrados, 
precisa de um:t população de 260 milhõc.~ de habitantes. Ora, o 
Brasil. Cllm uma supc:rficic: de 8.500 milhões de quilómetros qun· 
drados. com I I O milhões de habitantes, está preocupado em conter a 
c:.\plo!kio demográfica, distribuindo anticoncepcionais. 

Sr. Presidente:, que as autoridade.~ dc.~pcrtc:m c se alertem em 
torno da celc:bé:rrim:t BEMFAM. 

!'>luito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo n 
p:~Javra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Não será c:x:~gc:ro afirmar-se que o desenvolvimento de Sergipe: 
está bast:~ntc: dependente: da abertura do Porto de Aracaju. I! sabido, 
porque um:t vc:lha questão, que o porto da capital sc:rgipana está h6 
nnos dc:sativudo, com sua burr:1 sofrendo intenso assorc::tmcnto, obs· 
!ruindo o seu canal de acesso. 

Tr:~ta·sc:, Sr. Presidente. de quc.~tào de suma importância para n 
economia do Estado, sobre a qual o Governador José: Rollc:mberg 
Leite dirigiu-se, por oficio, ao Presidente Ernesto Gc:iscl, em fe· 
vc:rc:iro deste ano, solicitando providência pura solucionar o pro· 
blcma do Porto e da Barra de Arucaju. 

A auséncia de: uma infra-estrutura portuária :1dcquada implica 
na pcrd:t de oportunidade puru a instalação de unidades industriais 
de: grnnde porte, o que ê sumamente nocivo paru o nosso Estado c 
p:1ra o esforço de desenvolvimento que Já se desenvolve. Por outro 
lado, o veloz assoreamento da Burra de Aracaju niio está mais permi· 
tindo u entrada regular de navios. Por isso, o suprimento de trigo, 
antes feito por via murítima, está-se fazendo através da Buhin e 
Alugoas, por rodovia, elevundo o preço do produto. A 
PETROBRÃS, ACH ESF c outrus empresus Jogo estarão sendo víti· 
mas dessa situuçào, agravando-se de muito os prejuízos decorrentes 
das condições do porto de Aracaju. 

Sr. Presidente, estou certo de que Sergipe contará com todo o 
apoio da PETROBRÃS, sob a esclarecida direção do Engenheiro 
Arno Oscar Markus, paru a solução desse problemu. 

Aplaudo, assim, a iniciativa do Governador José Rollemberg 
Leite, por entregar uo Presidente Ernesto Gcisel oficio através do 
qual expõe a grave situação do porto de t\racaju c se empenha junto 
ao Chefe do Governo pura u adoçiio de urgentes c adequadas medi· 
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das. Estou certo, Sr. Presidente, de que o dramático apelo do Govcr· 
nador será ouvido c utcndido pelo eminente Presidente da Rc· 
públic:t, bem como pelo Ministro Dirceu Noguciru. 

Documento d:t m:~ior import~nciu, solicito que faça parle: de.~tc 
pronunciumcnto, manifestundo a minha esperança de que o Go· 
verno Feder:~ I di: ao ussunto solução urgente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI· 
VAL BAPTISTA. EM SEU DISCURSO: 

por niio dispor do Porto de Aracaju. Dentro de alguns anos. será 
iniciada 11 conslruçilo du Usinu de Xingó, uma das muiorc.' do Pais, 
cujo c:tnlciro de obr:ts prov;tvclmenlc: ficará localil:tdo na margem 
dircilu do Rio Sào Franci•co, cm território scrgipano. Aracaju, 
disl:lnle apenas 200 quilómclrus da ~rea. seria o parlo idc;tl para 
servir de apoio a essas obr:ts, com considerável rc:duçào dos custos, 
além de possibilitar uma mais r~pida movimentação dos mntcrinis c 
cquip:amcntos. 

Inúmeros grupos induslri:ti• li:m pro.:umdo o Governo. dcmons· 

Olicio entregue pelo Governador José Rolc:mbcrg Leite 
Presidente Ernesto Gcisd. nu uudii:ncia que lhe foi concedid;a, 
Pal(acio do Pl:tn:tlto, cm 24 de: fevereiro de: 1976. 

ao Irando inlcrc•sc cm insl;alar no 1:.~1udo indústrias de: grande: porte:, 
no como us de vidro, cal c carbon<l de c:llcio. papel. fcrtililante\, pro

dutos clor:tdos, cquip:uncntos pe\udos, todos dependendo de c~por· 
t:açào tnnlo par:t o mercado regionul ou nacionul c ali: mesmo pam o 

Aracnju, 21 de fevereiro de 1976. mcrc:ado externo c, portanto, cMcntcs de infra·cstrutur:a portuária. 

"Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General 
Ernesto Gc:isel. 

As perspc:ctiv:ts de desenvolvimento de unua economia cstiio 
dircwmcntc rcl:tcionlldlls às disponibilid;tdcs de recursos ndus 
existentes c o conjunto de infru·estruturu búsicu que tem a oferecer. 
Neste sentido, a c1tisti:ncia de instalações portuárius coloca·sc cm 
posição de destaque como futor locacionul puru a instnhtç:1o de uni· 
d:tde.s industriais de grande porte, 11s quais utilizam essa infrn· 
estrutura como principal suporte para o escoamento de seus 
produtos. 

Levando-se cm conta este falo, a economia scrgipan11, dispondo 
de grundes reservas minerais ainda inexplor:tdlls, vem sendo prcjudi· 
c:tdu desde muito tempo pela ausência de infrll·cstruturu portuúri:a. 
induzindo u que \'ários empreendimentos de grande porte deixem de 
se instalur ne.st;l Unidudc Federal. Mais recentemente, u situução 
tcm·sc agravado cm dccorri:ncia do rápido assorcumcnto da Burra 
de t\rucaju, que não permite a entrada regular de navios :llé: me.~mo 
de pequeno calado, dificultando assim o nuxo de mcrc:adorias por 
via marítima c onerando os preços desses produtos em funç:lo da ele· 
vação dos custos do seu transporte. 

Esta situação tem prejudicado até: mesmo os serviços de apoio 
das pequenas embarcações que operam junto às plataformas da 
PETROBRÁS, nu:::damcnte pel:ts diliculd:tdc:s de cntrud:t c saída d:t 
barra. Essa empresa estatal vem identificando na ausi:ncia de infrn· 
estrutura portuária e no dilicil acesso pela Burra de: t\rucuju, pontos 
de cstrnngulamcnto à expansão de suas operações cm Sergipe, incor· 
rendo, inclusive:, na elevação dos seus custos de produção. 

Também o suprimento do trigo no Estado, que era cfc:tuado por 
via marítima, pelos problemas acimu upontndos, vem-se processnn· 
do alrnvi:s dos portos da Bahia c Mnceió, com suu complcmcnt;ação 
por via rodoviária, proporcionundo a elcvucão dos seus custos 
operacionais. Tal fato poderá incorrer no fechamento do Moinho de 
Sergipe ou, quando menos, a sua transferência para outro Estudo, 
como já cogita a empresa que o explora, prejudicando ainda mais a 
economia scrgipana. 

Recentemente, está se instalando neste Estado, no município de 
Santo Amaro das Brotas, às margens do Rio Sergipe, uma unidude 
industrial para montagem de platuformas marítimas par:t a 
PETROBRÁS, que variam de 1.000 a I 0.000 toneladas cada uma, 
bem como duas novas unidades produtoras de cimento, com cupaci· 
dadc de mil toneladas/dia estão sendo projctudas pura Sergipe, scn· 
do grande parle dessu produção destinada à eltportação. Essus indús· 
Irias irão necessitar do livre acesso pela Barra de Aracuju, sem o que 
ficariam inviabilizados os seus projetes. 

Assim sendo, a inexistência de um porto aparelhado c a 
desobstrução do c:mul da barra representam sérios estrungulumenlos 
à dcmurragcm de um processo de J110dificuçào da cstruturu econó
mica do Estudo de Sergipe, u qual ainda se mantém estugnudn cm 
função desses obstáculos. Vale tnmbém mencionar que a própria 
Compunhia Hidrcli:lrica do São Francisco (CHESF), enfrentou c 
uinda cnfrcntu grandes dificuldades pura o trunsportc de materiais c 
equipamentos utilizudos nu umpliuçiio du usina de Puulo Afonso, 

A lodo• ele.\ vem o governo do Estudo prometendo :acion;ar gestões 
junto nos orgunismos federais, no sentido de soludonar o velho c 
•ecular prohlcm:a do porto de Ar:ac:tju, '4UC tem se con•tituldo cm um 
verdadeiro dcs:alio à• administr:açõcs p:"'·':td:as. 

Além de.\.\lll> indú,lri:as. podem •cr mcncion:td:as :u pl:ant:as de 
:tmôni:a, cujos p~ojctos jll fomm aprovados por Voss:a E'cdéncia c u 
fuluru cxplor:tçào de •:tis minerais c conscqOcntc implanta.;:1o da usi· 
nu que proccssur(a o pot:lssio, :além de outrm produtos químico• lJUC 

terão de ser tntn•portudos, por ''i:t marllim:~, pnru os grandes ccntr<lS 
consumidores. 

Por essus ra1ões, t.:Hna·•c imprcscindlvcl que, no inicio de opera· 
çiio dc:,.,.e.o; empreendimentos. j:l disponha o E.\tado de um :adclluudo 
porto, sulicicntcmc:ntc: dimc:nsionndo cm termos de loculil:açiio c ins· 
tul:aç:1o, pura :llcndcr :ao nu~o de c;arg:a C desc:argu prc\'iStO, •uperior 
;a três milhõe.' de toncladasfuno. 

Em assim sendo, f:tce :\ imporl!incia '4UC o n~sunto representa c 
preocupado cm c:ncontrur soluç:lo pana esse problcmu é que o Govcr· 
no de Sergipe dirige-se :a Voss:a E..\cdi:ncia, com :a dc,·ida ''i:ni:a, :1 lim 
de solicitar sc:ju :autori1ado ao Ministério dos Trun,porte.' soludonur 
com brevidade o problcmu do porto de Arucaju, evitando-se us:sim 
m:tiorc:s prcjuilos à cconomiu e.sludual. 

E.\tudos técnicos indicam que. sendo Sergipe o centro mais 
divcrsilic;ado do.Norde.o;tc cm termos de disponibilidade de matérias
primas, podc:rú constituir-se no principul núcleo da indústria 
qulmico·pctroquímicu de base de todo eixo Sulvador·H.ccifc. Em de· 
corri:nci:t de.stc fnto, mister se f:11 que scjum uprovcitad•Js estas vunta· 
gcns compurativ:ts de que o E.\ tudo dispõe, cujos resultados finnis se 
rc:nctiriio no conjunto du cconomiu nucionnl, promovendo a intcgru· 
ç:1o dn grundc: Região Nordcstin:• uo desenvolvimento do Pnls. Este: é 
o fund;tmc:nto, Sr. Presidente, pelo quul o Governo do E.\tado vem :\ 
prcscnç:1 de .Voss:a Exceli:nci;a plcitc:tndo um:• solução paru o problc· 
mu do Porto c da Barru de t\mcuju. cujo cstrangulumcnto, :llé:m dos 
prejuízos que vem causando à economia cstaduul, muntcndo·a quusc 
c:sl:lgnud:t, poderão vir a comprometer. tnmbém, u própri:a economia 
do Puis, cspccinlmentc: agoru quundo, por forç11 dus distorções c1ttcr· 
n:ts, o incremento dus c:xport:tçiics de produtos industri:tlizudos c a 
redução d:ts importações tornam-se fundumc:ntuis ao cquillbrio dn 
sua bul:mç11 comerei:~ I. 

Rcccb:t, Senhor Presidente, o ugrudccimcnto c a m:tnifcsl:lçào 
de apreço do Governo c do povo sc:rgipanos, que: aguardam. 
conliuntcs, u supicntc dccisiio de Vossu E1tcclência. José: Rollcmberg 
Leite, Govcrnudor do Eswdo". 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vru ao nobre Senador Vusconcclos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dois assuntos de interesse 'siínlicul me trazem à tribunu, no dia 
de hoje: o primeiro i: relutivo à cutcgoriu profissional dos porteiros 
de cdilicios, que dcnugruram atr~vés do órgiio dirigente da clusse, 
Sindicato dos Empregados cm Edilicios, sob a presidênciu do Senhor 
José Feliciano de Aquino, campanha suluriul u ser negociada com os 
cmprcgudores, nprovando o pluno de reivindicações. 



', 
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Solidarizlltldo-me com o órgio cllWÍJia, Sr. Presidente, (aço 
veemente apdo 1101 ilndie01 plltl que J>IIBUem 01 III!Ario1 d01 empre· 
pd01 pdo mencn com o rQjUIIe do JAIArio mlnimo regional, lendo 
em vua.. que. conciliaçlo do di.Wdio colclivo rderenle a 197$, pda 
mora.id&ck do juiJAmenlo, nlo (oi (ciua., (alo que vem asnavando a 
rida ck milturu ck por1cir01 ck cdi(Jc:iOI residencillu, em dccorrén· 
Q.1 do c:rac:mlc CV.NO ck vida, que ICm KIU JAIAriOI COnJC)AdOI 
dadc julho do ano pu~o.~do - oc:uilo do rQjll.tAmenlo indiado 
pdo GO"Ctno c que .und& nlo foi libcf'ado pd01 pAifck:\. o que 
'""'fiCI o Jutlo puno ck raV~nd~ clllborado pdo Sindiauo em 
bdlclkJo dot ialqr•nla eLa clll~toe. 

O 1CJUndo. St. Ptalckntc, t pAr• cmprest:ar meu dccUivo apoio 
ao mcoatto que tCti ralu.ado ncN.I te:mlllla entre 01 'tcprocnlanla 
de ds\'Cn.lt c:atqonat pro(b.tionau de nwi1im01, lidcnd01 pclll 
Fcdct'~ d.mt.t.l c • Ou'C!Çlo CS. Comp~~nhilll Nacional de ÁlalU. 
obJCI•"•ado calc:adm~enlo 10btc a nova Con\'CDC'lo Colctíva de 
Tro~b.albo 

T o601 m nNIDIOI dac:a\'01~ • rape:! to t.erào do conhc
amcnto dot nurltm101 que lct'ào a.tCtnb!Ca rcraJ a Kr convoc:ad& 
pdot uftd.c:&IOI c!.l ila. ab&n::adot pda Con\'CDÇ~o. 

Altm do taJuú.uncnlo d.l ~-büc previ"• cm J~. de 
.acmdo (IOftl 01 !ncbca rnad01 pdo Go.-cmo para o mb ck (c:vcfCiro. 
o• m.rilimcK Cl'llo (OII(unla c:m que ()to c:mpralnot abnm mao do 
.adlOOft.ll r« 1c:mpo de""'~ 10b a forma ck qUinqiiCnío c a Jllllili· 
c~ m-o1nd~ para 01 dr~ui";u, c promovam a rccompoliçlo 
dat cknul• •·.an~' lt'.114d.l.t c:m con~ anlenoi'C\. 

Pot ouuo lado, o Udct undtc:alt\14 St. Jcm Lcvi c SilVA. Prc
Ndcntc cá Fnkf~ Saaot~.~l dOI Tnabalhadores de Tran.por1a 
M<~rlllmot c 1-lu•'t.ll'- •an de 111fotm.11 que foi uunada a Convcnçlo 
Ccld••·• de Tr-.balho com • Cu. Sidmirpc:a Sacional, o que aaran· 
lc •o• nurlumo• .a pa~o ck )7'\ de raju"•menla.,. bem como 
Ot.llr'.l~ 

Etpcr.a-t.e .:~,ora que dentro de pollCOI diu KJ• iJwalmcntc 
~mo>·.ad.a • con•-cnçlo com o Scrvíco de Tran•pono da Bala de 
Ci~UJU~ra. 

Etlou m1o de que não tu\·cti nenhum tclardamenlo da p~~nc 
c:mpta.IIUI, a f1m de que 0t mui11mm. pouam mxbcr o que: lha é 
kplmmtc dc\-.do. 

Era o que unha a duct, Sr. Praidenlc:. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDE.'TE (Wíl~n GonçaiYCI) - Nada m11il 
ha,·rndo que lt.1lllr, '·ou mcur...r a .aüo, dl:lignando pan a próxi· 
ma a tesuinlc: 

ORDEM DO DIA 

-I-

VoiA!;io. cm turno ünico, do Rcquctimcnlo n• 261, de 1976, do 
Sr. Senador Accioly Filho, 1o0lici1ando lenham tramitação em 
conjunto ot Projelot de lei do Senado nts 96 c 144, de 1976, dos Srs. 
Senadores Ruy Carneiro c Ncl)()n Carneiro, que alteram a rcdaçilo 
da allnca b do Arligo n• 580 da Con)()lidnção das Leis do Trabalho. 

-l-

Votaçilo, cm turno ünico, do Requerimento n' 265, de 1976, do 
Sr. Senador Otnir Bcckcr, solicitando a lranscriçilo, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no Correio Brazlllease, 
inlituludo "Umu fórmula insólita", de autoria do jornalista Edson 
Lobuo. 

122-
-3-

Votaçio, cm 5e11undo turno, do Projeto de lei do Senado n• 
137. de 1976. do Sr. Senador José Lind010, que di1põc )()!Ire a indica· 
Çllo de c:andidatos a c:arg01 c:lelivos nos municlpios onde os Partidos 
pollticoJ nAo constilulnam Dimóri01 Municipais, c dll outras 
providenciiiJ, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. 10b n• 433, de 1976, da Comissão 
de Constiluiçlo c Jllltiça. _,._ 

Votaçio, em primeiro 1umo, do Projeto de lei do Senado n• 24, 
ck 1972, do Sr. Senador Nd10n C..mciro, que rqulamcnla 
dupotiçlo conslance do :ar1. 153. § 12. da Emenda Con11ilucionul n• 
I, c d.i outl'li providCnciu, lendo 

PARECER ORAL. da Comis.do de Constituição c Jllltiça, 
conlririo, dependendo de pam:a' )Obre a Emenda n• I, de PlcnArio. 

-5-
V~o. em primeiro turno (apreciaçio preliminar da conslilu· 

cionalidÍidc, nOIIct'mot do 11r1. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de lei do Senado n• 106, de 1976, do Sr. Senador José Esteves, 
que dctmnina Kja contado, pan o militar, o tempo de KrViço 
prestado cm alividade privada, c: dclct'mina outnu providénciu, 
lendo 

PARECER. sob n• 382. de 1976, da Comis.do: 
- M Coudhllçio • Jllltlca, pela inconstitucionalidade. 

-6-
0úcv.u3o, cm 1urno único, do Projeto de lei da CAmara n• 26, 

de 1976 (n• 1.714-C/73, nA Cua de origem), que toma obrigatória 
a utiliuçio do "relatório pAdrão de acidento de trAnsito", a sc:r 
preenchido após ada ocorrencia de trAnsito, c determina oulrns 
providénciiiJ, lendo 

PARECER FAVO RÃ VEL,sob n• 327, de 1976, da Comissão: 
- M Tru1p0r1es, CO&IIIIIIIac6es e Obru Pllbllcu. 

-7-

Oiscullào, cm turno único, do Projclo de Lei C4mara n• 4S, de 
1976 (n• 1.797·Bf76, na Cl!SII de origem), de iniciativa do Senhor· 
Presidente da República, que revoga a Lei n• 1.9S6, de 26 de agoslo 
de 19S3, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 449, de 1976, da Comissão 
de Segurança Nacional. 

-8-
Discumo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 8, 

de 1976, do Sr. Senador Franco Monloro, que assegura direitos dos 
empregados no caso de falência ou concordata da emproa, lendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n' 322 c 323, de 1976, das 
Comissões: 

-de Coastltulçlo e Justiça; e 
-de Lealslaçlo Social. 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada n 

sessão. 

( Le1•anta-se a sessão às /8 horas e 25 minutos.) 



101• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 22 de junho de 1976 

PRESIDf:NCIA DOSSRS. MAGALHÃES PINTO, Wll$011' GON(,\1.\'1-:S 

E LOURIVAI. BAPTISTA 
,\,I~ hora' c .lO minut'"· :•ch;•m·-c rrc:-c:ntc- n• Sr.. Scnadorc-· 

Ad;•ll>c:rtu Scn:1 - Altc,·•r Leal - Ev;~ndro Carrc1r;1 - Jo-i 
l.indo•o- Clltctc l'inhc1ro- Jarba• ra,..;mnho- llcnnquc de l .. a 
R<~equc- Jo.i: S:1rne)· - F:•u•to C:stelo-Branco- llchid1o !'\une:
- l'ctrónio Portcll:1 - M;IUro Bencvidc- - Wii\On Gon.;;ah·~ -
A~enor ~l;m:• - Dinarte ~l:.ri1 - l),,mfci<l Gond1m - M.uc<" 
Frcue- 1':1ulo Ciucrra- Arnon de :\lell••- l.u11 C:~•~k.~nte
Au~u,to F ran.:o - l.ouri•·"l ll;~rti,t;• - llellor D•:•• - Robcrtu 
S:lturnino- \';,-.;on.:clo\ Torr~ - lt;un;.r , .. r .. nc<l - ~~;J~.;ilh.k• 

l'into- Orotc- Quérci;• - Benedito Ferreira - l..l1:srn H .. rbota -
lt:llivi<• Coelho - ~lendo C~n;lie - S01ld.1nha Dem - Otm 
!Ja:~er- I';• ui•• llro,..;ml. 

O SR. PRESIDE.'"fE (\\'ir.on Gonc:•hc-J- ,\ ll•t:~ de prC\Cn· 
.;;~ ;u:u•:• ,, comr:arccimento de H Sr,. Scnadore•. 11;1\·cnd,, nümer.• 
reFamental. dccl:•r" :•l>crt:1 ;, \C\..;io. 

O Sr. 1•-Sc.:rctoirlll •·;u rrrn:el>c:r oi leitura du brcd•cnte. 

r: lidll ,, <e,:uintc 

EXPEDIENTE 

ME."4SACE.\f DO PRESIDE.'IoTE DA REPOBUCA 

De ugrudccimcnto de comuniCllçÕ<:\: 

N• 81/76 (n• 161/76, na origem), de 21 do corrente, referente 
aos Oc:c:rc:tos Legislativos n's Sol a 58, de: 1976. 

OFfCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS 
DEPUTADOS 

N• 237 f76, de 22 do corrente, comuniCllndo u uprovuçào do 
Projeto de: Lei do Scnudo n• 31/74 (n' 1.026-B/75, nu Cámura dos 
Dc:putudos). que "dá o nome "~dison Carneiro" no Museu do Foi· 
clorc:". (Projeto enviado à sunçào cm 22 de: junho de 1976.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre: a mc:su, rc:qucrimcnlo que scrã lido pelo Sr. I•· Secretário. 
1: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•281, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos termos do urtigo 238, do Regimento Interno do Sc:nudo Fc· 

dcral, requeiro transcrição, nos Anuis desta Casa, do artigo pu· 
blicado no "Jornul de Santa Catarina", edição de 12·6-76, intitulado: 
"Laurentino, um Coração Imenso, Pulsando de Amor por Voei:", 
cm homenagem ao 15• aniversário do Munic!pio de Laurentino. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1976.- Otalr Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
nrt. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
no exame da Comissão Dirctora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrc:tário. 
1: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 282, DE 1976 

Sr. Presidente: 
De acordo com o artigo n• I 95-1, requeiro a inclusão, na Ordem 

do Diu, do Projeto de Lei do Senado n• 3/74, de minha autoria. 
Sul a das Sessões, 22 de junho de 1976.- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDE.'íE (MA,:alhlc:- Pinto) - O rcquenmenh• h· 
do ~r;i rublu:41do c incluldo cm Ordem dll D1a, no• termo• do .lrt. 
:!79. 11. C. do Rq:1mcnlo Interno. 

Sobre a mC\01, rcqucnmcntll que •·:a• ter hdo pelo Sr. I•· S«n:tol· 

rio. 
E h do o 'IC)luante 

REQUERI~! E.' 'TO ~·lC. DE 11n& 

:-:o~ lermll' rq:•mcnt.:sl\, rcquc:uo que \Obre o Pro~~:to de l..e1 d<l 
Senado n• I~ I, de 197.&, que f"'4dll.'lnl/4 a (abrKaçlo de •-cl~o-ul<" 
liUtOm()tOrC\ rodo>·1.\rt<H para O lran•J"'<>r1e COICII\tl de: J"'liU.21tC:IIO\, 

Alem dlll commck• COO\I4nt~ dl.'l dC\f"'4Cho IOIC1óll, de dl\tllbUICl<l, 
.qa ou~tda 1an1bCm a de Tr.an•porlc:-. C<~mumc.a~··IC:l c Obr ... N· 

bi"<L' . 
Sô!lll da• ~...:'1(:\, ::de JUnho de 1971>.- r...nco Rr...S.. 

O SR. PRESIDE.,TI: (~bllalhlc:< Plnt,•l - l>c .a''"d" ~om o 
art. =i9, I. d•> Rq:uncnto Interno,,, rc\juctmlcnh• h<l•• <erlubJCill de 
dchbcraçlo do l'lcnánu aJ"'<h a Ordem do Oaa. 

O SR. PRESIDt:.'-n: ( ~l.ajlalhl~ l'llltol - I U oradorc:- '"'"'' 

c,m.:cdu 4 pala•·r;~ ;10 nobre Senador loum;~lllartnta 

O SR. LOURI\'AL BAmSTA (ARI:SA- SI:. Pronunc1a o 
~uinlc di..:uoo. Sem IC\'I<lo do Ot.ldor,) - Sr. l'rc:-adcntc, s" 
Scnlldoro: 

:-:o ültímo di;~ I!, rcaliJOU•\C, no PAI.\c•o do l'l;~nalto, \Oicmdadc 
dotínad;~ ii u.uínAtura de men!I.:IJlem pelo cmmcntc Prn1dc:nte Emo· 
lO Gc:itel. que submete .110 C.\llmc do ConJltC\>0 SliCIOnal rrojeto de 
lei que d1spõc sobre u rcllulllmcnlaçlo dll prof••<lo de atletll rroli•· 
síonal. 

O ;11tJ rcunau dara~cnto d•> C'porle, cr;aquC\ de hoJe c d·• P"'"''du 
c rcprctentunlc.o~ do~ aluAi• jogadorc.o~. que for:~m levado~ A prC\CnÇ:S 
do Chefe do Go•·crno relo• ~linistro~ Ncy llr.,,:a, d;, Educ;a.;l" c 
Cultura. c Jor~c Furt11do, inlcnno do Trnb:alho. 

O jogullor Pial..lll, do Crulciro, de Bc:lo Horilonlc. di~.c du ~i· 
tuaÇ"lo cm que viviam o~ jogadorc.o~ de futebol c que ~ó ugora, af"'Ól.lS 
unos' de lulu, cheg:sv:s u um lermo fc:lit. JlrliÇill n comrrcc:n~ilo c: nten· 
çào do Prc.o~idcntc Ernesto Gcitel. 

Afirmou que Pclé muito lamentava nilo ler rodido comp:~rcccr, 
impedido por compromissos no EAtcrior, rcc:ordundo que o Prcsi· 
dente Gciscl h;•vi:• pmmetidu a c:lc'i, l'iauu c l'c:lé, ;1 rcgulamenlaçiao 
d:1 proliss;io. O jogador do Cruzeiro entregou ao Chefe do Governo 
um escudo da CBD. lrab;•lh:ldo cm ouro c di:•m:lnlcs, cm sin:ll do 
perpétuo rcconhccimcnlo dos esportistas prolis.'iionais do Brasil. 

Ademir de Menezes, Gilmar c Bclini, trC.' glórius do nosso fulc· 
boi, representaram os cx-jogudorc.~; Oto Glória c Flávio Costa, os 
técnicos; T:adcu,l'i:IU:l c Luíz Carlos, os a1u:1isjogadorcs. 

O Sr. Henrique de La Roc:que (ARENA - MA) - l'ermitc: 
V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
imenso prazer. 

O Sr. Henrique de La Roc:que (ARENA - MA) - V. Ex•. 
nobre Senador Lourival Baptista, tc:m uma grande autoridade para 
debater o projeto de iniciativa do Executivo, ora sob o crivo da apre· 
ciaçilo do eminente companheiro que, neste instante:, ocupa a 
tribuna. (: que, quando governou Sergipe, V. Ex• deu um trata· 
mcnto muito especial ao esporte cm seu Estado, onde deixou a 
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marca imperecível do apreço que tem pelo mesmo, ao construir o 
f11moso c nucionalmcnte conhecido Batistào. Sabe, nobre Senador 
Lourlv;d lhpti,ta. ,, que ,i~nlli~" ,, e'portc rara '' progr"so de urn 
po1·o, c para o ;tllcta, ;a """ti:nciót iaquclcs que se dedicam às prúticas 
esportivas. A medida cheJ:!a com uma espera de 35 ;anos, conforme 
'""n"lou per:mte '' l'rc\ldcntc dói Rcpúhlic:~ '' jo~;ador l'i;azz;a. 
Aguard;arum, aquele, que de futebol fatcm o encanto do povo, o 
amparo do Go1·crno. que t;ard;tl'a a chcg;ar. Após os estudos devidos, 
o as.c"oramcnto meditado, prcci>o c necessário. o Senhor 
Prc:<~idcntc Gca•el cnvaou ao Congrc-so Sacaon;al mensagem que 
re,ohc '' ""unltl c :unpMJ "'Í•>pdorc>. f: sobre"'" mcns;agcm c 
C\ '>C prtl)Cltl o.lUC \' h 0 , t:lllll ,I pCr\piC.Í.:Iól de ICJllf'rC C \lnt:cndadC 
.:mn t.jUC m •• r.-;, '" "'" pr.munca.uncnltll, 'c rcport;a. Chcj:OU a hor;a 
daquc.-Jc, t.juc .afu.ard.ar.un c nj,, c1pcr:ar;un cm ,,;,,_ De :aj:or;t cm 
d• . .ntc. tem rc.•lod.Jdc. '"' Ct>nlC\lura lcJ:!al. '' ólnlf"ólrn ;a c"" proli"'"'· 
t.jUC c, >em Jú~rd.1, um dtll cnlc''" J,, povo hról\llCiro. l·cliC!lll 
\' I '. rcl.l tem.itiC.I do \CU dt-..:ur-•• Je htl)C c lhe Ct>nlirll, ICill (;an>r, 

,, o~ut,Hh1.uk p.arJ dch.ncr .1 m.alén.a 

O SR. I.Ot:RI\'AL BAPTISTA (ARESA- SE)- Sou muito 
~ra:•• .1 \ I ''· enuncntc ScrJJdtH llcnrlt.jUC de !..1 Rt>equc. pnr c1tc 
•PMtc que mui!" h•1nr • '' meu pronun.:.amcnto. A• palaHas de 
\' [,' me .:hct:ar am ao '''r a~;~o \'. b •. com a •ua hond:odc c j:Cn· 
tJlc~ ... fct ···m que hrtlt.J\'-Cill Cll.t• pJI:II r a• de illlllladc" um l"ciho 
.;,,rnp•nhcu,, J,,. h•n.:'" c:--.:•>IJrc-. que. hllJC, t:•>mo \' E''· aqua no 
Scn.u!~· J CJC':.d. flt''"'Ut..l ,!c(cnJcr lh llllC:tC\~ dtJ r(,\()_ o que,..,,, 
úH1h' <iu' r:nJdttr de S.Crp:Jf"C. qu-'nJt.l C(ln,trui Jquclc C'\t:adiO. 4uc 
I•. ;><><!cmo• darcr. c,, dclcJ!C !lu• doportat~• .crf:opano•. fm rc~Jht;H 
um• 1 clh• "'I'''_.,.;., c J • <llll.Jdc tl•<jucle 1 alorow fi'" o. 

o\~r•lle>;o o •r .. rtc c rcp1to a \' 1:''· cmmcntc: Senador Hc:nn· 
ojiWC' Jc I .I J{, ... ~.;.;c, ~t•C' .&\ \U.l\ f!.al.J\t.l\ multtJ me \(0\Jhdi/.J.(Jnl 

O ~lan11t:U ttntcnnoJ do Trabalho. Jor~c l'urtado, afirmou .cr 
aquele um "t.!1.1 rco~lmcnte h11tt'>f>C<l rara li dc-fl'>rlll na<:l<'rlai", lO• 
>o~nJ" ••• tmmcn!c ~lanutr•• ~C) llra~a falar ><>hrc a rCJ:!ulamcnt;oçào 
J,, I· ~;nJ,, Jc 'hmtcn"a Cornplc:-mc:ntJr "" Atleta Proli.,;onal. 4uc 
•r<•ntolU, JU•t•mcntc . .:O>nl<> ":na11 uma rcilhi.:!Çào de ~r.tnde :olcan.:c 
...x:.:~l d,, (j,IICU!o> (jco-cl" 

O Prc-t.Jcntc da CIID. llclcn•> :-;une,, \Jutlou ,, Chefe d<! Go· 
'"""· •filmando nio•• -c: ele "'mente "um l•>r.:cdM, ma•. acama de 
tud••. •• homem que tem rc:»<>h atl•• "' prüblcma• "'.:a;m do JO~:odor de 
futch<ol" 'fo,.:r,•u <lUC C\lt<" akan.;o~dM pcltl dc,rort•> na.:aon:li. 
ú>mo • "'""'"':~ dJ T •.:a 11..-cntcn:m,, do• bt;ad'" L: nado•. ti:m 
lld•' frui<> de--c •1'<'"' dJdo pelo Pre>adcntc da Rcpúhlic:a 

()Uillld<>, nu (j,l\Cfn<l do> meu bt;od<l, pude prllfllt:l,lf basC\ IÓ· 

hd"' par • " tlc:•;><•rh> ...:r~ap:ant>, t:<>m :1 .:on•tru.;:.,, de um moderno 
<>t.i<llll, ljUC -cnc r;,r.a ,, rc.•ht.Jç.;,, de .:umpcll.;•k• csport11as. ~an:,. 
th.:.a. ·'""•m ~onhl .1 de ,,ulh'" d,,., ""' mtcrwr do E~ti.sdo. cm Lt~~arh'l 
c lt.Jh,.,,ua;a, c o~mphaç;i,, c rnc'h•Hamcnto• nm de l'r<>pná c So\s:o 
ScnhMa dJ1 (),llc> c no btádao Jo:lo li ora, cm t\ra.:aju. 

f:. a111m. com ;úhal11 4uc me con~ratulo .:om "' atletas prolis· 
IIOnJI\ hr:a~alcanll rei•> fclar Jc,fc.:bo de uma longa c árduól luta, fel i· 
cat:ando '' cmancntc l'rc\1dcntc Ernesto Gci.cl ror moai~ C\1:1 impor· 
t.111tc llllCI.lll\,1 de lllC<jui••'''' ••llltcúd,, ~~'~·"'- ht:a. Sr. l'rc•idcnlc, 
dC' p.n.shl:n' .t S.t~.~u,, um.t 'ct 4uc rhWtl\ hnn/lHllc' ~c ;1hrcm p;tra ;1 

.Jc,po•rh• n.•.:~•>n,li.i~lau!tJ hcm~ l':almól,.l 
O SR. PRESIDE:"'TE (~l:ag:llhàcs Pintul- Concedo :a palavra 

ao n<Jbrc Scnóldor Ev:andm Carreira. (i'óllllól.) 
S. b•. niio cst:'a rre~cntc. 
Con.:cdo a pal:l\'fól ao n•1hrc Senador Rohcrto S;aturmno. 

O SR. ROIIERTO SATl'R"I:"iO (MDB - RJ. Pronuncia o 
scgu1ntc di~cur"'· l-Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Quero, hoje, tc.:cr alguns comentários c criticas às recentes dcci· 
sõcs do Governo, tomadas na semana passada. com a edição de um 
documento próprio, lirmado pelo Senhor Presidente da República c 
pelos dois Ministros mais importantes da área cconômica, com rcs· 
peito ao problema da estatização ou descstatizaçilo du economia bra· 
silcira. 

O documento, Sr. Presidente, que li com atenção, conforme ha· 
via prometido ao Líder Virgílio Távora, quando da sua proclamuçilo 
aqui nesta tribuna, deixa uma sensação de profunda decepção, 
porque muito pouco de novo apresenta -contém repetições do que 
já se pode ler no 11 PN D c em instrumentos anteriores do Governo, 
ali:m de algurn01s contradições, que me permitirei registrar c comen
tar, cm scguidól, c anunci01" edição de um decreto-lei que concede in· 
ccntal·os ;ws h01ncos de investimento para adquirirem açõcs das em· 
prcs;11 pnvóldóls nacionólis. Esse decreto-lei é, na verdade, o que há de 
propriamente novo no documento c no conjunto de decisões do 
Ci11vcrno. E i:, precisamente, o elemento mais decepcionante, a 
mcdidól 4uc merece a criticól frontal e o protesto de parte. não só da 
Oposiçào, móis de todo o empresariado brasileiro. Merece mesmo 
umól condcn:1<;ào veemente, cu diria até: indignada, pelo que tem de 
lc.11 o aos interesses dói economia n:1cional. do povo brasileiro c, par· 
llcul:orrncntc. dos empresários privados da área industrial deste Pais. 

Sr. Presidente, o que se tem reclamado, com o nosso apoio, são 
medida) de fortalecimento da empresa privada nacional, da empresa 
andu~traal gcnuin01mentc brasileira, principalmente da pequena e da 
mé:daa empresa brasileira. Mas, o que faz o Governo? Cede aos 
reclamo) daqueles que constituem um dos pilares, um dos sustentá· 
culos maiores da c:~mpanha contra a estatização, que são os bancos 
de anvcstimcnto dcste Pafs. Ao invés de dar o apoio à empresa pri· 
vada, à pequcn:1 c media empresa genuinamente nacional, concede 
este :apoao aos grandes bancos de investimento, para que, com di· 
nbcaro ftacil, pos~am comprar as ações das empresas industriais brasi
icaras, abrindo um caminho, inaugurando uma linha politica que, 
levada ao .cu termo, :h suas últimas conseq!Jencias, será a liquidação 
dói pc4ucna c média empresa nac1onal. 

Por que, Sr. Pre.\idcntc? Porque por detrás da medida está justa· 
mente a lilosolia que prcsidiu :a cdiçào do decreto-lei c se contem n~ 
ráflana I 'I do documento governamental, quando se diz: "que c rele· 
,·ante na consolidaçào de uma economia poderosa ir além da conccp
.;.'u• de cmprc.:a, c•tunulando a formação de grupos ou conglomc
r.ad<" ''"n rc.:.>nhc.:ida idoneidade c capacidade empresarial" . 

l'or dctr:i> do decreto-lei está, por conseguinte, a intenção de dar o 
;wnando da economia brasileira a grandes conglomerados capila· 
nc;odos por bancos de mvcsllmento, que passarão a comprar o con· 
trol: c(ctivo das cmprcs~s industriais brasileiras. 

(: .:ontra c~t:a politic:a que nós levantamos u nossa voz. com vcc· 
men.:aa c até me•mo com indignação, Sr. Presidente, porque vemos 
ai, como cu disse, o caminho que levará, fatalmente, à liquidação a 
pequena c rné:dia empresa industrial brasileira. 

O Governo tem, repetidas vezes, afirmado que nenhum Govcr· 
no ofereceu à cmprC\a nacional tão grande soma de mecanismos. de 
d~>positivos c incentivos para o desenvolvimento da empresa livre, 
da cmpre.'a particular nacional. Com efeito, alguns mecanismos no· 
,·os foram inaugurados, devemos reconhecer. O Governo, por cxem· 
pio, instituiu a I BRASA - Investimentos Brasileiros S/ A. sub· 
sidi:\ria do BN DE, exala mente para dar a porte de capital de risco c 
sem direito a voto, açõcs preferenciais, às empresas privadas na· 
cion:1is. Com o nosso aplauso, com a nossa concordância. O Govcr· 
no podcri:1 ter dado -c nós muito o reclamamos- capital de giro 
b;ar:ato, cm condições acessíveis c de fácil pagamento, à empresa pri· 
,-wJ:I nacional, porque este i: um dos importantes gargalos que estão 
aslixiando :1 empresa produtiva nacional. Ao invés disso, o Governo 
prefere conceder um subsídio aos bancos de investimento: um linan· 
ci:1mcnto, sob condições cxtrcmamc:nle favorâvcis, as mais favorÍI· 
veis 4uc têm sido oferecidas por órgãos governamentais de fomento, 
ou seja, empréstimos com corrcçào monetária limitada a 20%, nurn 
;1110 cm que :1 innação deve ultrapassar a casa dos 40%- só aí há um 
subsidio embutido de grande importância - com juros muito ba
ratos, d;l ordem de 4% ao ano, o que não se d{l à empresa privada na· 
cional. pequena c média, c com prazos ainda não lixados, mas que se 
estima sejam superiores a dez anos. Fala·sc cm doze anos. 
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ConseqUentemente, um dinheiro extremamente favorável com 
subsídios cm bulidos. Para quem? Para a empresa produtiva nacio
nal? Para a empresa industrial brasileira? Para a pequena c média cm
presa nacional? 

Não, Srs. Senadores. Para os bancos de investimento; para os 
grandes bancos de investimento, porque o Governo declara que, na 
aplicação desse dispositivo, haverá uma sclcçào, a qual fatalmente rc
c;~irá sobre os quatro ou cinco grandes bancos brasileiros, que ti:m 
sido os grandes beneficiários dessa politica de conccntr:u;ào. de 
fusões c incorporações, inaugurada há alguns anos, c está lcv;mdo o 
sistcm:1 financeiro brasileiro a essa situação de domínio completo 
por p:trtc de um:1 meia dúzi:1 de gr:mdcs corpomções financcir;~s. 

São cx;llamcntc esses grandes b:mcos de invcstimcn to que estão 
asli\i:tndo a cmrrcsa produtiva nacional. 

Hoje cm dia, o empres:írio sabe que já não desconta facilmente 
duplic;~tas no sistema bancário tradicional, no sistema bancário 
comercial. Os bancos preferem obrigá-lo a ir buscar financiamento 
nos seus bancos de investimento , onde os cmrréstimos são feitos 
com ta.\as de juros muito mais elevadas do que ;~s do de desconto de 
durlicatas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que está havendo é um 
asfixiamcnto, um garrotcamcnto da requena c mi:diu cmprcs:t rriv:t· 
da brasileira pelo sistema financeiro n;~cional, por esse sistcmu de 
Bancos, cad;~ vez mais concentrado. 

Todo o mundo sabe que hoje os quatro bancos maiores deste 
Pais já dcti:m um volume de ore rações superior a 25% do total das 
arlicaç<ics fcit:ts neste Pais, cm rcsultudo de uma politicu dclibcr:tda 
de conccnlr:tçào, rromovida pelo Governo, concentração esta que 
agora i: levada ao mais alto grau. na medida cm que se concedem 
favores que são, moralmente, condenáveis, para que os bancos disro
nham de mais dinheiro, de dinheiro do Governo, de dinheiro da Na
ção. de dinheiro do rovo brasileiro, para comprar açõcs de pcqucn:ts 
c médias empresas nacionais, naturalmente aqucl;~s que oferecerem 
condiçilcs de rentabilidade melhores. mas, por falta de dcnsid;~dc de 
carit:d. estão irnpossibilitad;~s de um desenvolvimento dos seus ati
vos cm recorrer" esses b:mcos que j:í lhes estão aslixi;mdo n:IS ope
rações de giro. Agora, vào completar esse domínio, com auxilio de 
Governo. com o auxilio dessa medida, condenável, repito, sob todos 
os pontos de vista, até mesmo, c princip;~lmcntc, sob o ponto de '1st a 
mor:d. 

l'orquc não hú nenhuma justificação, nenhuma raLiio par:t se 
:~dotar uma politica deliberadamente conccntracionista, que di: ao' 
bancos de investimento, poder cada vez maior sobre a economia n:t· 
c1onal. sohrc as nossas empresas, ameaçando com uma inllui:m:ia 
pnlilica crescente, inllui:ncia inclusive sobre os nossos órgãos de 
lrnrrcnsa; constituindo um poder que tem sustcnt:tdo, repito, csl:t 
camr:111ha a favor da dcscstatizaçiio do Pais c querendo no fundo ser 
•' )!randc hcncliciário dos resulllldos dessa mesma campanha. E. com 
:1 111cdid:~ t'dtima do Governo, provou que pode: ser. porque o 
<iovcrn•>, na vcrd:tdc, cedeu :tos seus rccl:tmos. t\ verdade i: que. no 
amhicntc d:•.; empresas, no ambiente do empresariado nacional, esta 
medida c,:,·, 'cndo vista como um verdadeiro "cala boca", co111" '' 
diz popul:mncntc, aos bancos de investimento; uma vcrdó!deira gor· 
jeta, que o Governo deu :10s bancos de investimento p:ar:t que 

eles diminuam :1 intensidade da c:amranha rela dcscstatiz;u;: .. ,: 
dinheiro f{lcil, o dinheiro barato pura ;a cumpra de açõcs, p:tr:t o 
domínio d;as cmprcsus tradicionais, dus pequenas c mi:dias cmpres:ts 
industriais brasileiras, que niio têm curucidadc financeira, que n:'1o 
ti:m capucid:ade de desenvolver os seus planos. 

O Sr. llclwdílel Ferreiro (t\RENA- GO)- Permite V. b• 
um:t ligeir:t obscrv:~çào'? 

O SR. ROHERTO Sr\TURNI:"O (M DB- R.l)- Com todo o 
rruzer. 

O Sr. llcncdiln Fcrrdra (ARENA - GO) - Estrunho um 
reriodo do rronunciamcnto de V. Ex•. Não conheço u muti:ri;a sobre 
a quul V. Ex• f:az o debute. Estou rcgrcssundo do interior do meu 
estado, de uma rcgiiio que não disrõe de comunicuçiio, dai por que 

não conheço realmente o objcto da preocupação de V. Ex•. Há. 
rori:m, dois aspectos que cu gosta riu de ressaltar c talvez merecessem 
rcr:~ros rorquc cm todas as medidas, cm todas as modificações, eles 
são neccssilrios. E V. Ex•., como homem que foi do E.\ccutivo, sabe 
que sempre hú rcraros para serem feitos, com o fulcro de melhorar c 
aprimorar. r\dmilamos que mereça reparo essa intenção dos chama
dos conglomerados bancários. ~las V. Ex• também nào desconhece 
que esta scri:t, tamhém, uma dus formas de baratear o custo orcra
cional dada :a rrnlil'cruçào do sistema buncltrio que tfnhumos no 
Brasil. Outrn :tspccto curioso é,, de que V. Ex• .• ror inudverténci:t, 
talve1 apai\onado pela questão, comete umu injustiça, quando diz 
que h[! cxercicin dcss:a innuéncia sobre os ''rgàos de Imprensa. V. 
E''· liUC atac:t Cl>m tanta contundénci:t as mcdid:ts cconlimicas tnn1.1· 
das rei,, Go\'crnn c, t:arnhém, :ts medidas lin:~nccir:ts, no '""'· 
parece-me que desfruta de urna situ:tçà,, sui J:l'neri•. pri\'ikgi:u.J.,, cm 
rcl:tç:io "" dest:~quc que css:1 mesma lmprcns:t, que V. Ex• acus:1 de 
ser inlluenciada c de comportar-se no sentido de condu1ir :1 oriniào 
pühlica :a que tud,, cst:'a certo ou a que tudo csttl errado. Pelo que te· 
nhn \'isl<l, pcl<l que lenh<l rodido :arrcci:ar, pura satisfação minha que 
sou um :admirador de V. E.\ 1 , é o dc5taquc dcm1 contundi:nciu de V. 
h•, desses sc:us pr,munci:tmcnllls, princ1r:llmcntc aqui no Sc:n:ado, 
liUC css:t mcsm:t Imprensa, at:ora :~cusad:a por V. E.\ 0

, lhe tem dado. 
Lo):o, :acho que h:t qu:liqucr cois:1 que me deixa c:m duvida. Serl1 que 
C'>a lmprcns:a, cst:ando tão innucnci:td:t por esses t:rupos cconôml· 
c<Js, 'c c•mtr:~dit qu:ando dtt t:tnl:t divuiFaçJo, t:tnlu dcst:~quc :\ fi)lu· 
ra "''eminente Scn:tli<>r R<lbcrto S:tturnino. 

O SI{, ROIIEI{TO S·\Tl'R:\I"\0 (~IDB - RJ)- Senador 
l!ened11u l·errc1r:a, una):l!lll que esse Jc,taque :a que V. E.\• 'c rcicrc, 
seJ:tl:il'c' :1 ••mdcn:a~:i<> frc<jllcntc que tenho rncrc.:td<l n,,, cdllon:ais 
de cert''' J<>rn:us deste i':IÍs. 

Ma> hil jurn:tis, C•lmo o Jornal do Br .. U, que ti:m umu posiçào 
front:tlmcnte contra aqucl:t que sustento, c no cntunlll, honcstumcn· 
te, c\erccndo :1quilo que j:1 chamei, :~qui nesta Casa, de jornulismo 
s:tdio. \'C/ por ,,utra puhlic:tm as minhus opiniões. chegando mesmo 
a pedir-me um artigo :1 rcsrcito da csllltizaçào, que foi integralmente 
puhlicad,l. Elogiei css:1 atitude. Entrctunto, mcm1o elogiando, nunca 
dci\ci de reconhecer- n:io é :1 rrimcir:a \'CZ que trato deste ussunto 
nesta trihun:t - que :llguns jorn:tis neste Puis dcscn•·olvem essa 
camp:mh:t contra :1 cst:tliluçào, cuja origem está nos intercs.~cs dos 
hcnclici:iritlS do seu rcsultudo, aos quais jú me referi t:ambém nesta 
tnhun:~ c sih>, de: um lado, as grandes empresas multinacionais c, de 
outn>, '" ):!r:mdcs huncos deste P:tis, que também cstuv:tm esperando 
levar :1 su:a f:lli:t n:t hora da descstatizuçuo. ~ cxal:lmcntc um:t parte 
dcss:t f:ttia que eles lcvar:un n:t sem:ma passada, na medida cm que o 
Governo lhes deu u que deveria ter dado dirctamentc às cmprcsus. 
Poderia inclusive conceder fin:tnciurncntos favoráveis aos seus 
aciunist:ts. Confesso ;a V. E.\•, nobre Senador, que cu veria essa medi· 
da cnrn cerl:l rcscrv:~, porém reconheceria algum mérito caso o 
Ciovernn proriciassc css:ts condições de lin:mciamcnto dirctamcntc 
aos aciunistas d:ts cmrrcsus, par:t eles, acionistas, intcgralizarcm 
c:~rital, rc:ilizarcm os aumentos de capital necessários e continuarem 
com a prorried:~dc das :~çõcs c o domínio. da empresa. Mas conceder 
cs.;c lin:anci:unento, com css:1s condições vantajosas, uos grandes 
hancos de investimento neste Pais, por que, nobre Senador'! Busc:ado 
cm que razão, cm que beneficio social, cm que benclicio cconõmico 
c, :tind:t, cm que r:azào moral'? Como se: pode favorecer desta forma 
esses grandes grupos lin:anceiros, pura que sejam os donos da econo
mia br:tsilcira, c venham, :~nwnhà, u liquidar a· pcqucn:1 c a mi:di:t 
cmrrcsa brasileira, que deve ser :1 b:tse du noss:t cconomi:t'! f!. o que 
tenho dito aqui. Eu que tenho sido ucusado de estutizantc, jamais 
dci.xci de reconhecer, que o Governo deve limitar-se à ltre:t du gr:ande 
crnprcs:a, devendo a úrcu du pequena c du médiu empresa, isto é, a 
grande nwioria das empresas brasileiras, continuar sendo de 
propricdudc privuda c a merecer o apoio de que carece pura o seu 
desenvolvimento. Mus não esse upoio indircto, que só lhe vai truzcr 
prejuízos, cm última anúlisc. 
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O St. lfnlllf' l>la• (ARE~A - BA) - Pmnllc: V. ~· um 
~j)4r1C'~ 

o Sr. llomlóo GoOdlm (ARESA - PB)- Pc:nnarc: \'. ~· um 
~p.ortc' 

O SR. MOBt:RTO S..\ Tt:R:-il:-oO CM DB - RJ) - Outo o 
nobre Scn~.Jor lfc:llor Da.u; j)4rax que h.n1A pcdado o aj)4rlc: com 
~nrcccdtn'u 

o St. llcir~ llia• (ARI:~A - BA) - Sr. Senador. arou 
pcrlnr~rncntc de .. ,,,do 'om o úlhmo pronuncumc:nto do Go•·c:rno 
<CIK. :-~u m1m, .Jcfon•u pou,.X. .accn~da•. S.io podc:ra.a (om· 
ro:ccnckt 'l'-''· ~ o!.1 ~llut~. hou•UioC a <klnl.al&t.a,:ào dautj!tandn 
cmrrc: ... , <I"' .cnnn .'& onlu-a~r~tur.a n.aoonal M.u pc:r~un· 
:., a\ L•' o ACdc:r~:ncn:o d.1 ~.1hz.sçào nlo aari lo-ando o Paí• 
;-.tn o h>l.allt.arumo. wbmuoo no campo da• OIJ.aniiAÇÕa band· 
r>u • ~" <lu cm que o GO>-ctno at.atu.ar o autc:ma bandno. n~. 
mt.la. n:.atcm<n ompunr.ando. no Br&t.ll. um rqa:nc roto~ht.Ano. E 
.;:.cm :.lo n:.t.at pcu '"'"'lha 6o Go•-nno, nlo IC\anlo~rA ccnr.1•·o. 
l""''~"'' I<><!.> a r.üquan• fonanc:c>ra c cc.:>nómoc.a c:tl.ar A n.1 mlo do 
(io.r•t"t:t>u Ü<>i!..Jil.l 'i~>C \" [\t, 1\0 j'llrl~l.ar, fataloC O loCU 1'10• 

n.-~1.ar.t.rnto 

o St. l~io C:-41a (ARI:SA - PBl- l'ttmalc \' b• um 
•;>atle. n<>l>l't' Sonudor Robc.rlo ~:ununo• 

o SR. ROIIt:RTO S~ n .R'\I'\0 CMDB - RJJ - Dara o 
•:-u:c a V b• l<>to cm loC',fU111a Pcrmal.a·mc: tctponder ao Senador 
llc:IM lha• 

)JI at>oordn a~oe auun:o dl\ffl,u •·uc:t aqua, mat J.i que \' I~' • 
~c ~ uma "l""'lo. •ou d~·b rum mullo pratc:r :-o1o acho, em 
;>Hmc:w lu,.at. que o .... :c:ma l>anc;.lno ÓC\'A o.a C\14tll.ado Acho que 
t.lc-onn '":~tHaU..Jt cut!tndc oo bancct ~at1JCUI.Irn. acho que o 
<i<J'ffno, com cn1c.t.a. (Ontanu.ar~ lendo. c ~'1:1·! tc:r, uma procnç.a 
m.arantc "" ul!cma bandno atu•-t> do Banco do Braul. do 
ll:"Dl:. da.• (.aJl&t t;.(onómte&t.. e-tc. O que: cv condeno c o 
lort.alc:c:unrnro. '"'m •ubl.idto., com dtnharo da Saçào. c de maa 
dú.:u de: bane•» pn•.ado•. para que dC'I •=ham a compor a• 
cmp«:a.&• andu•llu~t do Pala. f: at.a a mcdad.l que: alou condenando. 
São C\lou prq.ando ncnhumo~ atahr.aç:ào do mlemA bancAno 
naoonal, c "' \' E.•• me rc:r·r;utll.1 .c cu acho que o A•·anço da 
a: .. :u.aç..io ,.,., •'Ondurlf ao toto~lato~mmo. rnpondenA a V.~· que: 
n1<> .:nnhe>;o ncmplo, na llntóna. de pah que: tenha chegado ao 
rc,;amc de dat.adura ou de tol.1hlantmo atra•·b do nanto da atatm&· 
ç~o A at.aht.aç.ào tem ltdO o~v.anco•. C\·adc:ntc:mc:nrc:. 

O St. llrltDl !lia• (AR ESA - BA)- Slo é cau..a, é efeito. 

O SR. ROBERTO SA Tl'R:'Iil:'liO (M 08- RJ)- Eleito é ou· 
tra '"'"'· b1.1mo• dt.cutando a cau.a. 

Tem h.wado a•·o~nco• de ato~tito~çAo na Inglaterra, na Françll, na 
ltiha, na bpanh.1, c a adéta de: demo.:rocio K con~olidu cadu vc:1 
m;m na.~oC:t paliO, :1 ponto de até mesmo o~ ~>eu~ partido~ com uni~· 
ta• terem ohrag01dot a te declarar, pelo mc:not, rapc:iÍudora. do jogo 
dcrno.:rAru:o. 

Ma~ o que lcva 11 ditadura. ao rotahtari~rno. é outra coisu: 1: o 
cao• económico do pais, é a daorganiz.~çào de: vida poUtica do pais. 
E, toh C':!lte ponto de: vista, a pra.c:nça de poucas emprc:sus ettarais 
grundC':!I c forte:!~, nos setora. bAsicos, constitui até um elemento 
:litubilizador c: impeditivo dc:.~ta situação de: da.organizaçào. 

O Sr. At:cnor :\lula (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte7 

O SR. ROBERTO SATURNI!IIO (MDB - RJ) - Ouço o 
aparte do nobre Senador Dom leio Gondim, c, logo cm seguida, o de: 
V. E:~:•, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA - PB) - Nobre: Senador 
Roberto Saturnino, V. Ex• alirma que os percentuais de juros e corre
çào monetária são baixlssimos. No caso c:spccificamcnte - só 

pondc:rarea. nlo entrarei no mérito da causa, mu só do c:fc:ito -
poucas s3o u c:mprGlU no Brasil que: poderiam remunerar a corn:· 
çlo monc:rAria de: .:!~. setldo que: c:la nlo t: de: 20%. O dc:sc:mbolso ~ 
mullo m01ior porque: a corr~o monc:úria é rotai, é o sistema adora
do pelo B~DE. Se ~ .:.m~o monc:rAria for 35%, o dc:sc:mbolso serÁ 
J~~. ~a cmprc..a rivc:r o lmJXHIO de: Rc:nda capaz de: amortiz.~r; na\o 
o :endo, o que acontece é que:, na maioriA do1 casos, ela recebe: 
ORTS: cm ourr.u palavrau, antecipa. Portllnto, nAo ~>c:ra\o, c:m 
pramaro lu11ar. só 24%, c sim bc:m mais de: 3S%, atingindo com toda 
.a prob.1bahdAde 40%. E qual A c:rnptcsll bruilcira. hoje:. que: oumc:nla· 
r.i o ~u upíul. ou pode: remunerar com -10% a compra de: açôc:s? 
~.io c\l•tc: na Aluo~lid.ldc: brualc:ira. A idl:ia é uudAvd, como muiuu 
outr01t, como do !1:-oH. mu é inviJavcl, inlc:iramc:ntc:. De: modo que, 
pcl.a hat.c:, nlo tx11tír~ a.u poutbilíd.ldc:, porque: os juro1 na\o ~o talo 
h.a'<", como alq;.1 \'. b•. cm tegundo lugar, é in•·iâvel c:uc: upo de: 
(an.ancao~mcnro. r.obmudo, para :u indústrias bbica.s bruilc:inu, que: 
tem um preço comprimido na vc:nda de: SC'\11 produtos c: va\o pagar 
um.a rc:muner.1çlo muito além do que: ela. tc:rlo que pagar pc:los 
tin.ancaamcnto• d.1 compra de: suu açõcs. 

O SR. ROBERTO SATtJR:-ol:'liO (MDB- RJ)- Senador 
Dorníoo Gondam. c:u n.io vc:jo onde: c:st.& o ponto de: diseordlincia 
entre <n nostOt ponto. de: •·ista. Acho, como V. ~·. que: rc:almc:nlc: 
pouc.1• c:mpra .. u br01~ilc:ir:u tc:rlo condições. 

O Sr. l>om!do Gondlm !ARE~ A- PB)- Pouqu!uimu. 

O SR. ROBERTO SATt:R:'IiiSO (MDB- RJ)- Os bancos 
de an•·"tamenro ter lo. Ch banco• de: invc:srirnc:nro, no~ quais ~ da. ti· 
nam a~ anccnta•·o, ólgora, tcrlo, porque: c:la têm imposto de rc:nda a 
ra~.ar. c:nr.lo para ela o dc:sc:mbolr.o total vai t.c:r substancialmente: 
menor.,:. que •·lo rc:r o crédito no I mposlo de: Renda correspondente: 
.ao que p:~i,.;a do• m na corrcçào monetária. Então, c:lcs, bancos de 
an•e.ramento, v lo ficar com o teu poder cconómicq. muito fortaleci
do, muito m01is do que a cmprCSll industrial a que: V.~· com cc:rtc:za 
te refere. Eu atou me: referindo aos incentivos da ~>emana passada, ... 

O Sr. Domldo Goncllm (ARENA- PB)- Exatamc:ntc. 

O SR. ROBERTO SATURNI!"O (MDB- RJ)- ... dados 
nào li c:mprc..a industrial brasileira, mu aos bancos de invatimc:nlo, 
para que: eles possam comprar as c:mprc:saJ industriais, t: essa a 
origem da minha indignação c do mc:u pronunciamento, hoje:, nesta 
Cata. Nào a.rou cm dCSllcordo com V. Ex•, acho que: o que: se: pudc:r 
fucr cm favor das c:mprCSlls industriais brasileiras, gc:nuinamc:ntc: 
hr;l'ikar;as. estarei de acordo; se se: puder limitar n corrcção monc:lâ· 
ra;a. "'·'' limat:ar clctivamcnrc. cu estarei de acordo, nobre: Sc:nndor. O 
que c:u não posso aceitar é o subsidio aos banco• de investimento 
para que: eles venham a comprar u entpresu ioduatriaiJ bruilciru c 
formar os chamados grandes conglomerados, numa espécie: de: 
adoraçilo ao modc:lo jnponi:s, basc:ado nestes grandes conglomera· 
dos, que: teriam sido o grande: vc:tor de impulsionamc:nto do milagre: 
jilponi:s. Nào! Esta atitude, a.ta politica, merece de: nossa parte um 
fronr:tl repúdio. Esse: nào é o modc:lo que: convém no Brasil. Nào ~. 
c:fetivamc:nte, n linha de politica que deve sc:r seguida. O que nós 
defendemos e o que: achamos que ~ cc:rto, ~ fortalc:cc:r-se a pequena c: 
média empresa, mas dirc:tamente, dando-lhe: capital para investimen
to e capital de giro a juros acesslveis, que: possam sc:r pagos, como 
V. Ex• muito bem alirma. 

O Sr. Domfclo Gondlm (ARENA - PB) - Daria tamb~m 
apoio a V. Ex•, apesar de divergir em muitos pontos. Mas, como 
reulistu que sou da economia brasileira, concordo com V. Ex• neste 
ponro. Não que os juros sejam baratos, mas ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu agradeço 
:t V. Ex• 
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O Sr. J>omkio Gondim (ARENA - PB) - ... ne!>lc ponto de 
que cfctivamcnlc ~ó pode ser feito dirclamcntc às cmpr~~ c jamui~ 
através de um hanco. Ningu~m lerA rcnlnbilidndc para puj:ar nc~tc 
s1~tcma. 

O SR. ROHERTO SHI'R"i"O (:'>IDB - kJ) - Ouço o 
nohrc Senador t\j:cnor :'>l:1n:• 

O Sr. A.:rnor :'>fari• (MDB- R!\')- Senador Roberto Saturni· 
no, o que V. Ex• diz é uma realidade que 1: evidente. Por que C!>tc 
privilégio de~te!ó hnnco~ ficarem com tanto dinheiro farcnd11 n\c 
rcpll~sc7 Por que o Governo nào faz dirctnmcntc C!>~ cmpré,timo\ à 
pequena c mé:di:1 emproa? Por que dar podcro a quem jA tem tanto~ 
podere.' cm su:•~ mào~? 

O SR. ROHERTO SATIJR:-oJ"O (MDB- RJ)- Muito bem, 
Senador. 

O Sr. ,\~rnor ~faria (~fDB- Ri")- E.'~Cli banco~ jilti:m um 
P<Hfcr de: h:•rj::•nha c\lranrdin:'Hh1. Tirar c~sc dinheiro c j<1!l:•r nc"c' 
bancos, i: criar maior poder de harganha para ele,, cm detrimento de 
tod11 11 pcquen:1 c média empresa bra~ilcira como se: fosse de propósi· 
to. Eu me par:•benizo com a ~ua indign:•çào, que também é minha. 
Nilo tem porque, gr;lluitamcnt•· ... üoverno pegar e.ue dinheiro c dar 
a quem nào prccis:1. Pnr que o Governo nilo opera dirctnmcntc com 
e.\~as cmpre.\a~? C ~ue obriga o Governo u jogar ose dinheiro pan1 
quem não pr•:.:":1'! Por que e.\~as empresas vão licar com o direito de 
fazer C.\SC rep:1ssc? V. E.\0 tem tod:1 razão com a sua indignação c li
credito que é a indignação de todos aqueles que querem pre.\crvur a 
pequena c média empresa brasileira. Aliás, nilo é admiração pura 
mim, porque no 11 PND C.\tâ lá, é filosofia do Governo transformar, 
como foi feito nos bancos particularo, nos grandes conglomcradm 
de hancos. cri:1r n:1 esfera dn C<HIIÍ:rcin c da indl1stria t:unhém esses 
conglomerados. Nào entendo é um Pais com I lO milhõc.\ de habitnn
tcs que acabasse com u média cmprc.\a brasileira, na ugriculturn, no 
comércio c na indústria. Porque cu perguntaria, pura onde vai o 
povo? Vamos ficar com duas classes, neste Pais: o rico c o miscrúvcl. 
Jâ tenho dito nesta Casa, desde o ano passado, na minha rcgiilo, 
venho observando o seguinte: o rico, que nilo se ligou às empresas 
internacionais, que nilo trabalhou no mercado de capital, descapitali
zou-se, tem patrimõnio mas não tem um centavo, nilo pode desenvol
ver a sua empresa, o dinheiro é dilicil c caro, há restrições a cada dia, 
a classe média empobreceu, a pobreza está morrendo de fome. Essa é 
:1 situação social do País, a situaçilo pública também é: a mesma, os 
municípios empobreceram, os Estados empobreceram c endivida
ram-se, c :1 N:1çih> esl{l devendo essa fúbul:1, no exterior. Esl:l i: a 
grande realidade, precisa mudar esse modelo, agora, infelizmente, pa
rece que a nossa 'dependência nos obriga a ficar cada dia mais depen
dentes. Concordo com V. Ex• em gênero, número c grau. Muito 
obrigado. 

O SR. ROBERTO SA TURSt:-oo- (M BD- RJ)- Pois nilo. 

O Sr. lknc-diro F.-rrrln (ARES,.\ - GO)- Enlcndu V. E~• 
que a mmh,, indaga.;lo é pro..-cdcnlc. Pnmciro, que V. b• i: um 
UJK'rl c, segundo lug:u, Ji que V. E.'' se: debruçou ~brc o assunto, 
me aualla :1 ~la altura, ~ nlo ~lanu o Governo preocupado cm 
modifi.:..r ati: aqu1 a oricnlaçlo do5 chamados inL-cntivo5 fi~ais. E.,. 
tabc:lcc• .:om \'. b' a prcmiua, porque nào conheço o decreto, nào 
conhc.;o a medida. 'ó hoje ~I ou \'<lhando U<l con,·ívio com n chama· 
d:1 oirca de mfMma.;lo. Mas, conhece\'. b•. 05 r~ulludo5 doa~lra
d•" 11bt1d<" n;1 m.11M1a do• mccnli\'Os fi..:al\, ls.\o por<IUC o Go,·erno 
nlo tem,, 105lrumcnl:ll, nlo tem os mcio5 de fi~aliur, de \•crilic:~r \C 

c"..--. •h.•m".t'" llh:cnt"'" f"'"''· c"·' rcnün_,,, de p..rlc de p;m:d:• 
pondcrá,·cl do fmrxuto de Renda, como 5ÓC )(r o caso do Decreto· 
Lc1 n• 15i. se eles cnllo fruuficando, se: ~lurium dundo o rctorn•> cm 
f<>nlla de dcscn•••" uncnt,, proj:O•l\ll.:.td•• pcl'" ollllMc' Jc,.,;, mcdl· 
d;l. Se nj,, c.t.ma o Go"crno cnll<l querendo ullhlar O!>ll instrumcn
t;ilila.;;io ou Cli~ in5trumcntahd:~dc que pouucm 05 chamados bun· 
cos 10\C\llmcnto• par:• fortalc.:cr as pequena~ c mé:dia~. adquirindo 
n.'a' ;,ç,'\cs, c lendo dC\ 05 meios de fi..:01hL:Ir c de policiar, de ucom
panh:•r cnlim o~ rcsuh:1dm dc:•s~ in'·~timcntos, meios c~scs que do
):r;,.;;,d,lmcnlc lCIII (;ilt;ld<> :111 III'Clllll<>r Hldi\'ldU,II Ocnclici:irw dll\ 
lnccntl\·o, li•c:m. \'c \'. E\• que nós tivemos como resuh:1do aque
la~ comda• f:miO!>ll5 do nouo iniciado mcrclldo de cupitai~. Os \'Crdu
deirl.ls e.'l<>Ur••~ da, cham:•d:1> bolsas de ''alorn, quando na railidu
dc, qu:m1:1 gente ingi:nu:t, quunto• homens dcsprcpurudos sacrifica
ram ali :llé: mcsn1<> n seu "pé de meia", até mesmo a scgur:mç:1 d:1 su:1 
famili:1. l'nt;,,,, \llllCIII.llld,,, 111Jagu ,, \'. E\•: n;in mtcrprc:taria 
\'. b•. C<llllll c\pt"rl da m:lli:ri:1, 4uc n:lo ~c:ri:1 es-c talvc/ um pa~~o 
do Governo no ~cntido de, an mesmo tempo que acudi:• as pcqucn:ts 
c mi:di:1 c:mprc:';" •••m rcf,>r.;,, de .::1pit;il, C<>m c•sa :lplicaçà,,, como 
hcm coli>cou no~so companhcir<> d:1 i'ur:tib:•. Domicio Gondim, nilo 
d:•ri:1n1 essas cmprcs:1s dividendos cupalcs de remunerar u corrcç:io 
monct{•ria n1:1i~ juros, mas leri:m1 elas, j:\ com seu lucro diminuto a 
fisc:ilil:lç:io desses h:1ncos invcstidorc.\. Nilo cntc:ndcriu V. Ex• que 
seria talvez esse o pwpbsilo do Poder Executivo? 

O SR. ROBERTO SATUR ... I:-.0 (MDB - RJ) - Sen:1dor, 
c:ss:1 vis:io, que V. E.'' acen:1 como possibilidade, cu nilo tenho. Con
fesso a V. Ex• que nào vejo como resultar dai um beneficio pam u 
emprcs:t industrial, par:1 :1 empresa produtiva. O beneficio vai rcsul
l:lr p:1r:1 quem l<tllluu o dinheiro em condiçôc:s f:1vorúveis: esse 
dinheiro niio \':li chegar n:1s condições f:1vorúvcis à cmprcs:t produ li· 
v:1: ele chega ;ws hancos. E os hancus, com esse: dinheiro. viio 
compr:1r as açi>cs daquelas emp~csas que eles ach:1ram que ti:m nwis 
lucrativid:1de: O que vai acontecer i: um mcr<> negócio, :llravés do 
qual o poder ccnn,imicu desses oancos v:1i crescer c crescer continu:i· 
mente, ati: quando ninguém s:1he. V. Ex• indaga: nfto podcri:t 
rcsull:lr d:1i um aumento da racion:tlid:tdc da economia como um 
tudo c das empresas privadas'! r: possível :1ti:, cu diria a V. E.x•, que 
'resulte num certo aumento de racionalidade. M:is é :tqucla famosu 
r:1cionalidade cntré aspas, que signilicu r:icionalidadc para os inlc· 
resscs de alguém, lio c:1so dos h:1ncos, c niio r:•cion:ilidadc par:i o 
interesse glohal du comunidade da socicd:tdc hr:tsilcira. Eslu função 
de elcv:1r a racionalidade c :1 produtividade da economia brasileiru 
como um todo i: uma funçiio do Governo, i: unw funçiio indclcgávcl. 
Niio é dando suhsidio :1 h:inco de investimento particul:ir que este 
result:1do vai ser obtido. Niio, Scn:tdor, esse i: um ohjctivo do Govcr· 
no, que deve ser exercido pelo Governo, i: indclcgilvcl. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Eu que agra· 
dcço, Senador Agcnor Maria, recolho o seu apoio com muita satis
fução. Esse decreto-lei lerá que ser aprovado pelo Congresso Nacio
nal, c espero que, na oportunidade de sua discussilo, os congressistas 
brasileiros, perfeitamente informados dos objetivos a que esse decre
to pretende at1ngir. sejam un:'1nimcs na suu condenaçiio, na su:t rcjci
çiio. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• 
uma indagação? 

o Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex•? 
(Assentimento do orudor.) Eu diriu, cnliio que, no ~a~o, 
admitindo a hipótese da minha indagação, não seria um subsidio, 
uma forma de o Governo remunerar esse trabalho exercitado pelos 
bancos de investim~nlos, porque eles exerceriam uma fiscalização? 
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O SR. ROBERTO SATlJRNINO (MDB - RJ)- Sim, mas 
que 1raoalho'? Aumenlar os seus palrimônios? Eu acho que esse lr:t· 
o:ilhn n:i,, é propriarnenle merecedor de uma remuner:1ç~o. 

O Sr. l.ui1 Cu•alcunrc (ARENA- :\L)- Permilc V. Ex• um 
a pane·.> 

O SR. ROBERTO SATUR~I:'IIO (MDB- RJ)- Com muito 
prazer c muila honra. 

O Sr. Luiz Cnalcanle (ARENA- AL)- Achei por bem, no
bre colega, aproveitar a oportunidade para frisar, também, um lipo 
de sufocação de pequenas empresas por grande empresa. Refiro-me 
cspccilicamcnlc à COBEC- Companhia Brasileira de Enlreposlos c 
Comércio - criada para fomentar a exportação, parlicipando do 
processo c ajudando as empresas congéneres. Logo cedo, u COBEC 
~Qucccu a parle essencial de sua atuaç1lo romo catali7.adora, c pas
sou a acdrcar-sc a•·aramcnlc a comerciali1.açào, com prcjuizo das pe
quenas rradinl:'· E.~la absorção é uma faccla terrível da eslalizaçào, 
C\lalinçào que passa por cima de lodo mundo, por cima de nós, 
como é prova o falo de um correligionário de V, Ex•. há dois meses, 
ler apre.scnlado, nesta Casa, um pedido de informação sobre os 
•cncimcnlos dos dirclores das grandes empresas estalais. c alé hoje. 
pelo que cu sei, o Senador, ou par:1 melhor dizer. o próprio Senado 
da Rcpúblrca nào ICI'C a devida rcsposla. lslo, meu curo colega. é 
apcn:rs um:r das f:rcclas do malcficio do supcrpodcr da empresa cs
lal:rl. ;r qual \'. b• defende com t;snto ardor enquunlo clama. 
l:rmbém. pcl:r plcniludc dcmOl:rálica, o que me parece absolutamcnlc 
parad<l\:rl. bla. ;s minha inlcrvcnçào. Mui lo grato por lê-la concc
drdo. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V, Ex• falou do lucro do 
Banco do Brasil c este cm 1970 foi de 117%; o lucro foi superior ao ca· 
pilai. Eu me pergunto e pergunto à Casa, Senador Roberto Sutur· 
nino, se é possível desenvolver-se a pequena c m/:dia empresa neste 
Pais com o lucro de 117%? 

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDil- RJ)- Quando o 
Banco do Brasil é justamente um instrumento deste d'escnvolvimcnto. 

O Sr. Agenor Maria (M DB - RN)- Se o Banco do Brasil é um 
B:rnco cs1a1al para ajudar a desenvolver essa pequena c ml:dia cm
presa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exatamcnte. 

O Sr. Agcnor :\Jariu (MDB - RN) - O lucro da 
PETROBR:\S o ano passado foi acim:1 de seis bilhões de cruzeiros 
líquidos. 

O Sr. \'a~concelos Torres (ARENA - RJ)- Depois peço um 
aparle a V. Ex• 

O Sr. A~:cnor Maria (MDB- RN)- Acima de seis bilhões de 
cruzeiros líquidos, !irado de um povo que, realmente, não tem mais 
condições. O serviço público sobe a cada dia neste Pais. A semana 
passad:r fui ver uma demonstração da ELETROBRAS, aqui na 
Cas:r. do lucro da ELETROBRAS, da PETROBRAS e do Banco do 
Br:rsil, essas rri:s estatais com mais uma siderurgica ganharam o ano 
p:rss:rdo, líquido, 28 bilhões de cruzeiros. E o que se vê são as falên
cia~ aumcmando no mêdio c no pequeno, a pequena c média cm
pres:r orasileira caindo assustadoramcnlc, a cada dia que passa. 
Mui lo obrig:rdo a V, Ex• 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) -O orador permite um 
:rp:rr!c'! 

O SR. ROBERTO SATl'RNINO (MDB - RJ) - Senador 
Lu11 Ca•·ak:rnlc, toda nossa opinião !cm-se fundamcnlado cm que o 
p:rpcl d:r cmprcs:r govcrn:lmcnlal. da empresa estatal, nos se! ores fun
d:rmcnl:ris c hi"rC<lS d:r economia, é propiciar o desenvolvimento da 
mullrd:io de pcqucn:rs c médias empresas d:r economia dcslc Pais. 
Sempre que :r empresa cst:rlal livcr lucros uslronômicos, lucros in
JUS!rlicál'crs, sempre que c.,crccr uma atuaçilo como V. Ex• csl:í dc
nuncrand,, cm rclaçà,, ir COBEC - confesso que não lenho os ele· 
mcntos, nc,le p:rrticul:tr, para concordar ou discordar de V, Ex•
,.crá ou .. ida a nos~;s critica. Por C\cmplo, o lucro do Banco do Brasil 
me p.rrcce :rh,urdo, c\ccssivo: nào há por que o Banco do Brasil d:1r 
esse lucro as! ronómico que vem dando. 

O SR. ROBERTO SATURNI~O (MDB - R.1i - Ouço o 
Senador Vasconcelos Torres que já me havia solicitado, depois ouvi
reiV.Ex• 

l:nl~''· sempre 4::e :r empresa cslat;sl se pau lar por normas qu 
lhe dccrn lu.:ros semclhanlcs às empresas privadas, mcreccrfl nossa 
conden:r.;:i''· Sempre que a empresa estalai agir com inlcrcssc mcra
mcnlc lucr:rtivo, para remunerar os seus execu1i1·os com ahíssimo~ 
~a limo~. lerá :r nossa conden:1çào. Achamos que estes salários exccs· 
~ivus dcsrnoraliz:rm a cmprcs:r estatal. E lemos condenado csles 
c~ccs~os. 

Agur:r, isso - :r nosso ver - não quer dizer que a empresa cs
lal:rl não deva continu:1r c.\crccndo o seu papel, que é da m'llior im
portância na base da economia nacional. Aí, então, entraríamos cm 
divergência, mas enquanto a opinião de V, Ex• se situar nos pontos 
que lcvanlou, encontrará o nosso apoio. 

O Sr. Agcnor :\lurlu (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte'! Só um aparte, um adenda. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- O Sr. Prc
sidcntejá anuncia que o meu tempo está esgotado, mas ouço V, Ex• 

O Sr. \'usconcclos Torres (ARENA - RJ) - Meu prezado 
coleg:r de reprcsenlaçào numincnse, nào verso o idioma cm que V 
b• i: c:rtedr:ílico. ' 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E modéstia 
de V, Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Não, nào é 
modéslia, porque o português V. Ex• fala como eu, Estou me referin
do :~o "economi:s", 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Procuro de 
tod:1 form:~ evitar o "cconomi:s", mas às vezes sou obrigado a 
escorregar, por incapacidade minha. 
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O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Não, não é 
incapucidade, i: por vício. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Por vício, 
perfeito. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Por vício porque 
V. Ex• é, realmente, um professor de Economia. Entro quase como 
ignorante no problema, mas quando V. Ex• fala no Banco do Brasil c 
já vem um coro de aplausos a V. Ex• eu, data venia queria pedir que 
V. Ex• considerasse que o Banco do Brasil realiza um trabalho, 
particularmente no setor da agricultura, como em nenhum país é 
realizado. f: o maior banco agrícola do mundo. V. Ex• talvez ignore, 
mas aqui tenho que dizer c com muito orgulho, sou advogado do 
Banco do Brasil, na verdade, tenho vários colegas aqui e na Câmara 
dos Deputados, o Banco do Brasil, por exemplo, não empresta ao 
agricultor, empresta à agricultura. O Banco do Brasil não é onzená
rio, quando o agricultor não pode pagar, por motivo de prolongada 
estiagem, de pragas, não há aquele setor frio de empresas bancárias 
nacionais ou internacionais que executam, que tém tomado terras de 
lavradores. Não me sentiria bem se visse uma restrição ao Banco do 
Brasil e não pedisse permissão ao meu querido colega para obtempe
rar, para pedir permissão de um reparo. Estou ouvindo V. Ex• 
porque as suas palavras, não raro, são, repito, a do professor, a do 
economista. Acho que, se houvesse a tão proclamada união nacional 
-há quem fule nela, tanto na ARENA como no MDB- eu até 
sugeriria, com·todo o respeito, já que a economia está tão mal c V. 
Ex• sabe como resolver o problema, que, se houvesse uma composi
ção entre a ARENA e o MDB. e V. Ex• sabe que falo isso com muito 
respeito e amizade- eu convidaria, insinuaria, ou faria uma suges
tão, para ser V. Ex• o Ministro do Planejamento, para ver, então
permita-me, já que falo cm linguagem popular- o que 1: bom para 
tosse. Se V. Ex•. teoricamente, diz que está tudo errado, a propósito 
agora do Decreto-Lei, e V. Ex• com tanto acerto c tanto conhecimen
to de causa fala, eu o convidaria- repito- porque quem conhece o 
Presidente Geisel sabe que ele quer acertar. V. Ex• sabe que cu tenho 
não apenas estima, mas amizade, veneração, verdadeiro espírito 
fraterno em relação ao Ministro Mário Henrique Simonscn, de quem 
V. E.~• i: também amigo, embora cu tenha a impressão de que sou 
mais, proque acho que S. Ex• está numa missão difícil e tem 
procurado acertar. As críticas que, repetidamente, V. Ex• tem feito à 
política econõmica, particularmente me doem. Não tenho grande 
sabedoriu, nesse setor, apesar de ser VT: VT porque sou Vasconcelos 
Torres, mas há aqui um craque c:m economia, que i: Virgílio Távoru; 
esse i: que i: o VT n9 I, eu sou um VT de reserva e que só está 
interrompendo o seu discurso ... 

O SR. !'RESIDENTE (Faz soar a r.nMinha.) 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Vou encerrar, Sr. 
Presidente, pedindo desculpas a V. E'' Eu jamais poderia voltar ao 
meu gabinete se não defendesse o Banco do Brasil c se não desse uma 
palavra de irrestrita solidariedade c de apoio ao Ministro Mário 
Henrique Simonsen. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador, 
ouço até com satisfação, com muita satisfação, este apoio que V. Ex• 
dá ao Bunco do Brasil. O Banco do Brasil, merece; para mim, é uma 
das instituições que têm desempenhado papel mais importante no 
desenvolvimento c no crescimento da nossa economia. Quem me 
dera que todas as pessoas, neste País, pensassem como V. Ex• a 

respeito desse Banco, ao qual todos' nós devemos ter amor .: zelo, 
porque ele, realmente, representa algo de muito importante para a 
Nuçào, assim como o BNDE. 

Diz V. Ex• que faz parte dos quadros do Banco do Brasil, eu fa· 
ço do BNDE, e o mesmo amor que V. Ex• tem ao Banco do Brnsil 
cu, certamente, tenho pelo BNDE; no entanto, digo: na minha 
opinião o BNDE é uma instituição que não deve dar gr:mdcs lucro~; 
deve ter lucro próximo de zero; e o BNDE está dando lucros muito 
elevados. 

O Banco do Brasil está prestando· um enorme serviço, sim, 
reconhecemos todos nós, mas, se os lucros dele fossem mais baixos o 
benefício seria maior. E, como nós temos sempre que querer o 
melhor, então, daí, a crfticu que fazemos em relação aos lucros 
~presentados pelo Banco do Brasil. 

O Sr. Dinarte i\larlz (ARENA - RN)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

. O SR. ROBERTO SATUR:-.11~0 (MDB- RJ)- Eu permiti
n:l, nfio fosse a insistén<:ia com que o Presidente me avisa u respeito 
do me~ tempo. Se o Sr. Presidente tiver a complacência necessária eu 
ouv1re1 co~t~·muit:l·:uençào V. Ex• 

(Assentimento da Presidência.) 

O Sr. Dinurtc i\luriz (,\RENA- RN)- Agradeço a :1tençào 
d:1 Presidência c de V. Ex•, em acolher o meu aparte. Tem razão 
V. E.~• quando aborda um assunto de tanta importãncia para :1 
economia n:1cionul. Efetivamentc, nós temos tido- como aconteceu 
recentemente- casos como o do Grupo Lume, o do B:mco H:llles, 
que sacrilic:1r:1m tanto a poupança de muita gente neste Pais. ,\gorn 
mesmo eu cst:1va verificando outro grupo que se organiza no P:1ís 
scmelhunte ao Grupo Lume: i: a Uniilo de Empresas Brasileiras, 
UEB. Ela tem, no momento, um acervo de atividades que deixa 
apreensivos àqueles que defendem a economia nacional. Tem recorri
do a todo o tipo de crédito possfvel e imaginário, dentro dl.l nosso 
Território. Enfio satisfeita- porque há poucos unos a sua atividade 
cr:1 rcstrit:1 alojas de tecidos- conseguiu,j{l hoje, atmvés de créditos 
banc:'irios de todos os setores da economia nacional, organizar um 
acervo de utividades para as quais, a meu ver, não está, absolutamen
te, organizada a especular, com o dinheiro da Nação. Haja vista que, 
além de fábricas de tecidos, de liaçào -empreendimento recente
hotel, (ábrica de bicicleta, cartonagem, confecções, especula, 
também, o café solúvel. Para este lim, teve que organizar uma lirma 
para encampar outra que estava falida, recebendo dela favores que já 
estavam, realmente, prescritos. Tentou por várias vezes, receber 
200.000 sacas do Instituto Brasileiro do Café, a preço baixo. Não 
houve dano, porque realmente não conseguiu recebe-las, e café 
destinado à exportação, à industrialização. Banco de investimentos, 
usinas de açúcar no Paraguai, fábrica de fertilizantes, em Pernambu
co. E, para cúmulo dos cúmulos, conseguiu, agora, um financiamen
to de 800 milhões de cruzeiros, o mais alto que a Caixa Econõmica já 
deu para uma especulação imobiliária, numa hora em que estamos 
umeaçudos de innação, numa hora em que realmente a Caixa 
Econõmicu poderia dar outro desenvolvimento a essa importância 
parn atender a classe média, que hoje é a mais necessitada. De 
maneira que V. Ex• aborda um assunto que reputo da maior 
importância. Nós temos o exemplo do Grupo Lume, do Banco 
H alies, que sacrificou a economia e poupança de tanta gente. E nessa 
altura que venho ao encontro de V. Ex• Naturalmente como se trata 
de empresa nascida no seu Estudo V. Ex• disso deve estar bem a 
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p~r. Eb 11oe: enquadn~ n~ aprcciaçlo c no rcpuo que V, Ex• aiA fazen· 
do cm rcb\lo .:a o~oe: .:aç;,mbuamcnlo - podemos dizer usim - do 
rcasrw. do dmharo naaon.:al. :-.i lo ~oe: prcciu de maior oforço para 
•enf•.:.~r que h~ cm :udo ilr.o um.:~ apcculaçJo. Am.:anhll, o que 
.:~Concc:ttr.l' O Go•·ano •·•• Jnlcrfmr. nalun~lmenlc, qu.:ando •·•cr o 
fraC"o.:~lW'I, m.a.• <n d•ntcnla, como nos outrc» cuo., liam por ai • 

.and.ondo cm Mcr.:-cdn-Bc:nr. com .as au.u fonunu conr.olidad1n c 
um• "d.a lunqlhl11 C\1>11 do urnflao da cconom,. nac:ional. 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Praidcnlc, Sr.~. Senadores; 

~linha comunic:aclo i: no sc:nlido de enviar à !\lesa um projeto 
que: au1ori1a a dispen!(:J da la.u de: kw de energia clélric:a fornecida 
pelas JUbildi~ri;u da ELETROBRÁS para irrigaç<lo de lavouras no 
Klor rural. c dA oulru providéncins, cujo lcor é o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SE.'iADO N• 157, DE 1976 

Allloriu • cliJpna da laxa de Kw dt fDrl'lla tiEtrla ror
Dtdd8 pdu lllbslcllhtu da ELETROBRÁS para lrrfa•tio ft 
ln--.. Dll Ntor natal, R lU oattu proYI6hdu. 

o SR. R08f:JITO S-' n·RSI'O (MOB- RJ)- Aaradcço, 
Sm.ador • .a w, onlcn'Cti\Jo RC' .. IImnuc. n.lo lenho o conhrommlo 
:-.arh,ul..armcn:c dc'~fhado, q~>e \'. E,,• cem, a rapalo do Grup.l. 
Mat,. o que lmbo obsct'>-ado, t q~>e o Go--cmo, que IC dcd.1u um 
(dt!>b.aiNot Ct>C'I't.I(O l OI"C"\'uçio no loCtOI de hot1oftuh~IAIIJC1t0\, 
t m.,,:., l>cnookn:c c:m rc~o 1 apc~a~l.:aç.\o linanC"Cot.a tlet.lc P.al• 
b:lo .ol o-. c.tc:mplo> l.at.l•mj•'Cl> do .,.._.,lcn no fim oo ano pu. 
udo, que .obf'lt . .U.a.tn o Go.-cmo a alourar ""' otÇ1mmlo monc· 
:Jt'.o 1: n.:lo .ai"'' •nlimao. I.:~•·Of'a 1• COII«'dodot .:~ aoa b.:ancoo de 
•••-c,t.bll>Ctll<llo que"" ~n.a p.&•a.ad.t acabaram de lf..anhar m.at• um, 
m•n "m.a t.acu un~n.anlc c >u~J.. 

O Con,:rcuo :";~cion;al dc:crcu: 

Are I• f: .1 El.ETROBR,\S au1ori1.ada a dispen!(:Jr a 101\a de 
I\ .. .Jc cncr,:•o~ clé1ru:.1. fornecida peJas ~uu suh,idiArias no sccor rural 
c ut1lu;ad.a p.u.a 11n,:açlo de l.1•·oura' dalinad;u :10 aba~lc:cimcnco 
•nlc:mo ou ;a C\f'Orl.açJo. 

P.ar~~r.1lo úmco. A cncr,:i.1 fornc:cid.1 nos cc:rmo~ dc:sle artigo 
'<'I.Í ronl.:~h1hr.1d.1 .1 fundo rcrd1do pelas empresas fornecedoras, a~ 
<I""" receber lo do R;anoo Ccncr.:~l m subsidia> equivalc:nlo. 

S~ f'ln.o.Scn!C, Cu lctl..l Cll(ctl'.ado .1.1 m1nh11 O~··çôa.. nlo 
!•••·~<' o-!>!•s.acào dcf'V•~: o Scr..wor P.auJ.> Guerra c o Sm.ador P.au. 
'" fl''""•~d q .. r me dcma~r·.am a~na que \'. Et•. 'om 
... ,.,.-<5r,.tm&tn,u, !ll Jr ;>c:mrhr 

At1. ~ O Poder becullvo rq:ulamcnlar.\ ola l.ci no prazo de 
<)() (no•-c:nl.al d1.1• .:onlado• d.1 da1.1 de lUa puhhQcào. 

Ar1. J• E-1.1 l.ct cnlr01 cm •·i,:or na daca de sull public;u;ào. 
Ar1 . .:• RC'\'O!l.lm·te a• dísrooiçõa cm conlr!irio. 

o SR. f'lU:oiiUt:SU: (\\'1II>Mi G~ph-o) - A ~fCl..:l p..>ndcr .. 
• \ · I • • .; .. r pá :olnou .:0 m1nu1o• .altm do :nnro -' ~>~m nlo pode 
'''"" '"""'"'f<!•t c j"C'l<k que\" E•• conclua 

o~. I'•.SO llt_,'ll ('108 - RS) - [u r-cnunao .:~o .ar.anc 
s.~ '''"'"'""":c. "" '"fll a m•nha r'C1lclno.a cu cn~ar o apar1c do 
'i.mad"ll'<'t f'cnumbu'10 

O St. , • ....., c;....,.,., ( . .\RI: NA - PE)- Sr. Pr'Clldcncc, a mmh.a 
:c.nún..·u t .anlctJot1 do cnuncn:c Scn.ador peJo R1o Grande do Sul. 

O SR. Rnflt:IITO S-' n 'R'I~O (MI>B - RJ) - Sr. 
rra.dcnlr, Sr· Senadora, .:~~r.:~deço a .alcnc.\o c apero que O!>C 

docrch>·la. qu.and" aqua •·•cr mcrcça a condcnaçJo un.inimc du 
l'au. mc-:(\'.a .a rt"JCYÇ.lo, que t . 

o Sr. \'a~oo Torrn (ARE:-.iA- RJ)- Silr.o V. E\ 1 aiA 
cn,:.an.:~do. 

O SR. RODf-:RTO SATURSISO (MOB- RJ)- ... o que 
l<'lllll d s~ç.Jo. o que lodo o cmpta4riado brasileiro, hoje. das 
rcqucn;u c mcdi;u cmpra;u, alâ operando; c principalmcnlc o 
po\'o hra~ilciro que cm ühima análise é quem paga os cuslos 
lin;•ncciros rcpa~!(:Jdo~ que ad••!:m dose prcdomlnio do sislc:mu 
fin;mceiro, cada vez mais locupletado com juros, comissões de 
rcpar..~a c ludo o mais, c: que atA, rc:almenlc, se: constituindo no 
gr;mde fator de: garrotcamenlo, de: aslhiamento da economia, du 
empresa priv:~da gc:nuina"1cnlc: nacional. 

Eram esl:~s ns observações que: desejava fazer. Muilo obrigado. 
(Pnlmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves ) - Tem a paluvra o 
nobre: Senador Paulo Guerra, para uma comunicação nos termos do 
item VI do art. 16 do Regimento Interno. 

f: do .:onh"•mc:nlo .Jc lodos o• braS~lciros, o dalaquc opccial 
que o Go•crno do cmmc:nlc: f'raidcnlc Ernolo Gci)CI cem d:1do ;\ 
pr<>duçJo rur.d, ,.,.,,ndo melhorar o aba.•tc:cimenlo inlcrno c: consc· 
qucncc <l•mmu•clo do cusco de •·1d.1 c: l.ambém como foncc: geradora 
de d,..,,,., c.ad;a d1.a m.m nece ... ;íria~ ao c:qu1hbrio do nosso balanço 
de fl.1!:.1mcnco. 

A nm,:ucm i: dado daconhecer .as imc:n~s Arc;~s si I uadas nas 
'tllnh.anças do• •·alc:s üm1dos, que uma ''c:J. uciliz.adas alravés de um 
pr<X'a~o<> racwn:1l de ltrigaçlo, muilo podcrào concribuir para a 
~mrho~çlo d;n no''"'' fronlc:ira~ agrlcolas. 

l,:u;almcnlc, .abcmos que o alio cuMo do hcclarc irrigado, cons· 
1i1u1 falor da .. cimul;mcc ao referido aprovicl:~mcnco. O próprio 
f'ro•<lcnlc d.1 Rcpühl•""'· anlo de sua por..\C, ao visi1:1r o nüclco de: 
Rcbcdouru, \lluado às margc:n~ do S:io Francisco. no município 
rcrn.1mhuc.1no de Pc:crohm1. demonstrou clar01mc:ntc o seu dc:sa
,:r;ad,, cm f;u:c do que ;•li •·iu, conforme: divulg01r~m os jornais da 
i:poc;1. 

O Rra~il de C\lcn-.io conlinental bem poderá e.,c:rcc:r a gr:~ndc 
larcf;• de fornt:~.-c:r alimentos p;~r:~ o mundo. Tudo depende: da poli· 
IICOI de: ólflOÍO c incentivo que possam ser ado1:1dos. A energia subsi· 
diada ou ;1 fundo perdido, rcprc:scnlará o apoio logfstico p:1ra :1 poli· 
!ic:~ de produç;io d01s chamad:~s lavouras de subsislê:ncia. Toda 
imporc;inciõJ :~p01rcnlemcnce perdida, revcrlc:rá indirc:1:1mcnte com 
!tgio ólll~ cofre:..; públicos, pela força de: trabalho que poder:\ absorver, 
pela li\:lçào do homem ao solo nas áre:~s sem i-áridas c pela s:~rantia 
d:~ produção que proporcion:~rá :10 P:1is. 

Vis:1 :1 prc:.o;ente proposiç:io pedir :1 atc:nçào do Governo para a 
inscrumc:nlalizaçào desse: :~pai.,onõJntc: meio de produção. 

Finalmente:, b:~scari:• cit:~r como exemplo cm abono ;\ presente 
inici;1tiv:~, que se :~dolada :1 polilica que preconizamos, a N:~ção não 
;1ssisciriu a clc:vaçào ou qu:~sc: dcs:~p:~rc:cimcnlo de produtos de: círcu· 
lo curlo, como o feijiio, que: di:~nle d:~ pc:rspectiv:~ de frustaçào de: 
s:~fws sctoriais poderi:~m c podem ser produzidas 01través de uma 
l:~vour:~ irrig:~d:1 p:~ra atender fi regularização do mercado consu
midor. 

Sala das Sessões, 22 de i unho de 1976.- Paulo Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto que 
acaba de: ser lido c justificado por V. Ex•, será publicado e 
despachado às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e 
Energia, de: Economia e de: Finanças. 
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O Sr. NtiJOG Canwlro (M DB- RJJ- Sr. Pre.•idcntc. p~o u 
puln,·rn. com n invocação do mesmo dispositivo pelo qunl V. E'' 
acaba de conceder a palavra ao nobre Scn:~dor P:rulo Gucrm. 

O SR. PRESIDE:'Io'TE (M:rg:rlhàc, Pinto) - Tem ;r pala,r:r 
V. E.''· p:mr unur comunicaçilo. 

O SR. NELSO:'Ii CARNEIRO (~IDB - RJ. Pnr:r uma 
comunicaçilo.)- Sr. Proidcnlc c Srs. Senadores: 

Venho sugcrir·à Comis..,ào de ~linors c Energia do Senado 
Federal. tendo cm visla as razões que scr:io c.\p<Hias a seJ;uir. a 
promoçilo de um :rmplo debate nosc Úrgüo Técnico sobre o gnr,·c 
problema da !tsuu pottsvd, que assume proporções de '·crdadcrr:r 
amcaç;a à sobrcvivcnci:r dn espécie humanu. 

O debate poderia ser prosramado cm nlvd de scmin:ino. com a 
particip:u;:io de opcciulistas de noh\rio •abcr cm problcmns rclól· 
cionados com a poluiç:io umbicnt;al. Suas fin:J!rdadcs •cnam. a pólr 
de urn:~ ampl:~ c SCJ;Ura informaçilo sobre o Ir ;ui do a esta C a.~. 
reunir subsídios que: !t'·assc:m a firm:~r drrctrito p:~nr uma futur:r 
kgislaç•io r:spcclfica sobre a maté:ri:~, considr:rados ,,, :upcctos de 
imporuincia c: de urJ;cncia dr: que u mr:sma se rcve.,tc. face no' intc· 
rr:ucsdo Pais. 

t\ dCJ,:radaç:io do meio umbicnlc c suns implicuçõo, no que dir 
respeito :\ perm:rncncia da ''ida unimnl sobre: a face da Tcrrn. podem 
ser consideradas um problc:nm priorit!Jrio, c:nl rc os muitos que 
pressionam o mundo de nosso tempo. O homem, isolndnmcntc:. c: ''' 
cidndr:s, as nações. num sr:ntido maior, estilo amc:.~çndos. asrcdidos, 
acuados, pela cuructcriluçilo proJ,:res•i,·n de um qu:rdro hostil c 
impróprio à continuid:rdc do velho procr:sso histórico de qur: s;io 
prot:J!lonistas, cm Ir~ diferentes plunos. 

Houve, como todos sabem, nos último• nnos, um s:~ho sem prc· 
cedentes na dcmosralia mundi:rl. Umu conjugnçilo circun~tuncial de 
fatores- entre os quais avultam os mclhorr:s nlvr:i~ de alimcntaçilo c 
:rs conquistas da mcdicinu prcvr:ntivu - ftl com que o mundo chc· 
gussc a possuir os~ bilhões de hubiurntcs que hoje se acotovelum no~ 
cinco contincntr:s. 

t\ distribuição dessn mass:r human:r pelo c:..~paço scogrnlico do 
planr:ta niio é homogcnca. Hfr enormes extensões valias. algumas jú 
csgotud:rs pel:r prolongadu cxploraçi\o prcdutóriu. c lonas de grnndc 
conccntraçiio populncionul. O truço prcdominunte é u ucelcr:rda c~
pansào urbuna cm todos os pulses, fenômeno esse associudo à indus· 
trialiluçào. com todo um leque de implicações. 

t\ urbanil:rçiio é uma das faces principais dn rculidudc mundiul 
presr:nte, d;r qual uma outru face c ;r sociedade de consumo, t.\Sc di fi· 
cil personagem que domin;r o palco da civililaçüo moderna. O 
homem ti pico de.~sa sociedade consome, nilo propriumente puru sutis· 
fazer necr:ssidudcs reais, como o simplório c sensato ser humuno de 
outras cpoc;rs, mas, pelo fato de encontrar no consumo um sentido 
lúdico de vida c um meio atrucnlr: dr: ulirmuçilo individual. 

Esse hábito de consumir intensamente, qur: marca o comporta· 
mcnto existencial dos que integram n socicdudc contcmporüncu, est{r 
associado :\ produção cm massa. A vi;rbilidudc econõmicu dos com· 
plexos industriais modr:rnos só existe no limitr: r:m qur: eles pro· 
duzircm muito, sem parnr. Isso exige umu nlla prcssilo sobre o meio 
ambiente, cm busca de insumos; gera um desperdício elevado c conlf· 
nua c volta a pressionar o meio ambiente, numa segunda etapa. pelos 
reslduos que siio lunç;rdos no ar, no solo c nu {rguu, cm quantidadr:s 
imensas. 

!;: justamente o nuxo incessante desse lançamento de refugos, 
ao ludo de outros fatores representados pelos esgotos c pelo lixo ur· 
bano - que estú criando um quadro sanitário universal critico, 
capuz, mesmo, de tornnr·sc catnstrólico, se niio formar-se, a tempo, 
uma necessfrria consciência relativa ao perigo iminente e se essa cons· 
ciência nüo levar u todos, sem demora a umu reformuluçiio de húbi· 
tos c de politicas. 

Rompeu·sc o chumado cquillhrio cculósico, a imcmoriul cap:r· 
cidade da naturtl:r pum rc:sta,Ornr·se c pum rc:ssu:1rdar o principio du 
pr.lprin vidn. "'·un.;nm os descrlll\, sccnm os nmnunciai~. cai o nh·cl 
da produ.;ilo ugricola cm diferentes partes; dctcfj,lc:ntr:s ~ontanun:rm 
rio!'. l:rso•. mares: pc:sticid:JS incorpor:~m·sc, periso•amcntc, ao teci· 
do •·i\·o d:" plantas c do• unimais; c o m<ln,\\ido de carbono. com 
ou:ros J;a~ letais produzido• pelll funci,lnamcnto de milhões de 
motores. in,·adc o nr d~' cidades c d~' C:\tr:rda• c o' pulnroo de 
todo~ o~ sere~ vÍ\'0\. f: como se a r.J:um mitl'lójlica de um deus 
a)~<:usino, de espada cm punho, se ocup:i'•c cm torturar o for· 
miJ:IIcrro humano. ante\ de c:smaJ:.'&·I\1 com "' pe:.. 

O homem .:<>mum. ho~brt;~ntc da• t.rco~s mctropalitana,, c " 
~r ande c \llcncro~1 •·ltrn~;r dose Ínllrnrn,h·cl atentado contra a intq:rr· 
d;Jdc d.1 nnturcJol. ~.,, o:rd;~dc:- do '' BC pauh•tn. por c•cmplo. 
dcn ... l) C nq:ra• OU\'CO\ C<>•tumam póllrM O:<lm (rc<jUcncrn \(Jbrc \l\ IC· 
lhal.l•"· afct;~ndo uq:.1nio:amcntc adult'" c .:rran.;.1•. .cnrcand•• a 
d<><"'"·., mcd,, c a m<>rtc. 

C•cntl\t.n c ot;~dl\t;n estlo, de :alJ:um modo. rrc«upad'" com 
o a~•unto. i: '·crl.ladc. Uma Rcumlo lntcrna~"Jonal. rndu\1\'c. tc•·c 
lu.,:ar em bto.:olm<l, hÃ 01ljlum tempo .:om o objctr•·o de cquacrunllf 
c debater a pr,,blcmAti.:;~ d01 poluiç-.lo. no que ela encerra de rntcrc:s.se 
\'Ítalpara toda " llumamd;~dc. 

Tudo ~uo i: ,.Alrdo. é um bom prrndpro. podcr·sc·ra drtcr -
m~s. nlo ba•tll. A ameaç-a .:r~:><.'C a .:o1da d1:a, a coada nunuto, 
cn"lu:rnto o tr;~tamcnlo tc,\rr,;o do ..... •unto nlo c:-tA $Crando O\ 

.:omporto~mento• indl\·rduai• c coletr•·o• <juc podcnam altcur o 
,;uriO do• (;~tos. o1 curto prato. 

O Brasil cn.:llnlróJ·K no e\.110 morncntu de uma C\·oluçlo "'' 
qunl tcri;~ efeitos de alta posíti•·rdo~dc uma KJ;ura tomad:a de po•i.;l11 
das dites dirisento. :mtc n polui.;.io ambicn!nl. dc:On~tradn pcln• con· 
ccntrorc•ics industriais <jUC c:stlo ocorrendo no seu território. :afc· 
tando de uma forma cruel su:u inc:ipicntn mcg:alópolc:s. O• par· 
lamcntllro. muito cm pnrticular. devem ~iluur·sc M •·angunrdn dc»a 
lu tu, pois. estA cm joJ,:o o intcrc:uc da comunidade nucion:JI. 

O !!,tudo do Rio. que nqui rcprac:nto, tem u• suu terra• cor· 
l:rd:r• J1<lr um ri<>, - o lcnd:'rrro l';~raíb;r d,, Sul - !olUC hoje o•tcntu o 
indc~J•rdo tituh1 de r111 m;u, P<>luldo do llr:r•rl, tah•Cl do mundo. Seu 
competidor único, cm duro pllrco, é o Tictc dos pnuli,.ta•, com as 
su:u :'lsu:r~ cscuru• c mortus. E a indu temos a Lagoa Rodrigo de Frei· 
ta•. cm plcnu Cidade do Rio de Janeiro, cnvcncnnndo pcriodicumen· 
te ~cus pchc:s. alem de outra~ ocorri:nciu~ de dctcrioruçilo qur: come· 
çam ;r ser rcsistr;rd:rs n;rs suce~siv;rs l:rsun:l\ que •c estendem nll f:ri\u 
litonine:~, rumo uo Norte do Estudo: Suquurcma, ~:uric{a, t\ru· 
ru:rm:~, Juturnaío:r. lrnl'l<l:rs•ic:r, Fci:r. p:rra rncncion01r :rpcmrs :rs 
rn:riMcs. 

,\ corJtaminuçilo dn {rgua doce. cm detcrminudn região, ucrr:s· 
ccntc·se. Dilo pode ser con~idr:rudu, upenus, cm termos de ulguns rios 
ou lugos. Todas us águus se interligam utruvés do ~ubsolo c o chu· 
mudo lençol subtemineo c purte importuntlssimu do sistr:mu hldrico 
sob 11 miru de umu cvcntunl politica de suneumcnlo, onde vier n ser 
uplicadu. 

t\ {rgu:~ doce, pot:'rvcl, csc:~ssciu, hoje, no mundo inteiro. V{rri:rs 
regiões dos Estudos Unidos u importam do Cunndá. O Rio de Ju· 
nciro constitui. no Brasil, o ti pico exemplo de umu grande cidade que 
ir~ defrontar·sc, talvez nntcs do fim do século, com uma drumáticu 
cscusscl de águu, nilo só puru seu purquc industriul - mns, 1t1é 
mesmo puru saciar n sede de seus vúrios milhões de hnbituntcs. A nl· 
tcrnativa de utilização da água do mar, dessu!inizuda, constituirl1, 
tulvel, quando ocorrer a crise, u única solução possível, nilo obstunlc 
o elevado custo desse processamento. 

O problema da água doce, que diminui de volume c pioru de 
qualidade através do mundo, é parle, sem dúvida, de um problcmn 
de maior abrangência: uquclc problema, direi, ligado ao resseca· 
mento progressivo do solo, pela ução prcdutódu do homem, c à 
poluição, ulimcntuda pelas cidades e pelas indústrias. O problema da 
{tguu é pu~tc, pois, do problema gcrul du poluição, mns, assume 
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aspecto de extrema importância imediata para todos c, por isso, um o QUE FICA 
exame isolado que se venha a fazer dele, nesta Comissão de Minas c ---------·--------------
Energia do Senado Federal, poderá ser de muita utilidade prática Caudal Km·'/ano Caudal Está-
para que o Congresso venha a prcparur-sc, firmando-se cm base téc- Porção Porçiio velem% do 

Total nica, com, vistas a assumir no assunto u posiçilo de esclarecimento c E.~tável Instável Caudal Total 
de luta, reclamada urgentemente pelo interesse público. 

Em sequéncia a estas breves considerações, vem o texto longo c 
denso de uma pesquisa que encomendei sobre o assunto, o qual nos 
dá, admito, uma imagem mais segura c mais terrível do problema da 
~gua, justificando plenamente, no meu entender, o brado de alarme c: 
o goro construth·o que: o cnCllminhamcnto desta lndic:açilo pretende 
c•pnmir. (Muno bc:m! P11lmus.) 

Mric;a 
••••••••••• o. o ••••• 

Améric;1 do Norte •••• o •• o. 

Améric~ do Sul ............ 
,\si;• · 

•••••••••• o •••••••••• 

t\ustr;íli;o 
•••••••••••••••• o 

Euro r:• •••• o •••• o •••••••• 

4.225 1.905 
5.960 2.380 

10.380 3.900 
9.544 2.900 
1.965 495 
2.362 1.020 

2.320 
3.5XO 
6.41!0 
6.6-14 
1.470 
I.J42 

45 
~o 

JX 
JO 
25 
4J 
J1 DOCUMENTO A QUE SF. RF.FERF. O SR. NF.I.SO.V 

C A R.\' E/ROEM SF.U DISCURSO: 

URSS ................... 
To1:1l de todos 
os·contincntcs 
C.\~cto d:os /O· 

4.384 1.410 2.974 

Pcsqun.a clabor.1d.1 pu;~ o 
Scn.1dor :"iclwn C.arnmo 

Bralllt.t.l9dc m:uodc 1976. 
Sll.U P1ato dr l.ata Rcwodr 

ÁGtJA 

ÁGUA POTÁVEL 

Em nono planct.t .abund.a .:a ~,:ua, usim como os demais clc:mc:n· 
to• b.h.1cos p.:au .:a •utn.i•ténCl.a hum.:an.:a. E o que se paua com os 
.:alrmcnro._ .:a h.:abll.:açlo . .a s.:audc . .a cduc.:açlo c o ócio: é a sua má 
d"tnbuoç.lo que m.t dcugu.:ald.tdcs entre WC:tcd.tdo c dentro de uma 
morna ooocd.:adc. :"iad.:a pode n~r a mA di•tribuiçlo obJc-dt'a desta 
•ub•:.ine~.:a tnd•~pc:nl..l•-cl. Todos s.:abc:mos qulo dr;uticamente pode 
a!ct.u .a um mc:uno PAis. tnclu•••·c .a uma mesma comarca, uma plu· 
•wud.adc 0('..\lt.:a ou .abund.:antc. Mu t.:ambém a história ensina como 
ooonbda intou• .:on•uoan •u.:a• rcl.:açOa ><'t<.:a>·«On<lm•cas c: de 
wntwlc ""'t>rc ~ .1~u.t. •••mo o ;~nt•,:o I:J;oto; como a rede de .tb:tsteó· 
mcnto de ltu.a cm Fcr. con•tn.old.a hA m.:al' de oito Kc-ulos, sque for· 
nC~o:cn<J,, .l~u• r->1.1•-cl ""t.alon.1 .t c.ad.:a c.:al.l da c•d.:adc. c como uma 
.:.an.al11.aç.io f'-1r~rb romptca~de um sistcrna de elimin.tçlo de Aguas 
ra..du.:a" Que nlo .:apc:n.u ~·•ua .:a cont11mtnaçlo, como rc:.:aprovcita a 
1tu.1 f'-1t.:a •tnt.:açJo .a~ncola. \'.ina• soluçôa c:ncontuda) p4ra o pro· 
blctna d.:a ~tua •-ém dcmon•lnar Que qulllndo se juntlllm a conscicncia 
oooal c a CTt.all\~d.:adc humana, se cncontnm sempre soluÇÕes paru 
soluCionar c •upc:t ar .:a m~ dlltnbutçJo objnl~• da Agu~. 

O f>4nor•ma tu.:al. cnttct.:anto, otA longe de ser idnico. A c:.'plo
llo c dc:sor~.:anot.11çlo andu•tnal, a contaminaçlo c a nc:gliséncia tor· 
nam a Cltsc: da ~,:ua uma da• mai• .Crias. Alcançou IAil proporções 
que no fiiAno •ntc:rnat.:tonAI JA se c\rra.sou prcocupaçlo pelo seu fu
turo omcdoato Sc~undo cllculo•. a• Aluai• zonas de irrigação do 
mundo dC"\·cr lo .1umcntar cm quase SO't par:a poder cobrir us nccc:s
ud.:adcs ahmcnt.tra da porulaçlo no ano 2.000. 

f>ata poder arhcar remé-dio) loc:.1lmcntc, ~ prc:ci~o encontrar so
luçOc:. no nh·cl antcrn.acional. Para que po~!loll brotar uma nova 
ordem cconómtCII internacional, o acesso equitativo 11 uma conserva· 
çlo planificada d:u Agu:n hA de ser parte da~ negociações c acordos 
globais. 

CIIUVA 
O Qlll·. CAl 

Pr«ipltaçio Euporaçio Caudal 
MM/ano MM/ano MM/ano 

,\rroc;o 
•••••••••••••••••••• o 61!6 . 547 IJ'J 

r\méri.:;o du Norl~ ........... 670 . 31:0 2X7 

38.H20 14.010 24.1WJ J6 

"!'~-•ind••\ 

DEMASIADO OU INSUFICIENTE 

Resu,mo de artigo de Obc:ng, lctitin E., publicado cm Ceres, rc· 
•·istn dn FAO wbre o dc:scnvolvimento; julho/agosto 1975, n' 46. 

A dcpcndéncia da Agua não é uma característica dos pulses cm 
dc'Cnvolvimcnto. t t~mbém um requisito fundamental para as ncces· 
sid:1des b!tsÍCII~ dos J'lliÍM:S industrializados. Uma lata de legumes re
quer 40 litro• de águ~a. O petróleo niio pode subsistir sem águ~. f': prc
.:oso lO litro~ de água para se rroduzir um litro de gasolina. A Arábia 
s~udita, riCOI cm petróleo, m:as pobre cm tlgua, está estudando a 
l'""ibilid:tdc de gast~•r 7 ~ S milhões de dólarc.' na dessulinilllçào da 
:o!lu;o do m:1r r:or~ usos doméstico c industrial. A água é indispcnsá· 
,.da todos os nf .. eis de dcsc:n,·olvimcnto. 

O Nilo, o Amnzonns, o Mississipi silo tilo velhos quanto a 
influencia que exerceram na história. Nas zonas rurais a Agua influiu 
na loc:.11iuçilo dos povoados, nn escolha de pontos de: repouso c· na 
instalação de algumas indústrias. Ferozes guerras tribais se dcsen· 
''olvcrnm pelos direitos sobre: n Agua c até hoje violentas disputas sur
gem pnrn o controle dos sistemas hidrológicos internacionais. 

As chuvas c seu sistema vnrium conforme as regiões. Há zonas 
bc:m servidas c zonas mal servidas. 

A Aguu superficial é abundante: cm algumas regiões. O Ama· 
zonus, o muior rio do mundo, desagua 1.800 m' por segundo. O Con· 
go tem uma grande zona de captuçilo. O Nilo tem uma capacidade de 
drenagem de 1.850.000 1\m'. O Zambeze c o Nigcr irrigam uma zo
nu de quusc: 2,5 milhõcs de Km'. A região americana tem 33% c a 
ÁfriCII 12% do fluxo disponível mundial. Além disso existem mil pc· 
qucnos rios, arroios, lagunas, a maioria dos quais é indispensável 
pura os trnb!llhos agrlcolas, pois contribuem pura a irrigação do solo. 

Só n~ Afric:a existem uns 970.000 Km' de lagos. O lago Vitórou 
tem uma Arca .de 176.000 Km'. As cascatas de Salto do Enjo, nu 
Venezuela, silo ns mais altas do mundo, com 915 metros. Outras cas
e~ tas (entre elas Gcrsopp:1, na lndia: 253m) são também notáveis. O 
mundo cm descnvolvimcnlo parece: estar bem dotado de Agua 
subterrünca. Acredita-se que no deserto do Saara exista um lago 
subtcrrtinco bem grande. 

O mundo cm desenvolvimento dispõe de uma boa parte dos re
cursos hldricos naturais mundiais, mas sua distribuição é desigual c 
há grandes zonas em que a água superficial é escassa ou nilo existe 
durante a maior parte do ano. 

r\méric;o du Sul ............. 1.6-IX 
As i :o 

o ••••••••••••••• o ••••• 726 
t\ustrúli;o 

•••••••••••••• o ••• 440 
Europ;o 

•••••••••••••••• o ••• 734 
URSS ..................... 730 
Médi:o .......... ........... 834 -·---

• 1.065 
433 
393 
415 
535 
540 

5XJ 
293 
47 

319 
195 
294 

No contexto do dc:scnvolvimcnto, a águo é essencial para as 
necessidades domésticas, a agricultura c a indústria. 1:: responsável 
pela presença de algumas doenças de baixo nlvel sanitário. Num es
tudo da OMS de 1970, ficou provado que 72% dos 1,73 milhões de. 
h:zbitantcs que viviam cm zonas rurais, apenas 44% tinham acesso a 
alguma !igu:1 potí1vcl. A quantidade de pessoas sem água no sudeste 
asiútico é de 632 milhões. 
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No agricultura, o Agua é o chave puro aumentar o produção 
através da irrigação. Exemplos antigos como os do Egito, Chino, 
!'cru c México confirm:tm u utilizaciio du :'tguu par:t irrigação. 

A tecnologia moderna fomentou o construção de complicados 
projetes de aproveitamento de rios para diversos fins, que tem con· 
tribuído poro a irrigação extensiva c constante. Calculou-se que dos 
3,2 milhões de hectares de terra potencialmente orAvel, 2.020 milhões 
estilo situados cm terras cm desenvolvimento da África, Ásia c Amé· 
rica, das quais 1.330 milhões silo terras irrigáveis. A Agua disponível 
nestas tres regiões poderio irrigar 1.316 milhões de hectares, mas cm 
1962 só 563 milhões de hectares eram cultivados. 

As razões disto devem ser cncontradus na escusscz de milo·dc:· 
obra c: n:1 falto de recursos. De qualquer formo, o acesso A Agua c o 
disponibilidade dela silo os principais fatores. A água supcr!iciol, 
muitas vezes, está muito longe de onde se necessito, e é preciso cons· 
truir aquedutos c canais para o que é necessário inversões cm equipa· 
mentes importados ou desenvolvimento de materiais locais para este 
uso. Do mesmo modo a água subtcrrünca pode ser abundante c de 
boa qualidade, mos de pouco serve se nilo se pode dispor dela ali on· 
de pode ser utilizada. Neste coso a utilização depende dos sistemas 
de bombeamento de Agua. 

A solinizaçilo é outro problema c ameaça que pairo sobre n águo 
potável. Mos j mais grave problema é aquele vinculado ii saúde pú· 
blica. Um problema complexo do uso c cxploraçilo da água que atin· 
gc as pessoas, suas casas, o higiene c o contato com a ê.guo. 

Invariavelmente, a malária, a esquistossomosc c outras doenças 
cuja origem está na água, aumentam quando os trabalhadores agrí· 
colas c os agentes que as transmitem entram em contacto com os pro
jetes. A esquistossomosc é uma doença da irrigação, mos está por de· 
mais vinculada a outros projetes hídricos. A saúde piorou muito no 
Egito, onde se pratica a irrigação há gerações. Em 1952 um informe 
o!icial dizia que a expectativa de vida era de 27 anos para as mu· 
lhcres e de 25 paro os homens e descrevia esta zona rural do Egito, a 
zona do delta, como "virtualmente destruída" pela esquistossomose. 
O combate que vem sendo feito, além de. caro e diflcil, nilo vem sen· 
do e!icoz. 

Isto talvez porque o controle da esquistossomose deves.'c ser fci· 
to de forma global, levando cm conta a utilização de Agua potável c 
os sistemas de eliminação de resíduos humanos, boas instalações 
sanitárias cus :ttividades sociais e culturais que afctam o uso do solo 
c da úgua, cu educação sanitftria nas comunidades ufetadus. 

Os países que não têm petróleo ou carvão mas possuem ubun· 
dantes recursos hidrológicos dependem da energia hidroelétrica. Nas 
últimos décadas foram construídos grandes represas nos países cm 
desenvolvimento que servem, principalmente, poro armazenar Agua e 
produzir energia elétrica. Mos podem também ser utilizados poro 
controlar o volume de Agua, os sedimentos e o salinidade, poro 
abastecimento público de ãgua, poro o pesca e a agricultura, o trons· 
porte, u conscrvuçiío da vida natural c recreio. Estes tipos de projetes 
hidrológicos são muito valiosos para o processo de desenvolvimento, 
nws tumbi:m exercem um impucto desfavorável c complexo no meio 
ambiente. Suu construção acarreta problemas de ecologia humana, 
pois u inundação de um rio desloca gente que deve ser recolocada. A 
ruptura social e cultural da vida e o processo de readaptação sào pro· 
cesses complexos c enormes. As quatro grandes represas da África 
dcsloc:mtm 1.458.285 pessoas. Nu Tailândia 25 a 30 mil. A reabilita· 
cão compreende :1 construção de muitos povoados, a satisfação das 
necessidades comunitárias e o estabelecimento de sistemas agrícolas 
viúvcis c de pesca. 

A própria acumulação flsica d'a água produz também trans· 
tornos no estruturo do solo. Pode afctar a água mineral subterrânea e 
aumentar a atividode sísmica. Nos próprios lagos se produz uma 
acumulação paülatina de sedimentos c limo que reduz a vida nas 
represas quando é pesada. Outras trocos flsicas podem incrementar n 
produção biológica. O crescimento excessivo de algas c de ervas nquá· 
ticas constitui outra ameaça para o uso e!icnz da represa c da água 
do rio. Embora as plantas aquáticas possam ser benéficas para a 

pesco, interferem fisicamente no acesso à água c tendem a favorecer a 
cvapotranspiraçilo c a crioçilo de invertebrados portadores de docn· 
ços c As vezes contribuem puro a degradação da Agua. 

Apcsur de tudo, existem, por outro lado, vantagens. Alguns 
projetes hidrológicos são susceptíveis de favorecer a acuicultura c lo· 

go de aumentar o abastecimento de proteínas. As represas favorecem 
a produçiio pesqueira, a qu:tl multiplica-se várais vezes durante o pc· 
riodo de formuçilo da reprc.~a. Durante geruçõc.~ utilizou-se u :'lgua 
como meio de transporte c a :'lgua em algumas zonus constitui um 
dos meios mais importuntcs de comunicaçilo. ''exploração das ati vi· 
dudcs recreativas, sobretudo nos lugarc.~ aquáticos naturais como 
cascatas, lagos, rápidos, assim como u vida selvagem c vegetal vincu· 
lad:t :1 eles contribuem par:t melhorar algumas economiu cm descn· 
volvimcnto. t\ introduçilo de medidus de pn:c:~uçào quundo se faz a 
plani!icaçào, contribuiria para aumentar as possibilidade.~ da água 
nos projetes em desenvolvimento. 

Nilo há dúvida de que os recursos hídricos silo extremamente 
valiosos para o desenvolvimento. Mas estilo expostos A contamina· 
çilo dos resíduos humanos c domésticos, dos produtos químicos 
agrícolas c dos desaguamentos industriais. Também estilo sujeitos A 
dcgradoçilo da qualidade quando se violam as nascentes e vertentes, 
se destroem a vcgctaçilo c os bosques protctorcs e se fomenta u era
silo e a sedimcntaçilo. 

A águ:t que corre pelo rio p:trecc nào ter fim. A água parece 
abundante c inesgotável paro aqueles que a possuem. Mas seu uso 
indiseriminndo e ineficaz é um crime contra aquele.' que nilo 11 pos· 
suem. Conservar a âgua, utiJizã.Ja de forma que aumente a eficácia 
de seu uso, cxplorâ·la de maneira que se reduzam no mlnimo os cfci· 
tos indesejados, silo algumas das prcClluções para garantir a dispo· 
nibilidadc du Agua na quantidade c qualidade desejadas paro o descn· 
volvimcnto. . 

Pura isto é preciso fomentar o respetto pela água em todo o 
mundo. CHINA 

Resumo de um artigo de Shang-Kuei, Chen da mesmn revisto já 

citada. . C . l!i olh 'tos c Durante 13 anos segutdos a hmu teve magn tcas c ct 
:ttingiu sua auto·su!iciéncia cm cereais. Com seus pr~prios c.~forc~s 
resolveu o problema de alimentar a seus quase 800 milhões de hoba· 
tontes. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a construção de 
projetes de conscrvoçilo de águas. . 

Historicamente a China sofreu freqUentes secas e mundações. 
Em 2.155 anos de história registrado as crónicas registram 1.056 
secos e 1.029 inundações. A grave seca de 1920 destruiu 13 províncias 
c deixou 120 milhões de desabrigados com um quadro de profundo 
miséria. 

O Presidente Mao, que pessoalmente inspccionavo os grand~ 
rios c dava instruções para o nprovcitomcnto do Amarelo, Huau, 
Hoiho c Yongtzc disse: "A construção de obras de conscrvoçilo de 
águas é qucstilo de grande import:incia pura garantir o aumento da 
produção agrícola". Os recursos nuviais foram explorados de modo 
sistemático c planificado c foram adotadas medidas para foz~r !rente 
às calamidade naturais tais como secas, inundações e nlcahmdadc. 
Foram realizadas obras hidráulicas em terras de cultivo, atendendo· 
se especialmente u construção de pequenos projetes adaptados As 
condições locais. Nas zonas montanhosas foram plantadas árvores 
pura conservar as águas e o solo; nos pluníc~~ foram cons.tr~ídos 
sistemas de irrigação; nus regiões de forte salmadadc c alcahmdadc 
foram escavados poços c feito sulcos nos campos paro lutar contra 
suu alcalinidnde; nus zonas áridas onde o caudal é insuficiente, pcrfu· 
rarum-se poços paru aproveitur o manancial subterrâneo. 

Ao Indo da cosntruçilo de pequenos projetes a China elaborou 
estudos c planos para aproveitar os rios Amare.lo, Yangtzc, Hu~i, 
Pérolas, Liao, Sunghua c Hnn, e realizou uma sértc de grandes proje· 
tos hidráulicos. PERU 

Homem, Terra c /\gua significam o triângulo do futuro ag~íco~a 
do Peru. As bacias hidrológicas silo as grandes áreas no tcrratórao 
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peruano cm que \C encontram uma série de rios que um nl~d de bii!\C, 
um colctor comum. ~te colctor, na Coslll, é o DeClino Pacifico, na 
Scrr.t. o L~j:o TuíOtca, c nll Sch·.a i: o no Amatonns que dC!!I!:Ull no 
Occ.Jno A!l.lnllúl, como ~olclor ,:cral do conloÓrciO hldrtco da 
AmM.in•~ •ul·o~mellc;,no~. 11.1 atnda o >l'lcma h1drol6!:ico do 110 

~bdrc: de [xu•. que rcabc:ndo d••·crw• tnhulftrío• c: nOucnto tlim· 
hêm dc:>..:sftu.:a no 110 Am.uon;~•. 

O rq1mc: de domlnio c u.a d.n Agu&> no Prn.t cn 11o injuslo 
qu.:anto o rq1mc .:asriirio. M.:u cm :!~de Julho de 1969, um mo ap61 a 

•·•sl:na.:a d.:a la de Rdorm.:a Afr"Ari4, foi promulsado loCU complc· 
mallo. o Cbd•so d.:u Ásu.a• o;.~ la Geral du Ásuu. Esta la •·cio 
modi(K:ar, a t.~lu.tçlo domm.:ante da.• Asu.a• de irnraçlo. Slo cb• 
.:asor·.:a propncdalk do f:.•l.tdo c: ton~ domlnio ln.:alicn.hcl c impr(:l.Cflll· 
•d O u.a JU,.lJ(>c.tdo c r.:acaon.tl d.:a l~ru.:a lo6 pode ta ouwrsado cm 
lurmonJ.:a com o •nter·cuc: .oaal c o dCICl•oh·1mcnto do p.:ah. 

Qwn.Jo " ln w: rdcn: ajl«ltiamcnlc .:ao U\0 da .i~ua para 
.a,rrmll:ur:a dnp&c que podctl ta oulors . .:ada na oq:uíntc ordem; 

a) pu.o •mç.Açâo de :cru• .:apícola• com lÍ•ttma.• de •rn,:aç.io 
c.tz .. :rn:a .. 

~~ p.:an .:a 1tn,;.:aç.io lk dctam1nad.a• cultur.:aa com u &j:u.u 
et<:ocd<.'111a rntlerr:u atrkol.a• C'Om t.~•:cma.• de lrri,:açlo cu•tcnla; 

c) llat:: md!l.or.:ar "'' 1o0l<h-, 
•> p..:auunt~ 

JAPÃO 

A q~n:..Udc tol.al <k i_cu.:a no Japlo c de um óo1~ bdhõa de 
:.:>r..c!ok!a• f. o C<lw" alcnlc ootna~lc a Ira ano• de prmrlla(~ no Ja· 
l'lo {a '!lu r .a <:.1l<!a l~l'ttocnl.:a un• ~oU) mdhõa de tonclodu). Sua 
m~w: I"'~""'""!'..:;.~ ~wl.aJa no wb1.olo ctte.:a de~. 

1: m a.:ud<l tn:o no Jaj'ào du que J'.lt'a a produção de ahmcnlo• 
~o~: n«~r~ut.:am ur..• OoO b;lhôc:& de lonc:Ud.:a• de .i~ua, Do lotai d4 lj:U.t 
ullh:;,~w na ;>toduç.io de arto:. ~~ w: ta•la dcnlto ou for"' do• 
anu:.an (h out:o• OoO'~ lllcm do• aNt>:an c t'Ctorn.am ao• no•. M&• 
aot Ou to de l,(~ l'a~lll par·.:a oulfo• anot.all llluado• cm :onas ma" 
.f't,.6gt.Jo' _.tt~n"'c 4~~1f~:':f' u.!é'nb.:~• ~~~J,1 (), ('1111\Clhl\ 0:0~ d..1 .l,:u.1 loC' 111· 

~~~~~ .. r..~ :cn.~ 't f'h-.;-,to;Jt)n.& 41!\2,;-ê.nt,, ,;., r.ti.'C1 ,tu pl.:anl.:n "~""'· J 

lf.v,. .~ •• ~ .;,:rt~~: .• u .. ":llh:--ulo~ c ;'.U.t.:J ~'~ um :'h':c:u ... ~ :ulut.;:al de; rc<ad.•· 

tem f ,, •I"'~ o.c •••nbc,.;~ I'<'' .. c-.;,•1•'~"' hi<lroc.a" 
( ••n•t"' lcml•:.a: '~"'c f"l«•'<• i'1X1 ~ J'.llol f'l<>du:tr um• ~rama 

de w~.m. !:=G jtl'amao p.:ara I de hon.:ah(.u; .WO pAna I de fruiu; .: 
quoJ,,. pau I ,:r:ama de carne de •·aca; .&70 guma. pAra o•·o• c .:70 
trama• p.:ata late 

'"m '""uno •Jul: .. lllN~<• JJI'<•ni:-• wmc ~W ):. de ccre ..... !•~!:. 
de hor1ah\.a•. I :=o t. de (rut.a•. JS~- de arnc, .)() 11· de O\'Ol, I ~O g. de 
late c I""" (para o f'Cl\C nào loC' n~•íla de igua). Com "''o d~do~ 
"' chq:ou l conduüo de que a quAnlid~dc de Asua ncco~ria para 
produtn a ahmcnla(.lo de um dia de um homem é de 8SO quilo~. A 
na:n•id.:adc de ~gua pol.hcl pua o mamo homem i: de I quilo por 
dia. l.ojlo. üo prttit.ll• JO bilhõa de londad~s de Agua por ano pnra 
nutrir li popula(.lo japon011 ( 100 milhõa de habiumles) e isto 
porque o pc:\ic 1: o alimento preferido do~ japonoc:s; ano contrArio, 
"'lll cifr:~ •ubiria p~na 40 bílhõa. 

O consumo da !agua na indumin japonesa duplicou de 1965 a 
1970. pa~olllndo de 15 bilhõo a .:s bilhõo de toneladas. A Aguu doce 
c a llll!ladn corropondcm a 70 c 30% rc:spcctivnmcnlc. Esta propor· 
çilo manteve-se igual, mas o volume de Agua c:stAse reduzindo, 

,\s indúmius que produzem mais Agua silo a qulmica c: a 
sidcromc:talúrgica, que absorvem quase u metade: do total. Em se· 
suida u de fabricuçuo de: pasta de papel c as companhias petrolffc:rus 
c: minerais. A Agua é utilizada especialmente pura lins de: resfria· 
mcnto, representando 75% do emprego total. A Aguu de resfriar pode 
rccolhc:r·sc: outra vez à cümara frigorrlicu, donde é necessário apenas 
juntar um pouco de 6gun novu para resfriar a velha. As fábricas que 
empregam mais água reciclada podem aprovc:itur u mesma água com 
muis elidtcia. Não é dif!cil elevar u reciclagem pura 90%. Isto 
significa que a mesmu llguu pode trubulhur 10 vezes, Nu indústria 

sidcromcllllúrgica, a proporçilo de águo rccolhidn c reciclada é de 
75"-. Logo, os problema! de: água para usos industriais dc:pc:ndcm do 
upc:rfeiçoamcnto do pcrccntunl de reciclagem da Agua utilizada. 

ÁGUA NO ~UNDO 

Trà quartos da supc:riTcic terrestre o1ilo coberto~ por água. 
Apa~~r diuo léxnicos amcriCllnos e francc!.O acham que ela nào é 
inosot.h-cl c que :1 )C'dc: amCll_.. n humanidade:. Para ~lsuns. o cro· 
cenlc consumo poderá supl~nl.ar ;u disponibilidades entre: o fim do 
t.éculo c o principio do pró\imo. 

A n~•idadc orgoiniCll bAsiCll de: um )C'f humano é de: um litro 
por d1a, p:ma o •uslcnto do corpo, ma.' o homem primitivo jA 
con•um•:~ S litro•. tunto p:~ra bc:bc:r quanto pura illtisfaur 
ncio•ídadc:> mln•m.u, dccorrcnto de hábitos d~ ci-·iliuçilo. Hoje 
cm di<~, o consumo ~ capiiAumcnlou considcra•·clmcntc atingindo 
a 500 htrOt diMoos cm uma cid.:adc moderna de SOO mil hnbitunlo. 
Em CloC.:ala nacional, os f~tAdos Unidoto consomem 7 mil litros de 
.isua doce ~ caplla por dua, cnqu11nlo que na Fnan_.. ole lo!Jil 
chqta a S m1L 

O tola! de ljlua c:.\Íltentc: Alualmcntc: sobre a supc:r!Tcie d:1 terra é 
1lc 1.1 ~umtolh•\c:. de t.>ncl~d;a, ondumdo·~ as ~gu.a• do• o.;cano•, 

roo>, lajl<h.. c:tc. Data quanlidadc. \Omcnlc 300 trilhõa de tonelada.' 
looào .:apro•"~:tlávcí•. ou !\CJll. o13.3JJ vc:za mcno• que o total CAistcntc, 
Da>a 300 lrilhõa de 1onclad11s de Aguu aprovciiAveis, 97,5% iio de 
occ.ano._ cnqu.:an1o que 2.5% tolo Asuu conlincnlAis. Segundo eslllll!o
toc:.u intcrnacionaí•. calcula·)(' que por •·olua do ano :!.000 a huma· 
md11dc lerA comumido m do.wa disponibilidade. c no ano ~.SOO 
toda ela. 

Pcrccnlualmcnlc o coruumo cm média de Agua doce pc:lo 
homem alA d1v1d1do cm +a% p:m1 uso doméstico, 5% para hospitais 
c oulra.o 1n•1Jtui.OO. I J% para uso ~-omc:rcial, 22% para as indústrias . 
.:% para A produçlo primária c 7% pua )C'fViço~ publicos. 

Qua.oc: I~ do• produtos nC(O)ários ao homem civiliudo cn· 
''ol\·crn ~ utJhT.a\ilo de quantidudo cnormo de Agua doce cm seu 
proccu:amcnto. A~sim pouco~ s:abc:m que para a produçilo de I quilo 
de plo i: ncocufario I tonelada de Agua c pura I quilo de carne: cerca 
de 25 londadu. l'\o campo dn produçilo industrinl, uma tonc:lnda de: 
alumlnio dcrn~nda JJSO toncladu de água, o mamo ncontc:ccndo 
com o butadicno. Parn uma toncludn de pa.\tll de papc:liio nc:ccssA· 
ria~ 3SO de: t.gua. para produtos qulmicos cm geral uma média de 
200. para o ~ço comum :!90 c para o laminado 100. 

l'\aagricultura, a ~ilunçilo é uinda mais séria pois para umn tone· 
!ada de cercai~ pobrc:s ou açucur, prcciSII·se de: 1.000 tonclndus de 
llgua: para o trigo 1.500; pura o arroz 40; pnru o ulgodào I O mil; pura 
um ovo I tonelada c: pura uma dieta diâriu de 2.500 c:alorius, 33 
1oncladas de Agua. As nccc:ssidudc:s industriais, no cntanlo, c:stào 
crac:cndo com muior rnpidcz do que: as ngrfcolus. Os fruncc.~es 
mostraram que: de 1970 u 2050, o consumo industrial crescerá de 470 
toncl.oda, para 1.::!00- 4u:tsc 3 ve1.es- enquanto o agrícola será de 
195 pura 670- menos de 2,5 vezes. 

Os Fslndos Unidos sào o Pafs onde o consumo é maior, che· 
~ando :1 S% do débito do rio Amazonas. Em toneladas anuais, o per 
caplra sobe a apro.ximadamcnte 2.500 tonchtd:ts. O :tlmir:tntc P:tulo 
Moreira da Silv:t diz que os hábitos de: consumo nào sào idênticos 
c:m todos os pulses do mundo, variando de acordo com seu progresso 
induslrial e agrfcola c com as necessidades individuais de cada Pais. 
Assim, o mundo desenvolvido pode sentir um dia pela falta de 6gua, 
enquanto us reservas dos pulses menos favorecidos pela explosão 
dcscnvolvimentista permanecerão mais protegidos contra um evcn· 
tua! problema de abastecimento. 

DESSA LI N IZAÇÀO 

Prevendo piores conseqUências se ficarem desprovidos de água 
doce, os pulses mais adiantados já se voltam para a dessalinização 
das águus do oceano como uma solução ideal pura os problemas do 
futuro. As técnicas de dessalinizuçilo estilo cudn vez mais uperfeiçou· 
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das. com o preço de produção dn !lgun doce rcliruda diminuindo 
cndn va mais. Com os mais varindos mélodo~. c\i~lcm alunlmcntc 
no mundo ccrc:a de 60 instnluçoo de d~salini11açlo. sendo a maior 
no 1\ uw;ut. Um do' maaorc' C\cmpJo, de produção mda,·adu;ll é o de 
Cur:aç:au. onde ;a f:ah:a de :\t:ua doce i: cri1ic:1. 

Embora apontada como 11 ~luçilo par:a o fuiUro. a do\alinitOI· 
çilo ainda nào atingiu. cm n!vc:is mundiais. a pmducilo docj:hcl. 
Segundo estudo~ rc~-c:ntc:s. tod:a~ as usin:as c\istcntc:s somente pr<ldU· 
ziram Agua d~-c: correspondente: ao volume de 7 minutos do Ou\<1 do 
rio A ma1onas. 

~IITODOS DE DESSA!.I:"'IZAC'ÃO 
I. ~létodo plástico utiliz:ad<l na maiori:a dos nu,·io•. muit<l ••m· 

plc:s. Sob pr~slo normal. :a !lgua s:algada é fcf\·ida c ,, ,.,.P.lf 
condcn\ado cm uma serpentina. t: um processo muito c:aro poi• rc· 
quer um:t quantidade de cncrgin muito sr ande para aquc:ccr a ~t:u:a 

~. ~fétodo O:a~hc\"apor:llion. cri01d0 para diminuir O CU)h.l de 
produção. Segue o mc:~mo principio do ml:todo plblico. ma• com " 
ilgu;a fcr,·idu sob prn.\ào mais bai~:a. o que diminui o pon1o de chult· 
çào c conscqOcnlcmcnlc o consumo de energia. t: o pro.."'•O ulilitd· 
do n:as usinas do Ku..,·ail. 

3. Cámnra~ de prosào. Outro mi:lodo ulilita duns c:lmnra• de 
prc:sslo difcrcnlc:s, dividid:as por uma mcmbrnnn. que !ihr.1 o' ,.,j, 
pesados. que permanecem nn c:imar:a de prc:s•ào mnis :alta. cnqu:anh• 
a :\gu:a doce lransfcrc·sc para a de pressão mais baha. ,\ho cuuo de 
produção. 

ol. Coluna. Outro método scmclhanle ao anlcrior é o de uma 
colun:a com placns sucosi,•as de rc:sima rclenhlra de cloro. mngnbao. 
eh:. Corno o ;anterior. :aprc,cnl;a hum re,uhado' lé.:lll~•"· m.a, ,, 
cu'h' de produçii.1 i: muito :alio. 

~- ~li:lodo do C<IO)!d:amcnh• d;a :at:u:a ,;a)~:ad:a. onde '" ctl\1:11' 

de t:cl•' ohlid<l\ são lul:almcntc dc,pro,·id•" de "''· h:~Sl:md,, dep•"' 
nquc:cc·IO~ para oblcr lsgu:a doce. u~ado nos E\lado\ Unido,. hr;acl c 
União Soviética. 

6. VFVC: Vaccum·Frcczing·Vupor·Compr~sion i: o procc!-.\O 
que m:ai> promete d,, Jl•lnlu de visl.a de produç;io ;a b:IÍ\<1 cu,lo. !la· 
sciu-~c: no principio flsico do ponto lr!plicc. onde a (agua poderá 
congclar·~c c cvaporur-sc simullancamenlc, permitindo lambem :a 
produção inlc:nsÍ\•a de salmoura. que i: baslunlc útil para u conscn·a· 
çào do pescado. A prc:ssilo ulmosfi:ricu normal, ou scju. de 760mm, :a 
água doce se congela a zero grau c se vaporiz:a u I 00 graus. Se, no cn· 
lanlo. u pressão for sendo buixuda, u cbuliçilo pns.~arú lambem a se 
rC:~Iiz:ar a lcmpcralurus mais baixa~. enquanto o ponlo de congcl:a· 
mc:nlo.manlén~-Sc cm zero grau. No ca~o da águu doce. o ponlo lri· 
pi ice é nlingido sob a prc:.~silo de 3,9-lmm. No que ~c refere à águu sal· 
goda, ••~ condições silo um pouco difcrcnlc:s. mas cm nada allcram a 
eficiência do sislcmu. Com a vantagem de ser opcional cnlrc a produ· 
çiío de gelo c sulmouru c a de 6gua doce, c~lc mélodo i: um dos mais 
bartllOS. 

CONTAMINAÇÃO: AMEAÇA MUNDIAL 

Mui lo menos vis!vc:l que u contaminação das águas de supcrli· 
cic:, u das 6guas subterrâneas preocupa cspccialislas c Jcgi.sludorcs de 
muitos países. pclu imporuinciu de seu consumo. Nu França, quase u 
mc:lade du' úguu dislribuidu :aos consumidores é de origem subter· 
rãnca (46%), c:nquunlo nu Auslria as águas sublerrâneas rcprcscnlam 
99% da água utilizável; nu Alemanha 92%; nu llália 88,7% c na 
União Soviélica 70%. 

As causas de contaminação dessas úguus são cada dia mais 
numerosas. São os melais pesados, os peslicidas, os hidrocarbonc· 
tos, cuja eliminação é diflcil, acumulundo·se de mancirn inquielllnle. 
A gama de agenlcs contaminadores é basiUnle vnriuda. Umu forma 
especial de conlaminaçào que lomu proporções cada vez maiores é u 
dos lençóis aquúticos form:ados pela liquefuçào du neve acumulada 
nus estrndus. A esse respeilo foi feilo um eslUdo sobre o conleúdo de 
cloro das águas que se depositam sobre as principais eslrudus da Bi:l· 
gicu, nus quais,conforme o rigor do inverno, se pode recolher muis de 
I 00 mil toneladas de sul. 

l'artc dessa\ á)!UJ\, que ft~rma,·am ;a pnncapnl fonte de :ahmcn· 
t:aç.),, d'" lcn.;t'11' :1\jU~tJC.l,, C<IRtlllh.a 111:11• de um t:r:am.J de cl<lfll 

por Iii r••· Oulru pcrago: o emprq:o m;"''" de fcrtiht:antcs. hcrbici<ln• 
pc:st,.,J." "·" "'"·'' ·•t:ri''''·"· rcJut. ;., \CJC•. ,, .:o~p.a.:lll.adc de· 
purndoru do ~lo. Outro perigo: a conlamanaçào pelo• nitrato• que 
pode pro,·ocu na p.1pulaçlo infan!il o1cadcnt~ j:fii\'C:\, po" a l1'11n•· 
furm.ao;lo do• nllr~l•" cm na trai<" .:llndur. l (orm;sçào de mcl:smot:ll)o 
hina no '"'"t:uc c ;s,(nía do bebi:. 

S..h·o .:;a .os C\ce~·umal\ de ,;unlólmanaçlo ducha, a conlamana· 
~lll por bacten;u d;u .'ijlUól\ •uhtcrr~nc.u o~.:oniC\.'1: muato r;~ramcntc. 
JA que uma di:bal camad" de terreno h;nl:a p:ar-, dimm.'i·l"'· ln•o· 
ll(:;ao;,\o c:fctuad.a• na URSS dcmon•lraram que: .u b.1.:ti:rio~• rato,:C. 
"":·•" c'" \i tu'- n.i,, '''~t..:\ nem m.an. ..Se 100 ·• I:\.() d1~u "·" ,,,ndt.;~\c". 
do~• ;i~u;" •ulllc:rr~nc:.l\. 

S;\o conhc.:ad•>• algun• c.t.o• de: ,-unlllmii14Çlo de .\5u.:n pot.'i•-c" 
por ~"tmiri:rio,, por -c c:n,-unu 01rc:m ot~ dcmauadamc:ntc pr.hanu" 
d:l\ camada• de: c.:aplaçlu d01• lllu;n Ma• uma da• (onlo m.:m rc· 
n~tou• de: cunt;~man;~,lo c a do• htdr<ICarb.mcto• O. dtp.\'lhn de 
ll.l'vhnól C:.\plod1dO• pcJo nérCtlo (r:~ncb J'olr.t deter O ll\"óiOÇ\1 .:aJemlll 
dunanlc a ulllma J:uc:ma pro•o.::aram. numa rq:t;h> d01 Fr::an\ól, uma 
contaman;~cl•• da• llt:ua• •ub1eminc.1•. que aand.t nl•• do.1parl:\."CU. 1: 
di!J.:iJ anla!liR.tr li <jUC .1C<IOtC:CCU,t \C \C wmpc:s-c Ulll llle<>dUt<l IIUmól 
rq:ilu hJhlt.,d;~ Em mu1h" J'.IÍ~ -c ~tuda (chnlmentc .a fam de -c 
C!ICOR(IM nlCI<I\ de dC..:<UllólJIIIIlM 11\ Jcnç\u• d'oijlUól ;J(Ctoldtn pcld\ 
hadro.:arboneld• Um dele:-, c IO)Ct;u. por mcu.1 de po;.-u•. produt<l\ 
4u!maco• qur rllmpam a• m<IIC.:ula• do• fll<>dUl<" peuoll!ct<>•, ''" 
pro,·ocar alra,·b dc:-.e. mc:-mo• p.>~;o• a hadro.:cnaçlo do• lcnç<~" 
conl:amanlld<,.. 

AG VAS SVBTf.'RRA.\"f:AS BRASIU:IRAS 

"' ~gua• •uhlcmine:u bro~salcua• a:-llu .::ar;~cterir.:td.,. cm lrb 
llpo•: 

1) '' dom!ni•' d;n haci'" \Cdimenlarc:s onde a •u•"'-lll de 
camada• arc:no!'ll\ c argilo~~u propicia a ocorri:ncia de: gr;~ndcs 

•·olumcs (:as rc:scr\';u lolai' ~o c;~Jcul;ad.ts cm 16 lrilhõo de melro• 
.:ühu;,,.), """ hcm prutq:íd." dus :at:crlla:- poluadorc.•; 

b) flli\la arcno·argilos:a de c.\lcn~lo limil01d:s com um polcnci:sl 
de J lrilhoo de melro• cúbico• de águ:a de bo:s quulidadc. m:s• muilo 
'·uhu:r;hd •••" :a~;:enlc- puluid,,rc,: 

c) rc.~crvas de rocha• con~lidnd:a•. onde :1\ faguns ~ào de 
qu:alidude qu!micu inferior c vulncrfavci• A poluiçilo. 

BRASIL NAO PRESER \'A SU,\S ,\GUAS 

O Brasil nindu nào dA imporuinciu à prc:.\crvuçilo c uo controle 
da qualidudc dns águas sublcrráncns. cmbor:a suu purlicipnçilo no 
nbaslccimc:nlo d:a populuçào seja cslimudu cm 80%. O uso de.\· 
conlroludo du água sublc:rrànca renderá a agravar os numerosos pro· 
blcmus já cxislcnlc.~. com cfci1os mais agudos sobre u saúde pública. 
Sob condições nuluruis. o ciclo hidrológico lcndc 11 cslubclcccr o 
cquil!brio que lodaviu 1: pcrlUrbndo pelo homem uo usur os poços de 
forma in:adcquud:a. 

Em São Paulo, por exemplo, c:.~sc uso inadequado tllingc pelo 
menos 50% da populaçilo, uma fnixu que segurumcnlc: não conlU 
com serviços de lagun, c bebe águn de qualidade duvidosa. 

Com lodns as preocupações de conlrolc c lrulllmenlo dirigidas 
puro as águas superficinis captudus pelos sislcmus públicos de ubus· 
lecimc:nlo, não se: dla muior imporlüncia à preservação dn quulidudc: 
dos lençóis fre(tlicos (primeiro n!vel mais imporlanle de acumuluçiío 
d:as águas no subsolo) que, enlrelunlo, nindu ulcndem us ncccs· 
sidades de grande parle du populuçào. A conluminaçào progressiva 
desses mununciuis é um problema que os hidrogcólogos brasileiros 
clussilicum como "gruvc". No Esludo de Silo Paulo u silunção é sen· 
sivclmcnle agrnv.ad.a pel.a maior dimensão das conccnlraçõcs ur· 
bunus c pela muior inlensidade dus alividadcs induslriuis c: ngricolns. 
Dados dispon!vcis sobre a qualidade du úguu revelum u freqUência 
de poços com grau de poluiçilo muis ou menos uccnluudo. 
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Uma legislação severa deveria disciplinar a implantação de ce
mitérios, depósitos de lixo, estábulos, postos de gasolina, deter
minados tipos de indústrias. A exploração das águas subterrãn"cas 
precisa ser submetida a um controle capaz de garantir o seu uso e 
conservação. Algumas tentativas efetuadas pelos Estados, no sentido 
de estabelecer um certo disc:iplinamento, tem esbarrado na falta de 
uma legislação federal adequada. 

possível a sua recuperação futura. Esta politica não pode estabelecer 
os mesmos critérios, as, mesmas normas concebidas em outras rc· 
giões, onde o estágio de evolução do aproveitamento das águas in· 
teriores c principalmente o respectivo estâgio de deterioração, corres
ponde àquele que só será atingido na maior parte do Brasil dentro de 
20 ou 30 anos. 

Devemos reconhecer que em número restrito de áreas urbani· 
zadas, especialmente no eixo Rio-Silo Paulo, a utilização das âguas 
atinge já ao mesmo nlvcl crítico dos países desenvolvidos. Desse 
ponto de vista há no Brasil toda uma gama de estágios de evolução, 
desde as áreus em que o problema se assemelha aos dos pulses desen
volvidos até o virtual estado natural em regiões que só há pouco 
comcçum :a ser conquistadas e ocupadas. Para nós, critico é o pro
blema da qualidade das águas em torno dos grandes centros ur· 
banos, que crescem de forma excessivamente rápida. São Paulo /: 
uma cidade circundada de esgotos, c: o Rio de Janeiro apresenta um 
quadro de poluição em sua orla marltima que causa apreensão. Belo 
Horizonte é uma cidade atravessada por esgotos em quase todos os 
sentidos c outras capitais ou concentrações urbanas de menor porte 
tém também problemas cr!ticos de poluição de origem demográfica e 
industrial. 

Como apenas 37% do território nacional pos.~ui áreus promis· 
soras cm termos de lençóis freáticos, se: não forem tomadas medidas 
capazes de disciplinar a situação calamitosa atual, corremos o risco 
de, a médio e a longo prazo, termos os nossos recursos de água sub
tcrr:inca totalmente poluldos. 

O Inventário Hidrogcológico Bá~ico do Nordc:.~tc, patrocinado 
pela SUDENE. revelou que mais de 50% dos 7 mil poços cadas· 
Irados naquela Areu acu~ava a presença de nitratos, que representa 
um grave riK<~ à ~aúde da população infantil. Na região da Grande 
Slo PAulo c Ribeirão Preto também foi constatada a presença de ni· 
tratat a.SO c roo metros de profundidade. 

As condiçõa atuaiJ de utilização, atendendo exclusivamente a 
finalidades ou intcrcucs particulares conduzem a um grande despcr•, 
dlao de vid~u humanas, rccunos financeiros c mesmo hldricos. Por 
auo. nio é de se: cstr:znhar que 1 llU3 de mortalidade infantil per· 
m~ncca clc:-';~da c que caw1 de hepatite, tifo, disenteria c outra~ 
mfecçõo entC:ricasU~umam carAtcr epidémico. 

PREOCUPAÇÃO MUNDIAL 

A Ãj;ua tem w: constituldo em grave preocupação para grande 
pane da humanidade. O aumento da densidade demográfica nos 
pal).O .:dt.uncntc industriali1AldOl, ;associAdo A própria concentração 
andustml pro•·OCll<!a pelo progresso material desses palscs, sub
meteram os rcspccta.,os rccunos hldricos a uma dupla prcssilo: a da 
necolidade aacc:nte pau o abutccimcnto humano, industrial c 
asrfcola, e a da deterioração da lUa qualidade cm decorr/:ncia exa• 
lamente do lC\1 intenso uso. PassAra a ~oer, assim, exccçào à regra as 
Ãrcas de abundincia e duponibilidade de rccunos hldricos c, par
ticularmente, aquclu cm que cucs recursos se encontram ainda 
ll\·rcs de poluiçào cm n(\·cl inadmiulvel para a vida c 11 atividadc 
humana. De um modo geral. nào tó para esses fins, mas para a pro
duçào de energia c tllmbém para o sistema de transporte, o aprovei· 
tllmcnto du Aguu interiores foi realizado ao extremo nos pulses 
dacn•·oh·idos. podendo-~oe dizer que ncs.a palscs rt:ltam poucos 
apro•'CÍtllmcntos aind:a por f:uer. 

Ao contrAno, cm vÃri:as regiões cm vias de dt:lcnvolvimcnto 
IOClllilllm·sc recursos hldricos ainda por aprovcit:ar sob diversas 
modalid:adcs c pnncipalmcntc potenciais energéticos que correspon· 
dcm a uma CliJillcidadc de geração por instalar, consideravelmente su· 
perior à jA utilizada. 

Cresce de impon:incia, por outro lado, o uso de certos cursos, 
nascentes c lagos que, peiiiS suas caructc:rlstieus especiais. c sua 
possibilidade de prcKrvação ou recuperação, podem servir de rc· 
fúgios dn natureza. Silo eles de especial importância para as regiões 
de densa população, onde tais rt:lcrvas adquirem valor excepcional 
pelo fato de reprt:lc:ntarcm o possibilidade de renovação do contacto 
com a natureza. 

O problema de água doce das correntes interiores configura-se, 
assim, com grande contraste entre a situação do pais de densa popu· 
lação e a do pais escassamente populado, entre as regiões de intensa 
industrialil;u;ào c as ;1ind;~ incipientemcntc industrializadas. 

LEGISLAÇÃO ANTIQUADA: BRASIL 

A legislação brasileira sobre águas - o Código das Águas -
está ultrapassada, pois data de 1934. Vârios anteprojctos d,e novos 
códigos já foram elaborados por especialistas c técnicos diversos, 
mas ati: hoje ainda não resolvemos este problema que, a cada dia que 
passa, mais grave se torna. Num Pais como o nosso a politica de 
águas tem de conter princ!pios que nos encaminhem no sentido de 
impedir a deterioraçilo das águas, a fim de evitar que se torne im-

A nossa situação no domínio dos recursos hídricos é original e 
llpica do desenvolvimento de nosso Pais c, por isso, requer solução 
própria c loc:al, sem cópia de outros palses. Conselheiros externos 
com instruções sobre a conservação de nosso meio ambiente e a pro· 
veitamento de nossas águas interiores só podem nos trazer confusão, 
pois o problema é local. O que/: certo é. que não podemos mais fazer 
frente às dificuldades presentes no setor, nem àquelas que teremos de 
vencer no futuro próximo, com um Código de Águas que foi ideali· 
zado no principio do sl:culo e atualizado na d/:cada de trinta, quando 
foi promulgado. Ao tempo de sua aprovação, a cidade de São Paulo 
c seus arredort:l contavam com um milhão de habitantt:l. Hoje ui· 
trapassaram a casa dos I O milhões. O nosso Código de Águas precisa 
ser baseado em nossa própria tradição, adaptado, porém, à nova con
juntura. 

PLANASA 

Em abril do ano passado, o Conselho de Desenvolvimento 
Socinl aprovou o Plano Nacional de Saneamento, que visa atender 
até 1980, com água potável, a mais de 80% da população urbana em 
pelo menos 80% d;1s cidades brasileiras c todas as regiões metropoli
tanas. O PLANASA programou também o atendimento até 1980, de 
todas as regiões metropolitanas, capitais e cidades de maior porte 
com serviços adequados de esgotos sanitários. As cidades e vilas de 
menor porte serão atendidas, na medida do possfvcl, com um sistema 
simplific;~do de esgotos. 

O Plano Nacional de Saneamento Social, elaborado pelo Minis
tério da Previdcncia Social ampliarâ substancialmente a ação do 
PLANASA, desenvolvido atualmcntc pelo BNH, mas manterá seus 
princlpios fundamentais - técnicos c financeiros. O novo plano 
constituirá importante: fator na melhoria da qualidade de vida de 
elevada parcela da população brasileira. 

Entendimentos elaborados entre os Ministérios do Interior e 
Saúde resolveram dinamizar a atuaçiio da Fundação SESP, com três 
objctivos búsicos: 

I. aperfeiçoar os serviços de controle permanente da qualidade 
da água, por meio de convênios a serem celebrados com as com· 
panhias estaduais de saneamento, com a interveniência do BNH, que 
poderá colaborar financeiramente para o aperfeiçoamento desses ser· 
viços; 

2. expandir serviços de abastecimento de água c esgotos na 
zona rural; 

3. transferir, sempre que conveniente, o controle de serviços 
locais de abastecimento de água c serviços de esgotos às companhias 
estaduais de saneamento. 
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OMS: NORM,\S INTERNACIONAIS PARA A ÁGUA 
POTÁVEL 

A água potável niio deve conter microorganismos nem substân
cias químicas a concentrações que possam ameaçar a saúde do ho
mem; além disso, deve ser tilo agradável quanto as circunstâncias o 
permitam. t: importante que a água destinada ao abastecimento pú
blico seja fresca, transparente c incolor, sem sabores ou odores desa
gradáveis. A situação, a construção c o funcionamento c a inspcçilo 
dos sistemas de abastecimento de âgua, seus depósitos c a rede de dis
tribuição devem excluir qualquer possibilidade de contaminação. 

A Organização Mundial de Saúde - OMS, proporciona 
orientações técnicas às administrações sanitárias que desejam revisar 
c modernizar seus regulamentos, sobre inspcçào de qualidade de 
água :ttravés de, principalmente, normas sobre assuntos diversos c 
processamento de normas sobre assuntos diversos c processamento 
de novas instalações. Entre as recomendações, podemos salientar: 
I. Análise bacteriológica 

germes indicadores de contaminação fecal (E. coli, Strcpto
coccus faccalis, C I. pcrfringcns, C I. wclchi) 

conteúdo total de microorganismos. Dctcnçilo de germes coli
formes (E. coli) pelo método de canos múltiplos: Método de liltraçilo 
por membrana. 

- investigação de estreptococos fecais c de germes anacróbios 
esporulados; 

- normas de qualidade bacteriológica aplicáveis aos abaste· 
cimentos de água potável; 

-água distribuída por canos cm rede de distribuição; 
- sistemas de abastecimento individuais ou de pequenas colc-

tividades. 
2. Anâlisc virológica 
3. Análise biológica 
4. Análise radiológica 

Radiotividadc na água potável: alfa global 3 pCi/ I beta global 
30 poCi/1. 
5. Análises fisicas c químicas 

- Evitar as substâncias químicas que, a determinadas concen
trações na água potável, podem se constituir num perigo para a saú
de, tais como: Arsênico- As; Cadmio- Cd; Cianuro- CN; Mer
cúrio total- Hg; Chumbo- Pb; Sclênio- Se; 

-Evitar praguicidas - inscticidas, herbicidas c fungicidas -
que, a baixas concentrações, provocam modificações organolépticas 
da água c a tornam inaceitável para o consumidor, indcpcndcntc
mcntc de seus riscos tóxicos; 

- Evitar substâncias químicas que podem ser nocivas para a 
saúde, como: fluoretos, nitratos, hidrocarburctos aromáticos policí
clicos; 

- Evitar substâncias c propriedades químicas que influem 
sobre a aceitação da água tais co.mo: substãnciás descolorantes; 
substâncias olorosas; substâncias que dão sabor; matérias cm sus
pensão; sólidos totais; pH; detergentes aniônicos; azeite mineral; 
compostos fcnólicos; dureza total; Cálcio- Ca; Cloretos- C!; Co
bre- Cu; ferro- total, Fe; Magnésio- Mg; Manganês- Mn; 
Sulfato - S04; Zinco - Zn, que podem ter, respectivamente, os se
guintes incovenicntcs: colorações; odores; sabores; escurecimento ou 
possível irritação gastrointestinal; sabores ou corrosão; sabor c espu
ma; sabor c cheiro depois da cloragem; sabor, especialmente cm á
guas coloradas; depósito excessivo de incrustações; formação excessi
va de m~rustações; sabor ou corrosão nos condutores de água qucn· 
te; gosto adstringcnte ou coloração c corrosão dos encanamentos, 
conexões c utensílios; sabor, coloração, depósitos c proliferação de 
ferro bactérias ou escurecimento, dureza, sabor ou irritação gastroin
tcstinal na presença de sulfato; sabor ou coloração ou depósitos nos 
encanamentos ou escurecimento; irritação gastrointcstinal, quando 
há magnésio ou sódio; sabor adstringcnte ou depósitos opalinos c 
arenosos; 

- Exame geral dos caracteres fisicos, químicos c organolépticos 
da água. 
6. Amostras para os diversos tipos de análise c intervalos máximos 
aceitáveis entre duas tomadas de água para tais análises. 

APROVEITAMENTO DE /CEBERGS 

Para suprimento de Agua potável a cidades brasileiras. Professor José 
M. de Azevedo Nctto- Resumo 

Segundo o professor José M. de Azevedo Netto a idéia de rc· 
bocar lctberp da AntArtica para a costa brasileira poderá parecer à 
primeira vista, fantástica ou até mesmo absurda. O empreendimento 
é, entretanto, factível c, poderá ser uma das alternativas para o 
abastecimento público de Arcas onde mananciais terrestres sejam es
cassos ou limitados. 

A Antártiea, mais extensa que o Brasil, contém mais de duas ter
ças partes de toda a Agua doce existente cm nosso Planeta. U se 
encontra água das mais puras: com menos de I O mgjlitro de im· 
pureza. 

A idéia do aproveitamento de lctberp não l: nova. Há pouco 
mais de cem anos foram rebocados pequenos lctbefll de Laguna San 
Rafael, no sul do Chile, até o porto de Callao, no Peru, com a fina· 
I idade de fornecimento de gelo industrial. 

No Br:tsil a possibilidade c:.~tá sendo considcradu pela primeira 
vez, embora :ts distüncias sejam considcruvclmcntc menores. As nos
s:ts cid:tdcs litor:inc:ts que :tprc:.~cnt:tm maiores dificuldades n:t obten
ção de (tgua :tbund:tntc c de bo:t quulidadc silo: Silo Luis, Fortaleza, 
N:ttal c Ar:tc:tju. 

O probsor Alcvcdo Nctto dá informuçõc:.~ c idéias csclarcce
dor:ts d:t técnic:t cm cogit:tc;ão: 

a) os iccbcrgs cm consider:tc;ão são grundcs massas de gelo c 
cnccrr:tm gr:tndc:.~ volumes de (tgu:t, aprovcitjvcis economicamente 
por cid:tdcs de gr:tnde porte. 

b) o custo total de :tprovcitamcnto da água, cm primeira aproxi
mação, pode ser cstim:tdo cm 10 a 15 centavos de cruzeiros por qui
lolitro (m 'l, inferior ao custo de dcss:tliniz:tçào (40 a 50 ccnt:tvos). 

c) é ncccss:írio "sclccionar" iccbcrgs, não só pelo tamanho, 
form:t, como t:tmbém pcl:t consistência ou c:.~tabilidadc (ausi:ncia de 
fendas c fissur:ts). !: nccc:.~sário desenvolver uma técnica especial, 
uma ccrt:t "geologia" de iccbcrgs. 

d) p:tr:t o rcbocumcnto é indispensável projetar equipamentos 
de propulslio c novos tipos de rebocadores, muito mais possantes 
que os existentes. 

e) o deslocamento dos blocos glaci:tis provavelmente será feito a 
baix:t vclocid:tdc (cm torno de apenas 2 km/hora). 

f) durante o longo c demorado percurso uma grande parte dos 
iccbergs se derreterá, perdendo-se. Poderão ser investigados proces
sos par:t reduzir est:t pcrd:t. 

g) no local de destino o primeiro problema é o das profundida
des marítimas c calado mínimo necessário. Esta condição limita as 
possibilidades de utilização aos casos favoráveis. 

h) um icebcrg a ser aproveitado poderá ser mantido ao largo da 
cost:t c ser conduzido por partes ao ponto de aproveitamento, por 
tn1nsportcs ou bombeamento por tubulações. 

i) entre outros problemas, incluem-se os aspectos de segurunça à 
navegação, us innuências possíveis sobre o microclima, as innui:ncias 
sobre a atmosferu c os efeitos sobre :t nora c fauna marítimas etc. 

NO DIA EM QUE A ÁGUA FALTAR 

Em mui o de 1974 os 430 habitantes de Ficheux, na França, olha
ram com perplexidade pura a águu de seus copos: estava turva, 
amarclu, lumacenta. A análise quím,ica revelou a existência de I 0.000 
estreptococos fecais em cada litro de ltgua. 

Os efluentes de umu criação de animuis e de uma usina de trata
mento de bcterrubus poluíram o lençol freático que alimentava a 
cidudczinha. Três meses depois, a ltgua ainda continuava contamina-
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d.r r-ei" polur\:On M,:~nic01 c l'lchcu\ ftll obn,:01d;J "l''"';.r a u1ili1:~r ;r 
rede de dl'lfltHu.;.i•• de"""' ,·ornunrd.rdc• ,.,rnh.r•. 

,\ ..:de ""' .rmc.rç.r. ~'""'' lorncrr.r' .srnd.r n:w .,,,,;,, fun.:u>· 
n.mdtl 11~ h.l\.( de, 'unlJ•_,:,lf..:a,. m.a\, .s n.lc1 w:r que r.a,\.C'mt"' ~~ .:onlro'· 
l.rt tk m.rncrr.r dr.r•<~nr.rn.r "' f\0\'-l\ re..:tv.r' de :r,:u;~ do>.:c, t'orrcnttl\ 
,, ''"'-''• de ler ''"r cnftcn:Jr \.CU t.J~hm.uncnhl 

ll.s r-•u••• .r I .\0 .st.hcnru '" r:•""'"'" cuh>f'Cu• de que um.o 
tt.r•c f'CI'HHI.l llc .Jf;'UJ "'" ""'"·''"'.r. Scr:undt> "' C>I"C'r~ll\l.r• dil 
••t;..~nu.~\.:.,,, .. t.'<~HhUn1•• de .i~u.a \"t(:'\.CC \oCfll (C"t •• tr dC"\·adtl;. c\ro~n· 

~'' ~ctth•;tt.lli.:.~. h.í mcth'' .abund.in-.:1-a de 'hu" .n c .a pc.•lu1ç:u, ot.i 
"•t!'Ht.u•nJ,• t:.Jndc p.d1C d.~.i,:uJ u~•IJJ.i,cJ 

I :·H t.h,.,,tunlcnzo t<h.f "('tHaJ•• de !,'flt\.1. muJld dut.a ()homem 

S.•'C' • cltDp •''IJ S.ah<c utn~ c.;~,ta c "' 'iUC o.: ..i C'-i:tlh, cn1 p.c~ucnr•' 
.... u~.J~. .. '"!''- ":.'·~•,..;.:.dt,.._ n~·lt., t. .. ;,hiru..-. J,n hdJ(n de ~O\ .;a ,- 4lt~uc 

\-i~\(' .,..Jot'C r~n .. "'~:'II.,U d..1 tk!n . .~ d.1 .á~u.a. &!zmtnuan~'1· PflnlCJit) 

~wfH ... ~ .. ,~ .;:.~fH..;~~~~ 

\<ii-> to(' :.:1 !Jr:.~.~~ n~,-- c:..:..),. f'•lc,.;ando C (VnloC't1C .1qucJc r~nt:..a· 

pr;t"~E.~ ~..,, ~~ ~"~~ ,.),~ltU'(I(n:.(j,,~~ h-' :..~nlv" mC'1oe'l f')c ptcictCn'J~ .:~"' 

t-.;,~.~-l''t .!Ir.~ .. "'"-;:!.,~ "">-to lê f...ltJ .. u .1 ".~ 1.::-.~ t'.m -.cJ de J :-<1• 
l"c:r.t.r ~~"~li 4-~..,.;.a~~~ô)t!.:~~Jr Jc .:.t·~r~ .. \.1C" C uUtJ.:u!o~ f'CJ4.'t. .tf'o~tdtuu . .1 

hf1w (f"'''(~~ ~-... JI:-~:~"' :-~,."' ?.311 .1 !o~I'C1 f·o.u~·.,;:h.,:ut .a ttÜ4Jl.Uil..l de ~;a, .u 
~~...-.iii"~ .. I "'~;·;;c >:cT.!.~ Jl t.C\ólt. t~t.l .. ~rr• mc...::.its~K'·~·• (' ,.,, h;;a·" "":.i ne\:'C\• 

a.~1lh~ ~~Pt>1 ~~~~-t:f\C:-t "''~~~·• 1&.5c ~~~.t o~r-cn:~• t'·U ..-. n.(\1:•, .1: ,,, dcnu· .. ., 
J • ~~; ..,,.J~ ... ~1 ~ ~, ..... ~ ,cur- C"l-ti .a .. ..,.~ h•!t.J t..1h·c.: eh t<J.:& nt''-.t· 

~·,("f',~( ·~~"~·:.:at!J~ f'!"' • .ii-H ~JI1'JC' ,.,ã.._, ~ ~~U~:JI ~U(' ""' dC1Cif.-tOSC\ ,..;._, 

•r:c:"-~.n ;"~.r .. ': ..... ,.J~~::.--._ :.l'.l~·:< "" tot>o.J '"~ruut':l•, .1 <!••'-C"\. •ntctHJt'C"\ j'- :'I('((\• 

if"<I::.J~~~.ll;• ~ • .;.a. <~~Jtb..rc-:rn ()(' rt-c$('1(-th;':l~ .a.:• "-'tti,, rut••. ~ fC'-Jn.l de 
~"~<'-~.,~ <. >-•"' -ánct·r.c:I':I~C"t l.t~tt1•ü~~'~ h:m.u• uhh: .• u dC:rttcn:c" (t"'Ol 

c:n:.;~(.111· •·~·''' ~r 'b,. J.1 kC'a (:an.-. '•"1!1 L~n: ... !t'CQUC:-.n,l.a drn.c que ~u 
··r.--.n ~~~~i.!-~ .t a.c (t':•4 .. Jd'!"C'f:UC' ,Jr f .11:(.1,. 

o ~,.,..,.(,.,!., <~·• '"'"'"'•' <lr lul>•l•nlo "'' ;.lo•!>.• depende d<> •urc· 
#'J~,:~t~' ~.a ~o ~'('a.1h\'-.. lt\"' n.:.~·..,t·.l:u ~ur .~!r1'("(C ,) t11Chl .Jtnb•cnlc c. cm t'.JI'tl· 

('OU:bt _ "jj ~·•a.t'l~PJ.J,lC' r du~r ~f\u,,~,, "-c- .i.J:U..l () ..1f'hl\·c•l;uncnhl c 

.aJmR1'1ut.~! .-~..i.~~ d~·• :t'C.;'Ut''-4." c:n .ÍJ:U.l !.,r-.am \Cmpt·c QUC'\hk' •mJ'lf· 

~-,)!"~""'"· rn.J~~'- ..;~•.n,,rkt .. u ú'm •' '~&•tt-ct d•'' :rnlf""' 
( •• ;t-~ .... tllmt.u. t'Cb~"•"".;. .í;:u:. .._;h, f'lU""'-H m.u. tund.Jmcnt.lt\ ~~ 

t'21.~:t·:b-t.~"'~-:i~· n.~ C•-:'.a~"' ~n1uth.' :.hyn,!.antc ,,u nuuttl c"'~..l.,UJ. J dl\tfl· 

~'-.;.~~..)·" >h~ 11 ~cn'f'l' üiuan~u.!.:.dc C\,IC'U.I\'.1 cm '-'"Ctt.u C1'12.,1(t"' uu .:arh.H• c 
•taG~•~ltCt~1c c1n •"uU•••• . .a ,~uo~lu.btJc quinHt:..l (,,,m mmc:.n' cm C\\."'C"\· 

k'. ~ ... !•t·c cn1 t1Ut~C1.lu OC\:'C.,'-.Íttt" '~u conlcn\J,, m1nct..ll\ "'"J'·o') c 

..:-.•n~.ztH•n.:.~.:l·• 

·\ hoJt<>l<>~•~ t u~rn .:ocn''~ Que útnl.:a lth -«ul<h, hu l'ocrrc l'cr· 
:.uh ""'"'''"''.:a dcnwn•u~r que •• .;hu•·~·. f'<>l .. Mh, pr,>du/Cnl 
um• Qu.rnl~tl.r,lc .Se .i~u.J •uli,~cnlc p.:ar:r "'"'''"' o .:.:audal d'" rios c 
I'"''"'·"'' ~.:ui<> :\\.11 

"''I" •• mundo>-< f'CI~Uill;a \C ;a !o,:u.o polhd \Crâ •ufococnlc I'Ma 
,,·,.c I'·"·' ,1\ r:cr•.;•\c-• •rndoura• Se o número de habil;onlc• l''"~'r 
p.rr ,, "' 7 brllh\c. f'<>r 1 ••h• do ;ulo ~(X)(). conforme pro!!nbsloco•. 
o~umo:nl;rt."r .r f.rbr~t:,oç;h> de pr,•dul•" :olimcniÍt:lll\ c oulros. ''' cid:r· 
de• de mLuh" molh,\c. ..:rl,, C<>muns c crc.•'Crl<.~ cm larl!ur:r c ;ollura. 
As\ltll, '" .:.Lnlf'<l\ cullrv:•do•, "' pl:rnlaçbe.• c borlas ocui'Mlo Lonas 
• urcb;ol.od;" "'" dc..:rh" :oridtl\ c"'" lcrrcnos f'illli:Lnosos. 

biUd••·"' •• pos.•bilid:•dc de rcdulir o consumo de {Jgu;o par:1 :•s 
pl:u\1;1\<lC\, •rue, frcJlucnlcmcnlc, consomem m;~is t•gua do que ncccs· 
•ilam. ''que cnnslilui um problcnr;•gr:Jvc n;~s regiões m:1is scc;~s do 
mundo.,\ {Jgu;J se C\';1por01 ;11n1vi:s de pequenos poros nas folh;os d:rs 
pl;ml:r•. "' "c:slom;as", cap;JlCS de se abrirem c fecharem. Os lilolisi· 
ólngos invcslig:un :1 possibilid:1dc de rcgul:1r :rnificialmcnlc o IUill:l· 
nho dessa espécie de poros, com a linalid:Jdc: de conservar u úguu. 

1\ irrigat;ill> aurnenlou de nwncira notúvcl nos úllimos lO unos. 
.:omo curl\cqili:ncia dor nwitlr dcm:1ndor de :llimeniOs provocordor pela 
c.\pansilll dcnwgrirlica c a melhoria do padriro de vidu. 

:";o ••r:ricullulr:o. é l'"''ívd cconomilur ~~u:1. ma' •omcnlc redu· 
1111<11• r.rdu:.olrncrllc .o folo"'Ínlc,c. c par;~li"1ndo, a"irn. (l dcscnvol•·i· 
IIIClllo> dn \C~el.rl 

ÁGUA: Sl:RIO PROBLEMA PARA O MUNDO 

.Em 1977 ha•·cr.i uma rcunilo mundial sobre n uliliznçào da 
At:u.1 prc:ccdida por •·.ina~ C<JnfcrC:nci:u prcpanuóriu~. 

'' .it:u.:r C: C1oi>CflCJ.:rl par .:r lodu u alividad~ do homem c sua prc· 
~>CnÇa pode •ír:mli.:.:rr .:r diferença entre vida c morte:, entre abundún· 
cia. pobru.<r, cnlrc gucrr.:r c par~ A :igua é ind~trullvd c: pll.\1\a por 
um CJdo própno de: rcnovaçJo. ~i~lc:. óllualmcnlc:. no mundo, a m~· 
ma qu;~nlld.:rdc: .:rpro.\lmada de .\gua que: havia há muilo> século•. 
Um do• pnnap.m problema~ da Asu.:r C: chct:ar ao comumidor. Uma 
proporç.io muilo maun d.1 >upcrficic de B.:m~tl.:rdoh é composla de 
.ij:U.1 do que a do• l~l.:rdo• Umdo>. !\I amo a••im, o nonc:·amc:ric.:rno 
mCd1o ,:.:t•l.a 60 \CIO mai• .\sua doce do que: o cidad.:io de Bunsla· 
doh. A .igu.1 do.."C é C1of>CflCa.1l p.:~r;a a agr•cuhur.:r. a pc:cu!aria, a irrir;a· 
ç.ào, a f'OO· .u floral a\, hl!lJCnt: púbJiC.1, t:IC. 

M.u o prc.'Jpr1o homem C\1.\ envenenando .1 su.:a água num ritmo 
c.ada 'CJ' m.:a•• a•~lc:udo. Enltc: 7$ c 90% da populaç.:io mundial bc· 
bem c: uum .ij!U.1 1m pura. A .lgu;a contaminadll trammilc: ducn:11 de 
docnç.a•, cólcr.a. hcp.:riiiC:. llfo, dC\inlc:ri;a. A água cont.:aminad01 mala 
ou mullhr.:a mrlh.X. de pa-o.:r• por anll. 

Só .J~ do• i~~ d.1 >upc:rfkae da lc:rra .:obcrlos por .1gua ~o de: 
.igu.1 doce. Para dr>lrrhu1r C1o\.ll .igu.1 por lodól .:r popul.:rç.io mundi.:rl 
~octr.:anr nc:.:n...,rro• cnt>rnra mvotimcnhn. 

Em lermo• r:l(>baís. m r«ur.o. de: Agua da 1crra ~o •uficic:nlo 
p.u • .:alcndcr .i dcm.1nda por muilo• dccenio>. !\l;u nem tod01 n•;• 
~jlu.a C: de: f!aal .:.cnw. A .igu;a pode cnar confiilo~ ... o t\llo Volla c o 
Malr. bnj:.:rm rela ('0\t.C du .Íj:U.:a> do rio Bc:li. 

Gr.:.•·a m rroblcm.:u da manulcnç.io da .\gua Km poluiç!ro, cn· 
Ire elo. políllc.:r, n;a.:wn.ah•nro, t.abcrania, burocraci.:r, fall.:r de rc:.:ur· 
w• linano:rrm c mlc:lc:.:luaJ', fah.:r de c.:rpacidadc admini)lruli•·a. 

O. 1ecnico' ~d•.:rnl;am que: a ~gua !>C lran,formarla no ~nlro de 

dcbaiC\ no>cron.:a•• cm mullo• pafl>O do mundo anlo do lim do 
loá:ulo. F ;ucr rc-·crlcr o procn'l> de: conlaminaç.lo c garanllr a ma nu· 
lcnç.i<.~ du rocn·;a• rC\Ianla CU>I:r muito dinheiro. E ~>Cnl preci'l> 
.:acompanh:ar o aumcnlt> d:a dc:mandn criado pela clcvaç.lo da popula· 
çJo c do padrlo de •·ida. 

COSTRIBUJÇOES DA OSU PARA OS RECURSOS DE ÁGUA 
SO TRII:SJO 1968·1970, NO BRASIL (PRINCIPAIS) 

I. Uma mi•~ào do Grupo de Recurso' de ,\gua - ECLA -
deu U>i>li:ncia ao ~lini,tC:rio do lnlc:rior pura o pluncjumcnlo inlc· 
grado de: recu~os de !agua na baciu do rio Purafba do Sul. Ou missão 
fiLcram pane li:cnicos cm economia regional, múltiplos usos du 
~jlua, hidromclcorolot:ia, irrigação c: drc:nugcm, cngc:nhuriu 
!'ani1Ari3, hidroc:lc:lricidadc, quo1õc:s legais c adminislralivas. 1968 

.2. Ti:cnicos du ECLA visitaram o Brasil cm julho de: 1968 pura 
dar auo.\oria preliminar nos usos múlliplos da água c: c:m ques1ões 
adminislrnlivas cm concllilo com a organização c coordenaçilo du 
ulilizaç.lo de: recursos de água. 

3. A pedido da Prcfciluru de Brasllia, uma mis.~ào composla de 
4 li:cnicos da ECLA c: de um do PASBfWHO deram ussislência li:cni· 
c.:r a ussun1os relacionados com o uso da água da bucil1 do rio 
Pnranoú . 

4. Uma missão em coopcruçilo com ILPES visitou o Banco de 
Desenvolvimento c o Conselho de Desenvolvimento de Minas 
Gc:rais cm 1969, para auxiliar e aconselhar na cstralégia 
descnvolvimenlisla para o selar de energia c: potência hidroelétrica. 

5. Dois lécnicos du ECLA participaram de: lrês missões de assis· 
tênciu lécnica uo Brasil c:m 1969 c 1970 para aconselhar o Governo 
sobre a possibilidade técnica c econômica de 3 projetas para irriga· 
çilo c controle de inundações no Pluno de Irrigação Nacional. 

6. Em 1970 um lí:cnico da ECLAfOTC prcpurou um relatório 
sobre n Projeto Taim. a pedido do DNOS, que cx:unina :~s possibili· 
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dadcs futurn~ fl:tra um (lrojcto de irri!laçilo c drenagem de 5-1.000 
hectare~ numu da~ árc:.a~ crn de.,cnvoh·imcnl<l no Broa~il. 

7. Um relatório sobre o f1Wjcto de Cunuaquu foi f1rcf1;uado cm 
1970 fl:ara o D!"OS. que c~amin:l\'a a flO!>.•ibilidadc de mudnn.;;a du 
e.llrulura produtiv;a c social de uma Lona ugrlcola de 200.000 hcct;a· 
ra:s no sul do Brasil. 

!i. Em 1969 um técnico da F.CLA/OTC (lrc(larou um do.:umcn· 
,,, anlitulado "Desenvolvimento lnlc!lr:ldo do Rio Par alba do Sul: ai· 
!luns :a~pcclos da utilil.1ç.\o do~ rccur)o~ de Agu01 no -.ctor da 
:agricuhur;a". 

9. Um técnico da ECL,\fOTC preparou um documento cm 
1970 com o thulo: "Relatório prc:limin;tr ~hrc: o Plano Br.nilc:iro de 
lrrig:u;lo :>;ucional", a pedido do D!"OS. 

10. TumhCm a pc:did<> do D!"OS, um técnico d01 ECLA cl.1ho· 
rou cm 1970 um otudo: "Relatório do projeto de Cc;&r" ~lanm "" 
Rio Gr:andc d<l !"ortc", que C\:amina 11) po!'.•ihilid.1do do pr<'Jclo c 
considcr:a davcna) ;ahcrnati•·a~. 

11. 19b9: "Rio Par01(h;~ do Sul: aba)lccimcnlo de .lgua pol~•el" 
11. Um relatório ~brc matC:riu~ lct:;~i" c: lll)lÍlucion;m foa, cm 

19b9, (lrcp01rado pela ECw\ p01ra complementar ,, documento 
"Oc:-.cnvolvimc:nlo integrado de rccur"m de !agu01 da BaCiól do Ru> 
Paralba do Sul", que c:.\amina a cólracidadc da aluai otrutura 
admínistr:ali•·:a c lc!lal fl:ln& au\lliar a promo•·cr o docn>oh·amcnlo 
da bucaa. 

13. 5 técnicos da ECw\ com I da PASB/WIIO. cm 196.~. 
d:ahoraroam um documento: "Ch rccu~" de !ajlua do Da)lnh• 
rcdcrul do Bról\11". que: anah~ 0) (lroblcmM cha•·o do :.b~t•lCCI• 
mcnto de á!lUII polá>·cl na !irCOI da CaflÍlóll, du poluiçiio d;~ .\guA no La· 
go P:arunoá. das doenças cndi:micas da át:ua, c da olrulurA let:~l c 
admini"lmtiva dou~ du !Jguu. 

1-1. 1969, técnico d:a ECLA preparou um documento: 
"Dc.•envolvimc:nto Integrado do Rio Puralba do Sul: algun" a•pcclo" 
do potencial de docnvolvimcnto". 

15. Em 1969, um técnico de \\'110/ECL,\ (lrcparou um 
documento: "Meteorologia c: HidroiO!lla no Distrito Federal", "ubli· 
nhundo os rccu~o~ potenciais de âguu. :a ncc=idudc de olDÇÕO de 
ob-.crvaçilo hidromctcoroló!lÍCa, c problemas de: )(dima:nlaçlo c cvu· 
poraçuo no lu!lO PuranoA. 

16. A convite: de uma comi~sào de aho n(vcl do Br~uil que cln· 
bora o novo Código de ,\!luus, um tC:cnico du ECw\ pronunciou 
um;a Confa:rcnciu no Rio de Junciro cm 1968 com flré:"iu" da:liniçõl:) 
sobre u formulaçilo do Código. 

17. Em(lréstimo de 213.800 dólares du UNICEF paru projeto• 
de abuslccimcnto de Agua. 

IS. O (lrojcto tricnul puna a Baciu do Rio Silo Franci,.co tornou· 
se OflCracionul cm abril de: 1967. O (lrojcto inclui o abustccimcnlo, 
digo e.~tubclccimcnlo de dois e.~quc:mus pilotos flUru da:monmar a 
flOssibilidndc económica de uma agricultura irri!lad:a e avuliur a 
convcniénci:a como o impacto económico c social dÍa c:xlcnsilo de.\lC 
tipo de desenvolvimento, utruvés du rcgiilo. Buscado nos re.~uhudos, 
o Governo brasileiro subcontratou estudos pura uma Arca de 7.000 
ha:cturc:s num dos e.~qncmus piloto. O desenvolvimento do resto do 
esquema ficou para uma segunda área piloto. O projeto cstuvu (lrc· 
visto pura terminar em dezembro de 1970. Custo total e.~timado cm 
5,540,700 dólares incluindo um Fundo Especial de empréstimo de 
864,700 dólares. 

19. Assistência dada ao projeto de educação agrícola c pesquisa 
agdcola du Universidade de Santa Muriu, no Rio Grande do Sul. 

20. Serviços de consulta sobre água rorum fornecidos à 
diversilicuçiio do Projeto agdcolu Mogiuna cm 1970. 

21. Enviado um técnico cm hidrologia pura Recirc no pcr!odo 
de 31 de julho u 31 de dezembro de 1970: 78,925 dólares. O técnico 
estuva auxiliando cm pesquisa hidrológica geral nu região do Nor· 
deste brasileiro paru obter um conhecimento mais completo do ciclo 
hidrológico e avaliar o potencial hidrológico da região. 

22. Estudos hidrológicos da Bacia do Alto Rio Puraguui, cm 
1969-1971: I ,856,260 dólares; centro muhidisciplinur puru trcinu· 

mcnlo de técnico\ cm hidrolosi;a, hidráulicu c da:sen•·olvimcnto dos 
rccUf'tlS de água. 

13. ""'í"ti:n~i~ lécní.:.a r~~r:a !arca s:anitâria, incluindo 
uh:a•tccímcnlo de Asu:~ c lrcannmcnlo de J'iC.'"'l:al ~nitArio. 

:!-1. Ca:nlm de hadrolosí:~ ••rh~:~d;a· I.S~6.160 dól:aro, cm Porto 
,\Jcgre, 19óS-191L 

·~ ' . . . •• · "'·'1\lCO~Iól J\41:1 J')~OCJM C C\CCUl:ar O Controle da polutç.\o 
dtl ar c d;a .lgua cm C<l\lpc:f';aÇltl com ;n auloradAdo do E•tado de 
S;io Paulo c \CU\ muna.:lpao• darcl;~mcnlc anlcrc:..'-ldo•. Sc:rnç,,. de 
as~•ora;~ fornccado• cm 1970 ....,l:trc- ar<•luaçl<• otmbacnt.1l O phlJClO 
mduaf"<lluaçlo do ;ar. dd tcrr;a c dA .\j:u.t, como de lm1 -óhdo. 

~I>. Sc:f\'IÇIJ\ de O:tln•uh.1 f<•!nccadt>• J'.:JI ;a 11Ciln\Cih.11 I'> ,upc:.:hl\ 
de '-Judc n.a 0;~-.a d<l R ao Slt> Ftoln.: .. .:o 

:!7. Scr'!Çtl\ de ,...,n,uh;a fornccad,,. J'ólf3 ;au\ahar no c::>lud•• d<" 
problemA\ de .th.uiCCimcnhl de .lj:U3 C: n;~ f<l(mubÇltl de: J'):IOO\ 
(liltói !in;an.:a.1r a an•t;ll;açlo de l.11\ ;al:t.nlccamcnlo•. Conlnlu.açl<l do• 
f'r<l)ClO 

~S. (\m>Cih•" c ... ~ .. _, ;amcnh• -.>l:trc ;a utc:n..io d•" -.cr,·•<:•" 
b.h"'" de: '-Judc andutndtl ;a .lj:uA ruul no Sordc::>tc do Hra\ll 

~. Em outubro de: JQ(,S '' ll.tn.:•• MundaAI ;anun.:u•u dt>l\ 
cmrrhtam<" r.ar;a pro)Chl\ hadroclétfl'"' n<l Rao Grande. lim de 
~~j malh.X:. de dól.11c- Coa (cato J'óll.a a Central t:lclra.:.a de Furna• 
S.i\. r;ar.a o rr••Jch• de l'"rt•• (,,),•nlbtot de )fo()·mCJ!a•.:alh O autr.• 
de ~b.f.l malh.X:. de dt\larc:> roa Cnt•• f'.lta .! CI:~IIG J'ó11.1 o J'WJChl de 
\'oh;a Gr.am.lc de ~00 mcg;a•.1lh. Amt...n "' protch" (;atem rartc de 
pr.•}lr•anla• de grande c•p.anu•• 

JO. Um c:mflrbumo adaaonal do l.l.1nco Mundaal roi fC1l<• cm 
maao de l'r~o rara !'URSAS no total de li{) malh•\o de d•\brc
par.a •u•lcnlo ro>lcfi<H dA 'omJ'ólnha;a no \CU dc:w:nu>lnmenlll 
conllnuado do polcn.:a;al hadrtlCitlfiCO do R ao Gr;andc. o cmrrol!m•• 
dM;i au•lho J'Ara du;u unadAdc:> J:cr;ador~t• de I~ mq!a•all• A C.lJ'ól• 
Cidade aluai de 90Cl mcga•;all.\, C J'.>l.a a (on•tru.;lo de um Otl\'0 de 
1 . .100 mq:;a .. all• na Cachocara de Maumb<Jndo, JUnto .:om A' hnh~t• 
de lran•ma!I..J<.I fllllil o Rao de Jancaro. o p!llJClo .1lln.:uá o rcrlodo 
de 1970-l'l77. 

J I. (h rroJClO\ do Rio Grande falem rartc de um fl10J:I'llnl.1 
pana o docn•·oh·amcnlo de •uplcmcntaçlo de potencia clttncA no 
(cnlh>·Sul d•• llr.a"l. O prnt:r.un.a tm.:~<lll·>e '"rn uma ;1)ud.a ohtid;a 
relo Governo cm 1963-66; 11jud:a de rinAncínmcnlo dada cm (lartc • 
relo Pro!lrumn de Da:-.cn~olvimcnto da• !"açõo Unidu c reln ,\gcn· 
ci:a E.'ccuuva do Banco ~lundial. Ch rin~ancinmcnlo continuum 
•cndo fornecido•. 

31. O Banco ~lundi:al -.cn·c como um:a n!li:nci:a c:~ccuti••n pur<~ 
um (lrojcto, fin:anci;ado relo Governo Brasileiro c pelo Pr,1grunm de 
Docnvol>·imc:nlo da" Naçõo Unidn•. flllrll o estudo du roténciu que 
será demandada cm 3 ouados du região sude.•la: num rerlodo de I O 
anos c: traça um flrO!lrama flUru cstubc:lcca:r novas facilidades (l:tru 11 

!lcrnçào de flOlénciu c transmissi\o. O (lrojclo foi aprovado pelo 
Conselho Gerador da UNDP cm janeiro de 1966; o e.•tudo foi ter· 
minado cm 1969 c oficialmente a(lrcscnl:ldo ao Governo cm ubril de 
1970. 

33. O projeto de Fundo Es(lccinl flllt:l "Dcscnvolvimcnlo de 
Serviços Mctcoroló!licos no Nordeste do Brasil" começou cm ngoslo 
de 1967, com durnçilo de 4 unos c meio. Total do custo do projeto: 
2,194 dólares. Contribuiçilo das Nuçõcs Unidas: 1,229,869 dólures. 
A (lrimciru rase está (lraticnmcnlc (lrontu. Este projeto contém um 
estudo flOrmcnorizado da flluviomelria local nus bucius ribeirinhas 
do Nordeste. 

34. Um técnico cm equipamento uvuliado cm 6,100 dólurcs roi 
cmpreslltdo por 3 meses pura o laborutório de lrilium ambiental. 
Equi11amento no valor de 14,200 dólares roi rornecido para o uso de 
técnicos nucleares cm sedimcntologiu. 

LUTA CONTRA A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA 

Resumo dus conclusões de uma Comissão de Técnicos da OMS, 
que elaborou um estudo técnico sobre o assunto. 
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().K1 - pai- c$cxa•-ol•-.óru. (.om<O 11m cm dcecrr>~0'1ma~IO, 
obton•·~·iC o 'U''t pt~ 4.a '~l.atncl'~ 4.a lf\u, d!~tc 
'"~~ ,,_ .a ~o~~Niut~ c •t>d .. .:ndu~o. q..c ptO>ocatn 

IOI!'U (f'Mo(C' .. !r ~~ 6( ÍÇ'~ ( W~ .1~10 dm ckt~ U.0101• 

~ ... ·~ ~u ~· .:lololllp:u.... t..: .. ,;.:><M,aJ!h~ lf'o~(·iC 6c w•-n. 
UI !()l!e..ol.,. •bl!a 'i.al ,;...e; ......... (;jo.l~~t1h.l"':a.t Pf.UI C pode f.un 

um mln•mo .X ckmc:ntO\ rncdnK.~ c rom um o.t•lc:ma ICIN•'CI de la· 
•·.otcm (OilOIIC: 

lt'..(I...J.,..f\~1~ .J~IUII ~ Hlu• C <>• ncrt\.:tlóode> lt.ant.mthdO> 
!'da Jtu.a do aba~eotnC11llo pübloco 

J pouhd lunçlo 6c OIJAftn.rriO\ andtC..adora, como cn cohlor· 
~ c o• ~ICJI4««<)t, p.ar.a ah.,....t a (onl.tm,naçâo d4l A$UA por 
C111lt1..,.ti\U 

'"""".;...r~ J,tl..• ~ ~- *""'"'.-4*""" lol~k ~ P..· 

n 4./••ft'""'' ''"" 
.\ ~ '-~~ ~ .a!r.JI.I fU>~IC .a t.ali6f cSo ~ 

1 41 o«~ ,. .....,0:.... f'C'-6t~""' 6t ~~ ra1«~..,......_ .alçi..ft• •':a· 
bcU<JlO.""' ,..,J, ,.$1b.l • ~ 6t ~'""' ~ d.t'Cta ..,.. •tld•· 
~n-oriM<. ~ oeol,.,. ~ ~ 1!:..1..> t<f ,~ .. ~ 

•'ll>.f'•·• ,W<til.o...,~w!l~ "'.,..:., - ~~.., pa.t.a .a ae..:~1u. pau .a 

"''llf·""""· :><ltllll 4&e_.,... •• •ooil:hMJot, f"'~ (IOIM.uf:r~ t>at 

ho11, ~r•cr.d,..,. """ .!foo~"';o.t ,. ~._. q..c. ce> er. ... u. I~ (IMII.'I•I.., 

""'=""d~ ... tt..l !MM .6J f"'~•• ;ou·,. ,. ~~ ~. -..lu.u 
'"Nnl~l ~~Qift•(:O.t, ~-.:., o •·~ 04111"'101 C mc1'NI,.U 6c pt~a;o C 

~1\f.""· ~.t~ ._..., fllr~:o .w~oo!al'"" qa...,r dt.,.on'li'od to01 ~~ C14 

.'\ '""'~J<'~""""·~I.lou "'"' llt••• ''"'!Nlnt'it:oclao :-oo6c - man rt·a•or 
.., .. 1 ~ .':~• l>ç ... , •••':"'~!'"''""" I:J!!'.'!Iocot'o ~ 01' rtJ•~.IÇ".ot =-tt.oo6ru 6c 
óloon.'!o!o/11~ • õ!Mf.~ ... t.~4J.o, 4• loç••. l!!;k> t<f 6c-oor :"fll':e>illlf q:,;ot a im;>n · 
&110~<> <.'lo11 , .. , .. ~'"'"'"''""1'"" tllf•·• 6t ~~ pu·a a m~ So 
! .• '1 .,! ,, I· ~·"•''~o'\1.!:;. ..._. ... , -,( ·""~" .,.·.t~.l.(1:....i!..t(tl'! Jll !Cflf'.~~ ~ ,\Oft"..-SJJ...~,a..'-J.<;;~ 

>s~·~ .;>ótl "'" "O<n'ollt<l.~P :"f'~'"''Joft'olll!l~t a Ô•CJioola """' a-.ft~ 6c 
:,+ 4•::l..J..1'hCit.l'..a· 4 Mt· .rt~•'4!al:l~lti~• '"~~~ .. 4C"t'fltb <"f~=.a.t• oatiC' 1C'Jft:a6o 

,, ~ .... ~ ,w .. u • • -~Jla.~'"·~ f Jo ,_IICJI'a'.aacloo "' ~· r.tlloo 
•,~o· ·l~nf'lltl.IOfttiiiM Ó'lf,ko!•• oõ/"'f JOt 6.oult ~ ~ G:.al u;!>oot. 

~•·~<.':ln ~ ••n•• ~~t••~·"·• ,_.l<hf~a.61 ,....,. ,.....,., -lllMJJu • t•;ut.tnrcxa 
·.!'11 .,..,., ~·f.~o:. 1, ... ,:.~6" to-"' I n, qii1r lm!u a ttno <:Ot't<' noton f"'O• 
'!ioltfU'ttiU 

~ .......... ,...._ ••• ! 

- I fl«•1m• .;;.o1 ;-.. ~( l(l! ~... • u.:.6r a l"t~:.a 6c 'IC11.at 

ft.o!tur~.i1'&"Uill lt~M· ~,.;~.a• e.-~(:tO.&õlt. 

<!t>ln..,.6m pa~·a a•·,aJ.u .,. dC'III'"' -~·- 4.- ~l'f..l óc ~· 
="'~'"" .... ·"«· .. a .\:"f1~CJt..,.>-~:~>t1Mo .W.. mtt~• ;-.t• ~amua: "'' 
(IOI:i,;lf ... Uk>illol .. J<b<Jil ~t 6c "'•ortUII .. UI\.U N lf'Oô.a, .&lroUO eX 
,;td~' . .kt.'!na~~';,a;-., 

: dr•:.,, :.lo'"'""' :.a ~ I".&:-"' 6c (OCJ1~ meu .. c 6c no•·ao 
,,.,.\oo,~J<""••• ccpi!U('.u ""''t1"':a'- qvc ram.at>«!Cft1 tu lfua mamo 
<ll'l'""' ~r :a~ j'tóo mnvt•lal>duau c qyc t'C'Lt..Scm ao u·al.ammlo 
~ ..... 

' 't<>~~~ rooo•tJ•or~ c:n:r"C o b.anho na 1$v.a contaminada c a 
,.,.~tn.u4••~• 

- Q-.ublbdc 4.a l$WI 

I l"'•u"'ltcbdc eSc ~.at>da:a. ('clm b.t.oc oc:nllrt<'.a. norma• t~ 
l.at,.·.a• ao numao pnmonh-d de cohfonneo na qua deollnada ao 
.abo~~..sromcm<J publ"o dq!oou de: lul.ad.a. aO> banho• pubhco• 
'UbmctHlo• .a ••s•l~n«.a • .ao- bebedouro• 

: lndK'C> de 'Obt'C\1\-moa do• mlctoor,anit.mo• palógcncn na 
l,:u.a do mu. Dclaman.ac;lo da •·alidadc da• provu de numcrac;lo 
dO> cohlorma c dO> Oll't'JIIococo• p.au a•·ahar a qualidade da fagua 
dom.u 

J. dclcrmanaçlo do• coclicicnlo pc:rmiulvci• de diluic;lo da' 
•ub•l.in-.~.• hhic.u, ou noci•·ü, cm geral, na Agua bruta dolinndn a 
-cr ll;~l.hla(l;ll,t ";~b;~•lc.:uncnlo(lüblic,, da !lj:U:t. 

ol. dclcrminaçlo da demanda bioqulmie<a de: Olligi:nio de: ulgu· 
mu• •ub~uincin• orgunicu~ de: olruluru conhecida c: de: uso hubilunl. 

-Águas 'ubtc:rrünc:as: 
I. uçào purificadora que: c:~c:rcc: u rc:posiçilo dn âguu sublc:r· 

rünc:a nus distinlus condiçõe.~ geológicas 
2. ucumuluçilo de: clorc:los c outras mulérius sólidas dissolvidus 

nus flguus sublc:rrimc:us ulimc:ntudus por âguus que: jâ serviram à 
irriguçilo 

- T ""I('.S' 6c U;al.amcnto eSc lf\u• ro.du.aa• 
chmotU(.:.à<> c on.aln~lo .S... >ii\,. mahanlc: <» rné1odoo eSc 

lt.al.amc:nlo 6c lfuu tCI"o'N!.a• 

: ulllod.a6c cm "'•-ena• Ot"amaUna.t.• dot lanqua de ot.ocl.a• 
ç&.o Mnt:ldom 6c u·.at.tmmlo da• AJv..t.• ~ta do uta dombt•· 
,O. Ô..:;ku da dunt~ de Jtf'IDC' potiOfétucOI., IIIAOOpafaUÚOO\., 
,,b,'hlft,u,. ... u,_.... <' , .. ,..," 

J. cmpt"qO 6c tallqvC\ 6c o~ para o tral:.arnmto da• 
lfua• loC!''IIC1a• eSc Ontem ír;d""tul 

,. dctocobcn.a 6c IIW:Iodo& l"f'o\111(0\ poar.a Pf~ ao lllllatncn· 
lo lef'(úho cl.h lfln• oc:f'o1oda• <OC!I ~1ov .X uldul·l.u M>'atncnlc: 

~ cmprqo da• .tJu.a.• docnà;l(;a., com rm • .,rkol.u; claloo 
que G:~ rné1odooo poc5cm ta oot~n: a• colbat.a._ a _.,... N~blaTâna ( 
a uli6f cSo lubalh.adot rur.al 

- Gatlo c: .dmtnntreçlo 
l mt1"""'• rn.a ~crmuur a •·alot cu•nóm~~:o que: tctW~· 

l..a:n a mdhona da u66c ;>úbbca. cSo aba.~camcftto mumapal c 
ond\lt.IIW 4.a .\Ju.a. - hi(A~ 6c I'«TCCI, como I'OUII..ado dot flfOVa• 
ma• 6c lut.a conru a cont.am•neolo 

~. raaorulu.aç.lo cSot cnltno< 6c cquavaltncu de porvlaç.lo. 
·~~ l cunLatnu•..çlo munaapoal c 1ndu"ri.tl cm dt'"Ctlo.t.\ rqlck:. 
do mundo 

} G:ydo d.a alllydc d4l popul:.açlo perante a lut.o~ contra a con· 
l~•neolo Octnmcnaçlo da unponJnaa que a populaçlo atnbui l 
1$WI C0111 r1no I'C'('faii''O\ C G:Cii('Ot. 

,. C\lYdm compato~llvm mlctli.ICioll.li• \Obre a cl'dcia de 
cn..Ssluf(~ c '""I('.?.' o~dmuu"r.allva• cm rnatma d( luta conlra a 
conLatnaruoçlo 

~, .a•·al~o da• quanlldada mfnima• de tasua ncccLt.Ana• p.a· 
r .a u!nl.a.rn u cutcn~-. .. , ondntdua" (con•umo, chmln.a\lO d( dapc. 
,.,., ho,:ocnc i'C'"''.all c .a• na:aud.1da rolctl\·a• (hmpc:~a c "-1· 

nc.uncnh• l 

6 dctcnnanac;lo do CU\IO c d4l cl'dcia de: outru mcdidu. ena· 
minhad.a• para combata .:a conlami~~o~c;lo da faguA 

7. aphaçlo da anAhoc de u11cma• c de t«nicu de tnllamc:nlo 
aulomA!ico da mlormaçlo na c'plor~~c;lo c pro1cc;lo da• bmciü nu. 
, ...... do• pal-a cm dacnvolvimcnto 

I UT A (OSTRA A CONTM•JI:II,\(ÀO DA ÁGUA SOS PAI· 
SES EM DESENVOI. VIMENTO 

OulrA Comiwo Técnica da OMS recomendou para os pulses 
cm doc:nvolvimcnlo dclcrminadas medidas, dns quais us principais: 

I. para ob1cr a mlhima prolcçi\o contra u c:ontnminuçilo, os pln· 
no• relativos aos recursos de: Agua devem ser purtc intcgrnnlc du pln· 
nilicnçào do dacnvolvimcnlo urbano, induslriul ou regional geral c 
nu o uma scqacnciu doia plnnilicuçilo. As.~im podcruo ser protegidos 
os recursos de Agua vitais c eleger, para u cllpnnsilo urbana c indus· 
lriul, lugares que pc:rmilnm reduzir no mlnimo os problemas trazidos 
pc:lu cvucuuçilo dus águas residuais. De especial imporllinc:iu pura rc· 
giõcs cm que u âguu é escassa. 

2. como regra geral, convém plunilicur o abastecimento de âgun 
c u cvucuuçilo das âguus servidas de forma a aproveitar o melhor 
posslvcl os recursos de Agua existentes, sem risco puru a saúde. Para 
isso levar cm conta u quulidudc necessária de âguu destinada a 
diferentes usos. 

- Mélodos de Ira lamento pura tornar u âguu potável: 
I. criuçào de instuluçõc:s cconômicus de liltrugcm râpidu, com 

3. pura avaliar o volume total dos recursos de água c deter· 
minar sua qualidade é preciso compilar informações meteorológicas, 
hidrológicus, hidrométricns c hidrogcológivus pertinentes. 



-141-

.&. >e >e leme: que~· nc:co.wdo~dco futurlu tq.am •upaaore. ao. r~· 
ClJOOt c:t.nlcnta. ~>e •dotar mcdtd~• que: ClJbr.am C\tc !kf101 
.a:r•..C. de: mt1odo• .:adcqu.ad"' de tr.:at~mcnlo ~ lsu.a c d.a• .\,:u.u 
tcuJu.au •. uwm 'omo pcl.a ~n>et•.ado. tc\."\lpc:t,ado c rwhh:.a,;.lo> 
~ .tsu.:a c arl.açlo de outro• tnnod<n 

~. n<n pai \C\ cm dc\cn•-ol.,mcnto t ron•aucntc r"nlntr o 
f"C'oo.JI, o ~tcnal c 0\ laboor-,t~n..,. dt'f'OI\I>"Ct• num orJanr.n.o ,-m. 
trai, cm \"CC de d!Opcn..\•10\ f'OI dafctcnte> >Cf'"'(O\ C: IR\IIIuo~ 

b .a t~lc:nçJ,, d.a .l,:u.a cm dc:'<'tul"" t o mno de '"'"'<" '"',;,, 
m.a" and..:.ado na• rCJWo Jand.a• c ocma•.illdu. quando hl 11m oc~· 
dcrllc: na e>l~o da• chu•·.a• c um def101 1\.1 l:'l.t(;.\o da• >«".a• T cm a 
•·an~cm de: roda mdhotM a quahdade ~ 11ua c: dco~ :-mn.a""'n 
.alento .JOt ll>CO\ de dC'Icllotaç.\o. 

' l"'<k·>oC lutM •'llnll.a .a .:>.>nl.am•n.>\.1,~ d.a ltu.a .apl..:.and<> me• 
dtda• l'm-ctlll\~t ou tcdu:lndo a cott«ntr~.\o de lktamlludoo 
rontamananiC\ Rueo>. quim11.'00 C: b1ol~oo .a um nhd (Otnl'o*IÍ>d 
com o utO que w: ,.,.j dcohn.Jt.1l1u.a. 

11. "" c:lq:ct ,,. mdoo•u r.au u.at.at .IJu.u w:t' td•• ''" cOuc:ntc:• 
anduttn.a•._"' pal~C> cm dc\cn•-oh·amcnto dc>1m1 rrrlc:ur oo uttcm.a• 
de b.lllo cutto quc: nâo C:\ltc:m maquuun.J romrll(:.a~. ~ que 
n.io c:.au>em molb:t.J• Ja ropui.Jçlo ou ntCoo ('.at.a,. ~.a lide f'Ubl":.a 

u <k>-c·>oC !.ara """"' <> 1""'·"""1 p.au .:.ar.anllr um.a J'l~t...,;l., 
.adcqu.ad.J de raoo.al wpcnor, d()('ctltc c: auuhat de todoo '"' nh'Cn 
Cn.ar mttatua~ de cnt~no "'Pc:not •I''O!'''ad.l._ coentro de aliMJ.K 
dOOt rroblcma.• ti:IJtdO\ rom .a lut.a contra a cont.amuuç.\o d.a lltw 

10 utaht.at tod.u o• mcoo• de an(,unt.>(.lo ~"'""''Ct' p.au ll.at .a 
ronh«cr 10 l'lil>hro I lml'!'riÍIIOI da 11111 contra I C'ORIImln;l{l<> da 
'JU.I C detpett.ar 1CU tnlct'C\o>oC ror cJ.a C lotrlt •ua CoopC'f~O 

li •1uc a 0\IS C'\ludc • r-~""'"d•dc de .amrh.ar •u• ,,,.~. 
pcraç.lo rom "' l:.tl.1do• Mcmbr.,. na cor.aç.\o de ('(nlfOt de: lotm.t(lo 
profi1.tronal c na ullllllçlo doto C'C111f0\ ~ra o aludo d~~ dalcn:n· 
la U\0\ que >e f'Odc ~~ ;un cOucnto ap«t.almcntc na asn.:ulluta 
AJu~ ao• E.•t1d"' Mcmbr.,. par .a .amrh.ar "' ICI"""' lk do
cummt.açlo C:ll\lctllet. 

I: . . w rr••Jelo~r "' mclladoa• de luta '''"".a .a O:•ml.amano~.;l,, li .a 
.J~u;a. de>c·>oC .. dot•r mcllallo~• ""'" .1 <lhlen~,l,, de lunllo• 4lUC "'l" • 
con•llucoi<~. utahto~(.iu c rn;anulen~,i,, d.u an•t.ab,;,')c:. 

RISCOS PARA A SAÚDE 

Docnç.u baC'IenanlU •u..:cpth·a• de \Crc:m lran•mllad.u pela ~. 
gu1 contaminuda ou 11hmento• prcrar•do• com ot1 ~J:ua 

Docaça 
cólera 
daintcria bacilur 
febre tifóide 
febre r;ar;atift\ade 
gustrocntcritc 
diurréi:r infantil 
lcptospiro!IC 
turlarcmia (rnro) 

Mleroor.:anlsmo rnponsávd 
vi brio cholcrae, inclusive o biotipo 
EITor 

shigellu spp. 
snlmonclla typhi 
snlmonclln paratyphi A, B c C 
outros tipos de salmonell;r shigdl:1 
protcus spp. etc 
tipos cntcropatogcnicos de cschcrichia coli 
leptospirosc spp. 
pasteurella (brucella ou fruncisclla) tulurcnsis 

Todas estas süo bactérias patogênicus transmitidas pela água, 
umu das principais causas de mortalidade nos países cm dcscnvol· 
vimcnto. 

\'11u• C"Ct10\ '""' w: muhaf'll(:.am no .apoat'Ciho dafC.'III•-o humano 
(al'duu•t 1\.1 f.anntcl c rocJC!m ICt C\aC'I.ad..u cm ,ranck quanl~dco 
ra• lc:.rr.o c o.l.> c""'nu·adOt l• •'C."C\ n.u .l$ua.• """~' c r-ohlill.a._ m~• 
•u.a rrcoc""* n.lo rqwcocnt.a um !lt.&•c 1\0..:o.J poar.a o ~tomem. O. q~>e 
~" >e cn.:ontt;un ..lo oo CftiCf~1tu• troloo•u ... ._ """ C ou.>ei. oc c: 
""" ldtol.'"' .adc:no>llu'- Ot fW\ otu• c'''"'" (.aaat<J.. n.\o Hknhfoe:.a• 
doi da ~htc onrc..: ........... ·~(' .olluno. o~ .. Sl'a>'(. pto•«:~ M!l10t 

q~Und<:o .n .1'""'' o.l.t J""'l"""'" bc:mrk• t .. ~ .... 6t hrp.ahtc: 
anfC\:()()'U <XUn>da cm Dcllu ( 19~,._~) 4ut.anlc a qui fot.am rqn• 
Ir .ado• :J oco,.,_ 

f".ar·.aul"" o c:nt.a~ llnh"'? l"'.a t. Cftlr1C' o• poar·.auh .. qUC' !""• 
dcm 1Ct ltlft'l..,..._ O .aÇfftiC t'C'\f'Oftt.l•d l'fl.a ~.pco IRINaiUJ 

(ckut>ICfU .amc!lún.a ( •••·"' '"""'~:.ao,; .. \a) ~ .:,a, l<'f'lft.at C'Ut••anlc-.• 

hl\.1n de ~:a1 t.al ,..,., " ~N"-"" .ame~- do fl.t* """''""'*' 
>oC """ c-at..._.. qwnt~• " ••- I'IÚ<t '""""""'"" .X ~~~- .\ .ao..:.-r~• 
Jym!wi(...,X. C' U>o:!sutro lt•dt•wt.a l.amNm ~ 1C1 lf•.aaumllodo• 
r<La .lo'""· nut .a •11$'(:'14.k> dit c-ar,r.;ul.a• de tcu.a (V>ftl.sm•~• (óftt, 

hluo u .....,..,., ,..,nul 6t tt·a.n.m.a•..W .\ dnh,>rl\"1"""' t .,...,,. ~ll 

p.lt.aul.ltu 'i'"' ~ "" .acJ.oluu..U rru lft;f'Mil<• « ~- ,.,..l.amuu •. 
d.a (Oftl.andoo "' <;u•lt"" .:.C I' .a..-"'~ c: l)u.;t«•-rfrum o\ II"'"'INk•tol' I 
unu :.~dó,,...., (;a,:~ru·..:.ar""""''"""h<'ft'' c r-k "" u·.a''"""'' 
t..!a .... homem ............... lmo~ftl( rort. •ll~ll.o .:.c l.f•~ ik loctt.e• .... 
."aluncnt< .. '"''u.amu•.•d.."' rotl.a• n.:t'C\:o.k~ """ r.. .. ~"'"' l'ftt!tll,.... 

M>01t, l.afO". '"'"-'" cm I'**IC'I cm okwn.,oh '""'"'''' uld<t.a.J.,.. 

poau o~bl"''""' La.•.a$'frtl, ~ 6t "''~'lo """""""" ""'"' 
dc:t"""t~\tl r-..« U:.uu.n'Uht ,n,!(~t;'\,~"t.t·o. !1'\I.Cli:tn.J.U ( J..i."(~.;;;t .k· rtek C 

l'"""'!'art>(ftlol' .. ""'""'.-:.-."" 

E'Qli1U<:-tl<•tn<•14 "" t>olutd<""" t um~ """""'"' """'"''"-- '""""".'"' 
C! dcbdtlllllc:. que l""k """«'"' ,, '"'"" o""' ~hÜ<If,.;;u c: q..c: mnu 
oU (ot(;.t.\ .J<l tndt•id ..... ll•mt11Uln4o t~ ln>UCn(U " IN'""UII\~ 

l:m muat"' lu$.ala oo mun.So. ra.., .. , <lUC w b.anlum n. .. 1-»s•"' !'<'· 
dem .all<julll·l.a llc outrO\ ,....U.:.,tn o J'lvttdo 1: ..... oktm .. htt t 
pto>·.,..;.a~ peJ.a I'C:nC'It:a(Jo .SIU>to d4 pcloc oJco U(tcmctU< .. •••nlcndó 
coqut .. \(1'\lontooc de da>'Ct'\0\ '"""'"'" .\ anquolmh•m•••.C c .a 
•Uon,urloadooc ..lo du:.a• oult.a• .S..~;at poar.a.ut.ltu.• conll.,id~• ror 
•u ClJI.ànc.a n.a ~~U.I rolulda A locph>tflll'""' t .a f'llh(IJ"'I an!C~o;.,;.>o 
b.>C1Cftan.:t uantmallda .. ., homem pcl<>t .anonl.&n \'Cftc:t>ra.W. pcl<l 
ront.aC1o diiC'Io cum AJ:ua 

A • pr "'"' c '" .t,:ua• CO\IC:at 1• tarul>;·an t' oJ. m ''·'"""'"' muat"' 
doenÇA\, auam como m tnKIOt \'ChliC:• ... , ... 11,,.,, (ampaludn.nt••. 
oncOtXr.:t>w:. febre Amarela, " tnranoo\4>moa ... ~ ou doc-aça do .ano. a 
(alart<)>o(, CIC,) 

Or,:anl\mo• mdo.c:J.hCI\ ma~> (rcqUc:nrcmcntc cn(ontud<l> na 
llj~u;a de: beber 
Orprat-
dc~ito' biológiCo, 
molu>eo• (drci~!ICna)alg;u, plu· 
mntcllot auc:llu• nc:mottóidl:' 

Efrllos 
obstrução de atuçõo de trnlu· 
mento c de: tunquo de: distribui· 
çilo. Meio ruvor!tvc:l ao dc:scn· 
volvimcnlo de bactérias que con· 
somem o metano. Podem tornar 

11 águu imbc:bívc:l; 
obstrução dos condutoro de: úgu11 prcjudic11m u filtr11gern: 
pode tornar 11 águu imbcbfvcl; .. 
pode fuvorccer a concentração de germes putogcn1cos. 

Poluentes purticulures que podem provocur riscos de poluição 
qufrnicu c r11dioutivu: nitrutos, arsénico, seli:nio, nuoretos, mcrcLirio, 
chumbo, cadmio, metuis tóxicos, etc. 

A dureza da água potável pode provoc11r doenças cardio· 
vasculares. 



-152-

Art.4t: 

''Constitui também abuso de autoridade: 
a) ordenar ou c!tecutar medida privativa du liberdade in· 

dividual. sem 111 formalidades formais ou c:om abuso do 
poder; 

b) submeter pcuou sob sua guarda ou custódia 11 vc
umc ou a com.trangimcnto nilo autorizado cm lei; 

c) dei:ur de comunicar, imediatamente ao juiz compe
tente A prii!o ou detenção de quAlquc:r pcuo4 ... •• 

O Sr. Senador Sdson CArneiro dâ prazo de oito horas A autori· 
cbde pua comuniar, quAndo a Lei Cutcllo Branco define que a 
providCnc:iA tcri que tCf tomadA imediatamente. • 

Ora. Sr. Praidcntc. é dcmllii. O MDB vem se cspc:cializllndo cm 
mlltéri.l de dirictM humllnM c. dentro dcua ob!oCJS!o, desfraldando 
c:ua lnndcira de lut.tt.. chqa a uma miopia que n3o lhe permite ver 
que o próprio Governo rcvoluàonArio, muito llntes do Sr. Senador 
Sdson C.~amàro. jJ procurou apudhllr lqlllmentc o Pab, para c:vi
t.ar. coibir c punir 01 abuNI\ de llutoridAdc. 

Dai por que. Sr. Praidente c Sn. Smlldorcs. nlo hA nenhuma 
rarJo. nlo 11.6 nenhuma proa:dálc:à nu impu1naç.ks aqui feitas pc
ao. cminrnta Senadores Sdson Carneiro c Franco Montoro. E jA 
'IIK' o Sr. Senador Fr~nco Montoro fez referencia a um dctento que 
.aaln de tet 110'10 cm libcrcbdc pdo Superior Tribunal Militar, jA 
que S. E' • adu que bou1'C abutO de autoridAde. ao revés de c:star 
(.umdo Aqui dirm:ali\-;a, improoc:dcnt~ clc:>~a. por seu 11mor a01 
dítá101 hununo., fqlrcscnt.tr contra aqud1 autoridAde. c:om buc 
n. la m-oluoonAril do Praidcntc Cutdlo Branco. 

Era o que tính.l a dUc:r. 

O :W. U.Z.O 8utloD (MDB- GO)- Sr. Pn:Ndentc. peço a 
pal.a•·r.a. p.ua mcuninhllr ,;a votAÇ.lo. 

O SR. PRESIDE.' 'TE CM:aplhla Pinto)- V. Ex• nio pode 
mllh mcum~nhllr a I'OI.aÇl\o, um:a •u que doi• Sm:adorcs jA falaram 
pdoMDB. 

O :W. Lú:atv lkrtlou a•fDB - GO)- Sr. Presidente. com ba· 
te no an. ~3. atJ implk:ito que. nlo at.:ando a m11téria cm rqimc de 
u~. qll.'llqucr Senador pode u~~oar d.:a palavra por dez minutos. 
par.a rnc.unrnhu a \'Ot.:ação. 

O SR. PRESlDE.'TE (M~as.:alhla Pinto)- Tem V. Ex• a pala· 
''"·para enc.:aminhar a 1·otaçlo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MOB- GO. Para encaminhar 11 
1otac:Jo. Sem mi.Jo do orador.) - Sr. Presidente. Sra. Senadores. 
tOmO\, c ób,·io. f.:a1·orh-ru A aprovação do projeto de lc:i do eminente: 
Senador ScltOn Carnc:iro.Mu nilo é. Sr. Presidente:. porque assenta· 
m~ na banada da ~içio. Se porventura c:u. me usscnuwc na 
banad.:a do Goi'Cfno c:u procuraria mover céus c terras para·quc esse 
dilpMitivo fosse aprovado: procuraria faze-lo, Sr. Presidente:. por· 
que: nunca é dcm11is a lei disciplinar as condições c meios de punir 11s 
autoridades que por acuso cometam arbitrariedades no c!tcrc:lcio do 
poder. E nem se diga que o dispositivo invocado pelo nobre Senador 
Eurico Rczcndc resolve de forma mais ampla do que o Projeto 
Sclson Carneiro. 

HA dispositivos constitucionais, Sr. Prc.,idc:ntc, Srs. Senadorc.~. 
que:, I: óbvio, nilo carecem de rcgulamcntaçilo. Mas quais silo os dis· 
positivos. então, que mcrc:ccm ser regulamentados? Silo todos 
aqueles que porventura sc:rilo possfvcis de dc:.~cumprimcnto, sem nor· 
mas que imponham sanÇJ1o à autoridade que o transgrida. 

Toda lei deve conter no seu bojo a chamada norma c:ogcns, 
porque sc:m ela, já dizia um grande mc.~trc do Direito, "A lei. o di· 
rcito, é rogo que não queima, é archote que não alumia". 

Pergunto, por que nuo votar o dispositivo Nelson Carneiro, Sr. 
Presidente, se a sua aprovação viria, de rormu clara c cabal, dar uo 
proíprio Governo condições de impedir que os direitos humanos ros· 
'cm violentudos no Brasil? 

O Senado du Rcpllblica, nobres Srs. Senadores, somente se c:n
grandeccrt\ se der upoio a um projeto de tal magnitude. Negar-se 
aprovuçilo ao projeto cm pauta, sob a aleguçilo simplista de que no 
perfodo mais positivo da Revolução o próprio c:!t·Presidcntc Castcllo 
Branco encaminhou 110 Congresso projeto que se transformou numa 
lei que possibilita punir tcdas us autoridades que cometam abus .. s de 
poder, 1: óbvio, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que isto nilo con
vence. Nilo convence porque onde está, naquela lei, norma que aa· 
segure o seu cumprimento sem ;a rc:prcsc:ntaçào? 

O próprio caput da lei diz "regula", regula o direito de rcpn:sen
taçio nos CliSOi de abuso de autoridade; ao piWO que o dispositivo 
que estamos discutindo tem curactcrfsticas claras, fi!tando prazos. 
Porguc onde se diz "imediatamente" nu lei cm que se: busc:ia o nobre 
Senador Eurico Rczcndc:, para negar aprovação ao projeto ora cm 
diseussilo, na realidade. possibilita a que u autoridades que trans
gridem a lei fiquem nilo oito horas, mas oito mc:sc:s, oito anos ou ano 
c: meio prOCfllJtinando informaç.ks que devem ser dadas A Justiça, 
Sr. Presidente. Dar por que esperamos que a Maiorin, a honrada 
Maioria, que por certo pretende colaborar conos..'O nesta rarefa 
magna de fazer com que o Pafs reencontre o caminho do Direito. niio 
negue aprovação ao Projeto Ndson Carneiro, porque eh: 1: justo c: 
cubfvd, Sr. Presidente. 

Eram as considerações que qucrfamos fazer. (Mui to bem!) 

O Sr. &r-rd (MOB- RS)- Peco 11 palavra, Sr. Presidente. 
para enc:aminh.:ar a votação. 

O SR. PRESIDE.'TE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para encaminhar a 
votaçÃo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vou dizer apenas duas palavras acerca do Projeto de Lei n• 
24/72. de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro. que rc· 
gulamcnta disposiç;lo constante do urt. n' 153, § 12. da Carta de 1969. 

Nilo ocuparia 11 tribuna se niio tivesse ouvido a argumcntaçilo 
do nobre Senador Eurico Rczcndc:, que entendeu dispensável o pro· 
jcto. classificando-o de inócuo c sustentando que a Lei n' 4.898 já rc
sula a matéria, parece. de forma vantajosa, ao dispor sobre o direito 
de repn:scntaçio c sobre o proc:c:sso de responsabilidade administra· 
tiva civil c penal nos casos de abuso de autoridade. Quer-me parecer, 
Sr. Presidente:, Srs. Senadores, que ull não ocorre, c que: o projeto cm 
discussllo. realmente, não l: inócuo, mas antes se destina 11 preencher 
um vazio, niio ocupado pela referida Lei 4.898, que cuida dos abusos 
de autoridade. A norma. dita constitucional, que motiva c inspira o 
projeto é a do§ 12 do urt. I 53. que assim está enunciada: 

"Ninguém será preso senão cm Oagrantc delito ou por 
ordem c:sc:ritu de autoridade competente. A lei disporá sobre 
a prestuc:ilo de fiança. A prisão ou dctcnç;lo de qualquer pc:s· 
soa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que 
a relaxará. se niio for legal." 

O nobre Senador Eurico Rczcndc afirmou que esse é um pre
ceito auto·c!tecutávcl. Estou com S. Exa., salvo na parte .relativa à 
liança; no que tange à liança, a norma constitucional carece de com· 
plcmcntaçilo. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - A meta do projeto 
não é a fiança. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo é o que está 
cm debate, portanto, u consideração é apenas para que nilo paire dú· 
vidu a rc.~pcito, uma vc:z que estamos a ralar a cerca do§ I 2. 

Estou inteiramente de acordo com o nobre Senador. quando diz 
S. Ex•. que o preceito insculpido no § 12 é uuto-excc:utável. 
lntcirumcntc de acordo. 

O que é uma nàrma auto-executável? ~ aquela que dispensa o 
complemento da lei ordinária, para se tornar excqUivcl. I nteiramcntc 
de acordo. E, nilo obstante, alirmo que o projeto nilo é inútil mas é 
nec:cssllrio, nilo é ocioso mas é oportuno. 
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Por que, Sr. Prcsidcntc7 ~ porque uma norma constiiUcionul 
pode ser aulo·cxecuuivcl, mas nem por isso dispcn5ar o complcmcn· 
to da lei, no que diz respeito a sanç-ões aplicadas às autoridades que 
deixam de respeitar c de cumprir o preceito, que é c que: deve sc:r exe
cutado c cumprido exutamc:ntc por ser uuto-c:xecutAvel. 

Di~·mc-6 o eminente Senador que pura tanto jA existe lei, no cu· 
so a Lc:a n• 4.898. Pe~:o licc:nç-n para manifestar a minha divcrgenciu, 
neste passo, c solicitar suaatc:nçilo c: suas luzes. 

A Lei n• 4.898, c:m verdade:, cuida de: eslllbelc:cc:r sanção de or· 
dcm civil, de ordem administrativa, de ordem penal, rclalivamcnlc: A 
autoridade que lenha mal procc:dido, mas enquanto a autoridade, co
mo autoridade:, pune a autoridade: fahosu. 

O valor individual, o direito individual ferido, entretanto, este: 
não sofre: nenhum rCS5llrcimc:nto c:fc:tivo, prAtico, real, porque a 
pessoa que é privada da liberdade- este bem, este valor, a liberdade: 
-este não tem rc:ssurcimcnto. 

O de que: o projeto cuida, exauamcntc:, é evitar, é impedir que es
te valor seja ferido -porque: uma vez lc:sudo é irrc:ssurcivcl c: nilo h4 
de ser uma quantia que 11 tllulo de muha seja imposlll que v4 re
cuperar, r~rcir a liberdade perdida - o de que: o projeto cuidaa, 
vollo a dizer c peço a atcnl:l\o do nobre Senador Eurico Rc:zc:ndc, é 
exatamcntc proteger a liberdade: como tal indc:pcndentcmc:nh: da 
punil:llo da autoridade: que: haja abusado. 

ga: 
O nobre Senador medirA que: o texto do§ 12 do an. I 53 j4 obri; 

.. A prisão ou dc:tc:nçilo de: qu:~lquc:r pessoa scrA imediata· 
mente: comunicada ao juiz competente, que a relutaarA. se nao 
ror legal". 

E se a autoridade: não comunicur7 E se se piiSSUr uma scmaana, 
um mes, doze meses ou mais tempo? 

E olhe:, nobre Senador Eurico Rc:zc:ndc, até por esquc:cimc:nto 
isso pode ocorrer c tem ocorrido. Na minha terra, no Rio Grande do 
Sul, um homem esteve: preso por csquc:cimc:nto durante vArias anos. 
Por csquc:cimc:nto, a despeito da norma dita constitucional prc:scrc:
vcr, de forma culc:gória, de forma cristalina, que: 11 autoridade deverA 
fazer a comunicação imcdialllmc:nlc:. 

Esse lmedl1tameate o que: quer dizer, nobre: Stnador'? Esse 
imc:diutamc:ntc o que: quer dizer, Sr. Presidente? Instantes após a 
prisilo? Minutos após a prisilo7 Nilo é poss!vcl lixar. A rigor, nllo é 
poss!vcl dizer que uma prisão que tenha sido cfc:tivada agora, nos ter· 
mos legais, deva ser (cita c comunicada ato continuo, instantes após. 
Qualquer pessoa de: experiência comum sabe que sempre medeia ai· 
gum tempo que, c:vidc:ntcmc:ntc, nilo pode ser um tempo além do 
razoAvcl, uma vez que:- prescreve 11 norma fundamental - a comu· 
nicuçilo da prisilo ou da detenção deve ser feita imediatamente. 

Isto é que: o projeto quer: fazer com que: num prazo mbimo, 
que: seria de: oito horas - o que é mais do que razoável - a comu· 
nicuçilo seja réita. 

Às vezes, o legislador tem certas dificuldades ao lixar no tempo 
o cumprimento do dever ou o c:xc:rc!cio de um direito. E, enquanto se 
discutia cu pedi que me fizessem chegar às mãos o Código Civil; va· 
mos deixar de lado o Código Penal c vamos ficar no Código Civil, 
para mostrar que não é uma peculiaridade do Direito Penal mas que 
éum dado da realidade jur!dica, com a qual o legislador As vezes se 
defronta. 

Veja V. Ex•, por exemplo, o que diz o Código Civil no art. 502, 
quando trata dos efeitos da posse: 

sofrer, neste momento, turbação ou c:sbulho, na minhu pos.~c. rcl:lli· 
v;amcnle u um bem loc:ulillldo no Rio Grande: do Sul, c:u tc:riu per· 
dido o direito de dcfcndc:r u minh11 posse se não fosse entendida 
us.~im. 

E.~ imc:díatumcntc, comunic;açi\o imcdi:&tll, tem dado m:ugem 
:a abusos. a abusos que podem cuui#r, motivar, mais tarde, 11 punição 
c:m termos civis, adminimativos ou penais d11 11utoridadc que 11 Lei 
dc:sobcdc:cc:u. Mas. o direito da pc:ssoa. o direito A liberdade du po
soa. ~te direito, IC-Qdo, não sofre reparação algum11. 

O que o projeto quer C. ~\at:amentc. aperfeiÇOar o sistema lc
gi~lativo ~\istentc:. t\pcrfc:iÇOar, suprir uma falha, fazer com qlle a 
autoridade: tc:nh:a presente que quando o Código, o ~latuto politico 
(;~lu que: a pri!!olo ou dc:tcnç-lo deve IICr comunic:ad11 110 juiz compc:
tc:ntc, imc:di:ll:amcnlc, ele tem um pnuo mhimo de oito horas p11r.a 
f:uer a comuniCllção. 

Quer me p.uc:cc:r Sr. Proidc:ntc. que 11 quatolo ~ simples, Qlrc:
mamentc: )Ímpl~. c quer me: p:arc:cc:r. tam~m. que: nolo h4 razlo para 
impugnar um projeto de nilo apen:u tAo a:cnc:ros:as intcncm ~'Orno, 
também, de utilidade m:mif~ta, vi•to que: os c::uo~ cm que, 11 dapei· 
to da c:l:lusul;~ fundamental, a c:omunica~o :ao juu competente Rio 1: 
feita. !!olo notóri~n m Cll'~~» c ()) mala ~uqd()) tem 'ido, coml.l !!0\o, 
irrcpa~\·cis. 

Er:~m apena!\ C:S.'\111 a!\ COn\idc:ra(ÕO que:, A ren~,ao do eminente 
Senador pelo E.,p(rito Santo, desejava ofei'C(Cr. (Muito bem!) 

O Sr. Fraaco l\loatOfO (MOO- SP)- Sr. Proidentc:, peço 11 

puluvru. como Udc:r. 

O SR. PRESIDENTE (Wii\On Gonç;alval- Tem a p:al:avr:~ o 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MO!IoTORO (MOB- SP. Como L!dc:r. Sem 
revi!!olo do orador.)- Sr. Prcr.idc:ntc:, Srs. Sc:nadorcr.: 

O dcbllte que ac:aba de ser travado nos autorin a dirigir A nobre 
M:aioria uma solicitação no 5entido de um c1umc: mais uprofund11do 
du matéria. Os nobres Sc:nô!dores que 11aab:~m de exumin11r o• vflrios 
pontos aqui (QC;JIÍllldos, revelam que o parecer oral orc:rccido ao Ple
nário, positivõlmc:nte, nuo apresenta ruõcs sufic:ienta para a rccu~>~~ 
desta n1111l:ria. 

lnvocou·5e o fulo de a Co"'•tituiçilo C$tubclc:cc:r, c.\prc:ssumenlc. 
que a pri~o ou dctcnçilo $Crá comuniCIIda, imediatamente. ao juiz 
compeaentc, que a rela;~;urâ. $C nilo for lcg:al. 

E $C afirmou: "Tr;ata·sc de um dispositivo constitucional uuto
aplicávc:l - com o que: estamos de: acordo- c: $C ac:rc:scentou: o que: 
dispensa u rcgulamentaç-ilo." 

'' exposiçilo do nobre Senador Paulo Brossard demonstrou, nili· 
damc:nte, que se traiU de: hipót~es diferente.~. Ele é auto-aplic:Avc:l; 
nem por is.~o dispensa uma Lei que o aperfeiçoe, um:a Lei que: disci· 
plinc: a a'pliençilo cm casos concretos,~ l:.precisumentc: o que faz o 
projeto. 

O projeto estabelece que u comuni~çi!o não poderá ser feitu, 
puna c simplc.~mcnte, cm formu tc:legráfi~: "Prendi fulano de tal," 
porque alguma autoridade poderia interpretar o dispositivo consti· 
tucional de wl forma, que' estaria cumprindo c:.~ta determinação com 
uma simplc:.~ comunicuçào referindo a pessoa- prendi fulano de tal. 

O Projeto Nelson Carneiro c:.~tubclece que nu comunicação deve 
ser mencionado o nome do agente: que realizou a prisão; as razões 
que 11 dc:tcrminur:1m; se roi ou não concedida a fiança uo paciente; o 
número c d:tla da guia expedida pa'ru exame de corpo de: delito, sem· 
prc que alegar ocorrência de agrc:ssüo ITsicu. Esse oiTcio serú ins· 
truido obrigatoriamente: com a cópia do fiagrunte ou dn ordem escri· 
111 du nutoridude competente. 

"O possuidor turbado, ou esbulhado, poder{a manter-se, 
o restituir-se por sua própria forçu, contanto que o faça 
logo." 

Ora, sabe V. Ex• que esta cláusula," ... contanto que o fuça IÔ· 
go", ao jufzo dos civilisttls, não quer dizer que seja no instante, no 
t1to du turbação ou do esbulho, mas significa que seja uma reaçào 
prontu, logo upós a pessou turbuda ou esbulhadtl venha t1 conhecer, a 
st1ber do fato da turbuçiio ou do esbulho. Porque se cu venho a 

Mais udiunte: "0 juiz no receber t1 comunicação poderú deter· 
mi nu r que a mesma seju mantida cm segredo de justiça" ... 

Circunstância que nilo estA prevista na Lei Maior, mas que pode 
ser de: interesse público. Como disse muito bem o Senador Nelson 
Carneiro no justincar n sua proposição, trata-se de uma cautela no in· 
teressc da Justiça c ntl: da Segurança. São circunstâncias que vem re· 
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gulamcntundo o dispositivo comlltucaonul, no scnlldo do seu 11pcr· 
fciçoamcnlo. E lido c: aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 28-4, DE 1976 A .cr ju•tilic..du :a urgumcnlação do nobre Scnudor Eurico Rc· 
zcndc, qualquer dispositivo constilucional não comportaria umu rc
Jtuhamc:ntaçlo posterior. 

Ora, S. EA•. imediatAmente:. apontA um outro Cllcmplo c que 
pro•·ot contra a suala.c. lnv0C41 S. EA•. cm ~ouu ruWc:s orai~o, 11 lc:í n• 
-1.11911. o que faz ~tAlei? atA lei, Sr. Praidcnlc, •·cio precisamente rc:· 
suiAmcnt.ar um outro di•powtivo conttitucional. E o m~mo art. da 
Conotaluíçlo, no w:u ~ JO, que: dit; 

"t JO. E .u.qurAdo .a qu.alquer pa.>04 o direito de rc
praetll~o c de pc:liclo .ao• Podet~ PUblico~ cm dc:faa de: 
dare11o ou conlt.a.abuloO\ de Autoridlldc:t. •• 

E um da•poliii\O con•lítiiCioNr. E. Auto-aplicl\'Cf.' E. Por iuo. 
n.1o pode \oCt tc~ul.amcnllldo ou di\Ciplinotdo por lei ordinArua~ A 
ptO\·a n.c» c dAdA por S .. E,,• que cita uma lei que •'Cio. prcàsamcnte. 
.apnfaçoar ~c dt'JlO'IU•·o conll.ituàoNI. 

O Sf • ......,_ J:lf'r'ftn (ARENA - GO) - A là c anteraor A 
C onotalluçlo. 

O SR. f'RA."\CO MO!'IORO (MDB- SP)- E porque a di .. 
P<>U\lo - AlltetiOrMi.acSc: no tempo" nlo Jipairta que nlo tc:ja rqul.t· 
mmlado di"'>ONia•o conottiUOOn.a.l porque c anterior. O direito de 
rondo c eSc: tc'ptc!ICftLIÇ.io aU alinnado na Conotituic'lo Brawlcina 
lú muol~ tnnf"(' 

O calo ê ~ te;utnlc: lcrnCK o dt\pot.iti•o con\liluàonal c a •ua 
rqvlamcxll~ f. o mamo q~~e IC prdcndc:. no c:l.\0. Ttata·tc:. alib, 
de uma to•1!Miaeaçlo d.a Otdc:m do. Ad\'OPd<n do Bnuil. Nlo lC 

poocSc: ata.ur uma mcdtd.a como c:ot.a com .akpçlo .ímpl~t.a de que a 
m.alêru aU lU ConttJiuoçlo, c d.m• c di•pmoa rqulamcntac3o. 
l'do coauir10. O. (al<n tn•"Oadm c o debate: aqui travado dc
moft\tl"am a tK\;c:,.Jd.adc dcot.a rqul•mcntaçJo. 

f: Pl"'~•d que o ProJdo Sd\On Carneiro mer~.a um apc:r· 
rocoamcnto, dc>·.a \oCt cmcnd.ado, m~ ale um •ub•tituti•·o que o 
apa(O(OC .undll mau. Ma., nq;Ar a con\'CtlimciA de .c ~bclc«r 
cl.ar·.amnnc a c:fc:t••'id.adc de uma di•po.ic:lo conti.Ítucion.al. datA gnt· 
•ld.ack. 110\ p.arc« nlo conttitui r-u.lo •uficicntc pua A dcnq:açJo 
do tqutmcnto de\tc: pro,c:to. 

Nos termos do art. JSO, combin11do com a allnca c do 11r1. 310 
do Regimento Interno, requeiro 11diamcn1o d11 votaçi<J do Projeto de 
lei do Senado nt 24, de 1972, a fim de SC:r rcita nll sessão de 19 de 
agosto próximo. 

Sala d11s Scuões, 22 de junho de 1976.- Petrôalo Ponella. 

O SR. PRESIDE!'<ãE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
dclibcnaçilo do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
te:UA.o de I 9 de agosto próllimo. 

O SR. PRESJDE.'IoTE (Wilson Gonçalves)- hna S: 

Votaçilo, cm primeiro turn'o (aprc:ciaçilo preliminar 
da constitucionalidade:. nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de lc:í do Senado n• 106, de 1976, do 
Senhor Senador José Esteves, que determina seja contado, 
pafll o militar. o tempo de Ktviço prestado cm atividadc 
pri•·ada, c dc:tcnnina outras providencias, tendo 

PARECER, sob n• 382, de: 1976, da Comiwo: 
- ~ c-dtulcio e Jllldça, pela inconscitucionalidadc. 

A di~A:Uwo da matéia foi encerrada na scuilo anterior, sc:ndo a 
•·otaçlo adiada, por falta de qaonua. 

E.m votac3o o projeto, quanto A constitucionalidade. 
Ot SD. Senadora que o 1prov1m, queiram pcrmanc:ccr tcnla· 

da.. ( Patua.) 

Rejeitado. O projcto sc:ri arquivado. 

E o lCIIuintc o projcto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SE."\ ADO N• 106, DE 1976 
Ddmllhut Mja coatado, para o aúlltar, o tempo ~ MrYiço 

pratado ftll adndade prl•ada, e dctmDIIII oatru proticliadu. 

O Congr~ Nacional dc:crcta: 

An. I• O militar que completar mais de dez anos de efctivo 
.crviço, terá computado pafll fins de inatividade o tempo de Ktviço 
prestado c:m atividadc vinculada ao regime da lc:i n• 3.807, de 26 de 
agotto de I 960, c lc:gislaçilo subKqiJenle. 

Dtnpn.a .\ nobre M.a•oru um apelo no tcni.Ído de que concor· 
dli.•IC com um eumc man aprofundado da matéria, para que a• 
ruõa aqu1 truida•. cuminAdu l.:ti\'U pela ComU.Ilo de Conttitui· 
çlo c Ju•hçA -aqui for.am ttuido. •·Ario. sub~diot pela Maioria c 
Mmoria - pudatem tratc:r novo' tubtldio., 1:\'Íiando-loc: a rcjciçio 
de uma .•ug~t.lo como ~111. do maior· intc:ralC pura 11 JC8Urança 
nACional c para o• direito. fundamcntait da pcuou humana. 

Art. ~ E vedada a llt:umulaçilo de tempo de Ktviço militar 
com o prestado cm atividadc priv11da, quando concomitantes. 

Art. J• O Poder Executivo rcgul11mcntará a prcsc:ntc lc:í 
dentro de noventa dias, contados da data cm que publiCDda. 

Art . .S• EntrarA cm vigor est11 lc:i no di11 de sua publiCDçio. 

E o apelo que faço, como Uder do Movimento OcmocrAtico 
Bfll\ilciro. (Mui to bem! Palmu.) 

O SR. PETRO!'iJO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Praidc:nte, peço a palavra. 

O SR. PRESJDE.'Io'TE (Wílson Gonçalvc.') - Concedo u pala· 
vra no nobre Lldc:r da Maioria, Senador Pc:trónio Portclla. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Como 
Lldc:r.)- Sr. Prc.,idc:ntc, não ob5tanlc 11 pal11vr11 da douta Comissão 
de Constituição c Justiça c o parecer oral, brilhantemente prorcrido 
pelo nobre Scn11dor Eurico Rczende, entendo que, cm racc dos 
pronunciamentos dos ilustrados membros da Oposiçilo, o assunto 
poderá ser reapreciado por nós (c, neste caso rcliro·mc, particular· 
mente, à Maioria), razilo pela qual encaminhei à Mesa um rcquc· 
rimcnto que:, lenho a impressão, V. Ex• vai agora anunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre n mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I9·Secrctário. 

O SR. PRESIDE.'Io'TE (Wilson Gonçalves) -Item 6: 

DiKussão, cm turno único, do Projeto de lei d11 Cám11ra 
n• :!6, de 1976 (n• 1.714-C/73, na Casa de origem). que tor· 
na obrigatória a utiliznçllo do "Rcl111ório P11drão de Acidcn· 
lcs de Trúnsito", a ser preenchido após CDda ocorrcncia de 
trúnsito, c determina outras providencias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 327, de 1976, da 
Comissão: 

-de Transportes, Comunlcaçc}es e Obras Ptlbllcas. 
Sobre 11 mcs11, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•· 

Secretário. 

~lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•28S, DE 1976 

Nos termos do art. 310, nUnca c, do Regimento Interno, requei· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nt 26, de 
1976, a lim de ser r cita na scssilo de 19 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1976.- Vlrgnlo T'vora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria ligurar6 na Ordem do Dia da ses· 
silo de 19 de agosto próximo. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçulvcs) -Item 7: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 45, de 1976 (n• I. 797·8/76, nu Casa de origem), de inicia· 
tivu do Senador Presidente da República, que revoga a Lei 
n• 1.956,dc26dcagostodc 1953, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 449, de 1976, du 
Comissão: 

- de Squrança Nacional. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fuzcr uso da palavra p:wa 

discuti-lo. encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Scn:tdores que: o aprovam, queiram permanc:ccr scnlla· 

do~. ( PauSll.) 
Estâ aprovado. 
O projeto irA à sanção, 

1: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• .. 5, DE 1976 
CN• 1.797·Bf76, na Casa de orlan~~) 

De iniciativa do Senhor Prc:sillentc da RcpúbliCll 

Reroaa a Ld at 1.9!6, de l6 de aaosco de 1953. 

O Congresso Nacional decreta: 

An. I• !: revogada a Lei n• 1.956, de 26 de: ugosto de 1953, que 
regula 11 divisão militur do território nacional para o emprego 
combinado das Forças Armadas c cria 35 Zonll5 de Defesa. 

An. 2t Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publiaçio, 
rc:..-ogadus as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDEJioTE (Wilson Gonçalves) -ltt111 8: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 8, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, 
que usscgura direitos dos cmprc:gudo~ no CliSO de fuli:nciu ou 
concordutu du empresa, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nts 322 e 323, de 
1976, dus Comissões: 

-de C0111tl1Ulçio e Justiça; c 
- de Ltglslaçio Social. 

Sobre a mesa, r~qucrimcnto que serâ lido pelo Sr. 1•-SecretArio. 

1: lido e uprovudo o seguinte 

REQUERIMENTO N• 286, DE 1976 

Nos termos do art. 310, ul!na "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiumento da discussão do Projeto de: Lei do Sc:nudo n• 8, 
de 1976, u fim de ser feita nu sessão de 19 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1976.- VlraOJo n•ora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvc.~) - A matéria 
figurará nu Ordem do Diu da sessão de 19 de agosto próximo, de 
:1cordo com a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvc.~) - Esgotudu a 
mutériu du Ordem do Dia: 

Vai-se passar à apreciação do Requerimento n• 283, lido no 
Expediente, de autoriu do Senudor Eurico Rezende, solicitando que 
o Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1974, que padroniza u 
fabricação de veículos automotores rodoviários para o transporte 
coletivo de passageiros, além das comissões constantes do despacho 
iniciul, de distribuição, seju ouvida também a Comissão de Trans· 
portes. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senudores que o uprovum, queirum permanecer senta· 

dos. (Pausu.) Aprovado. 

A Prcsidi:nciu furA cumprir 11 delibcrução do Plen6rio. 

O SR. PRESIDEI\TE (\\%on Gonçalves) - Sobre u m~. 
redução final do Projeto de: Lei do Senado n• 137, de 1976, aprovudo 
11:1 Ordem do Dia da prcsc:ntc: SCS.\ào c: que:, nos termos do parAgrafo 
único do :1rt. 355 do Regimento I ntc:rno, se não houver objc:ção do 
Plenário, >c:râ lida pelo Sr. 1•-Secrc:t!ario. (Pausa.) 

~lida a -c:guintc: 

PARECER N• 464, DE 1976 
COIIIbNo de Recb(Jo 

Recb(Jo nnal do ~o de Ld do Scudo at 137, de 
19711. 

Relator Snador VlraQJo Tát«a 
,, Comiulo :aprcsc:nt:a :a rcd:açlo final do Projeto de: La do 

Senado n• 137. de: 1976, que di• põe .obre a indic:;a,lo de: Cllndid::ato• 
:a cargo• c:lc:tivo- no- munidpio- onde: o- Pllrtíd<» J>ollt~ n!o 
con•titulr:am Diretórío• Municip:ai•, c dA outl'll• pro•i.Unàa•. 

S:al:a d:a• Comi1oWo, III de: junho de 1976.- Ducoa Jobl•. 
Praidc:ntc:- Vlraillo Táton, Relator- Rruto Fruco- JoW U.. 
dolo - Omcrs Qahda. 

ANEXO AO PARECER S•46-l, DE 1976 

Recbçio rlaal do ~o de Ld do Scudo a' 137, de 
1971>, qu&" dbopok ..obn- a ladka(ào de cudldatoo a carpo 
nedtoo - mulápto. oade 01 Pattldot Polltkol do -
tltuiBIII Dltffórioo ~IUAkipal•, ~tU OUfnu ~ldftldu. 

O Congrc:s•o S:aàon:al decrc:ta: 
''"· I• No- munidpio• c:m que o- P:anidat J>olltic:<» nào te

nham con•tituldo Dirctôrío, oa ac:olha do- Cllndidatat, na• c:Ja~ 
de I~ de: novembro de: 1976, far·\C'oi cm .:onvcnç.\o de: que: p:artiàpa· 
ro'io ~ filiada.. olnc:r-·:ado o di~po.to no :artit:o H dA l.a n• S.61l2. de: 
~I de julho de 1971. 

~ I• Sn• convcn~ Municip:ai~ 11 que se rc(c:rc o capai deste: 
artit:o. a• llclibcr:ac;õo ~rào tom11da• com o qaona111 mlnimo de: I~ 
(dCL porcento) do• tiliadat:ao J>:anido. 

§ :19 So• CliSO\ previste» nesta lei, Cllbc:ri A Comi•~o EAecutiv:a 
Rct~ionul a convOCllção du convenções municipai• c: 11 doignaçào de: 
dc:lqtado pura rcprcsc:nul-lu. 

Art. 2t A• norm:a• utinc:nlo A •ublqcnd:1 (l.c:i n• S.oiS3, de: 14 
de junho de 196!1) :~pliCllm·~. no que: couber, A indiCllçÀo prc:vÍ\1:1 no 
:.rtigo 1• 

Art. 3• O Tribunal Superior Eleitoral c.,pc:dirá as instruçõo 
nccc:>...iria~ p;mau C::\C:Cuçilo dota lei. 

A ri. ol• E.\ta Lei entra c:m vigor na d:lla de suu publiCllçilo. rc:
vog:•d~~ ;i~ di>po•içõc:s c:m contr!ario. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A rcdaçào final li· 
da vni a publiCllção. 

Sobre: a mesa, requerimento que sc:rAiido pelo Sr. I•· SecretArio. 

1: lido c: uprovudo o seguinte 

REQUERIMENTO N• l87, DE 1976 

No~ termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
penso de publiCllçüo, pnru imediata discussilo c votnçilo, du rc:daçilo 
final do Projeto de: Lc:i do Senado n• 137, de: 1976, que dispõe sobre n 
indicação de: candidatos n cargos c:letivos nos municlpios onde os 
partidos pollticos nilo constitulrnm Diretórios Mur.i•:ipnis, c dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1976.- Saidinha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o rc· 
quc:rimcnto, passa-se à imediata nprecinçilo · da rcdaçilo linal do 
Projeto de Lc:i do Senado n• 137, de 1976. 

Em discussão a redaçilo final. (Pousa.) 
Não havendo ,quem queira discuti-ln, declnro·n c:nccrradn. 
Emvotnçilo. 
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Os Srs. Senadores que a aprov3m permaneçam sentados. (Pau· Se os funci.onârios públicos de maior c:otcsoria devem ga· 
nhar mais porque: a iniciativa particular paga melhor aos sc:us 
elementos do mesmo nlvcl, o que n justiça exige é que o mcs· 
mo se faça com os de c:atc:gorin inferior, tanto ptlblicos como 
particulares. A nilo ser que se impedisse que a iniciativa 
particular pagasse, como paga, vencimentos nababescos aos 
sc:us dirigentes, alimentando esse mundanismo de luxo que é 
u maior praga das sociedades capitalistas. O que nilo é justo é 
que se aumente: aos de cima c se mantenham os de baixo no 
mesmo nível otuol de salários da fome, tanto para os 
assalariados da administração porticular, como os da 
administração pública." 

>a.) 
Apro\·ada. 
A m3té:ria vai à Câmosra dos Deputados. 

O SR. PRESIDE~TE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre: Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREJRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
dis.c:uo.o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático Brasileiro jâ analisou cm vârius 
oportunidades. o ar.iter da politica salarial do Governo. c:mi· 
ncntc:mcntc concentradora de: renda. 

Na tarde de hoje:. permito-me f:azcr no\·as considerações a res· 
peito. mlu dentro de um ãnsulo s.c:torial - o que diz respeito aos 
•·cnc:•mc:ntos dos s.c:f\·idores püblic:os. 

Sr. Presidente. Srs. Senadora, este é quase o coro unlssono que: 
ouvimos dos quatro cantos do Pais, sobretudo daqueles sctores onde 
mourejam os servidora públicos. 

Como s.c: ~bc:. o Dc:crc:to·Lci n• 1.4-IS, de 14 de fc:vcrc:iro último, 
tinha. entre .u suulinalidades. a de auabc:lccc:r reajuste datinado a 
rccquilibr.1r o poder aquisitivo doto funcionirios. 

.M.u. o que: s.c: const:atou é que: aumento real dc:ua vencimentos 
Kl houve para um pequeno número. aquele: de: alto nível, c auim mes
mo com prc:tc:riçda mc:~plic:.h-ci~o. 

Sa •·c:rd.:adc. • srandc: maioria s.c:ntiu·sc. mais que nunca. preteri· 
da. antes de mait nada, porque nlo houve uma elc:vaçlo substancial 
de rc:munc:raçlo que: P'"•ibilitauc 1 rouuraçlo do seu poder aquisi· 
llvo, bastando lembrar que Ot funcionArias de: menor nlvel tiveram 
um aumento na baK de .'IO'l. enquanto que o rajustc do salário mi· 
01mo, ocorrido neste: mamo ano, foi •upc:rior a -10%. 

Mas. pior .tinda. é que o rcajust.:amcnto aumentou o f.,sso que 
loCjloar.a .tquelo que: jt.1nla.1rn muito daqueles que pnham pouco. 

A ess.c: respeito o ~r.:andc ac:ritor Tristlo de Athaydc escreveu 
uccpaonal .rtiso. sob o titulo ··o Eliúsmo BurocrAúco". rnostran· 
do. e•.atament(', ljUC cm \ c:r de: >e colocar as ba>es da pir:irnidc cm 
pnmaro lu~11r. como o farí~a~a ""dcrn.:agogia oposicionista", resolveu· 
>e bc:nc:f.aar • .amd.a mais. 01 privilégio• da ponua da pirimidc. cm 
prcjulro da.s b."&>es. Soluçlo, como w: \'é. esscnc:ialmc:ntc: eliti~otu. 

E dir o ~r .ande: acntor c: jomali•t;a brasileiro: 
"Rc:stnn~•u os >CUt bc:ncllcio~o A parte superior da pirámi· 

de, da1.ando as ba.-a. i•to é. as m:wu populura, c:utamcn· 
te: n.-. .ih1açlo cm que :atu;alrnc:ntc s.c: encontram, Considerou, 
•mpllcita ou c:1.plic:itamcntc. que: Kl c:rÁm "técnicos" os ele:· 
mcntos •uperiora da economia c da adrninistraçlo. Alcsnn· 
do que: u catq:orun inferiores nilo deviam mcrc:cc:r qualquer 
opêc•c: de melhoria, f'Orquc: o~ seu• atuaii vencimentos já 
correspondiam ao' que: a "iniciativa particular" cs:ll 
paJ~Ando. 

Entendo ha•·cr falh1n ncssc rac:ioclnio. Primeiramente o 
que se dC\·c: entender por "técnico" é uma qualificação de 
tr.-.bAiho dentro de: qualquer tipo de atividude profissional c 
não um determinado tipo de: profissão ou uma colocação na 
ocala burocrática. 

Um operário manual pode: ser um técnico, pela5 suas 
qualidade:\ pcs.'ouis no uso de seus instrumentos de trabalho, 
ao passo que um professor universitário pode: não ser um 
técnico. por lhe faltarem pessoalmente essas habilituçilc.\ 
tcórico-prâticas. ~ n mc:ritocrucia c nilo n diplomnçilo ou o 
c:nqundrnmc:nto nu 5istemátic:a do funcionalismo público que: 
faz os verdadeiros técnicos. Bcnclicinr, portanto, as camadas 
5upcriorcs du pirâmide: burocrática, por se trotar de funcioná· 
rios técnicos c: abandonar ao jogo implacável do mercado de 
trabalho n5 categorias inferiores, que: constituem n base da 
pinimide dos empregos públicos, é um erro de principio, que 
levo às maiores injustiÇlls sociais. Nilo será de modo algum 
demagógico (ou "comunista" ... ) o prole.\to que fatalmente 
irilo fazer, direln ou indiretnmente (pc:lo voto ... ), os chamo· 
das classes inferiores do funcionalismo público. Já que forom 
postas à margem por esse critério oligárquico e nilo democrá· 
tico de clnssilicuçilo para efeitos de vencimentos. 

Entre corrcspondénc:ias rccc:bidas, tenho aqui uma, assinada 
pelo Sr. Rubens Docartes, c:m que: ele: mostra: 

" ... nunca foram tiio largas e profundas as disparidades, 
tilo largo c profundo o fosso que separa as camadas soc:iois 
"elevadas". privilegiadas, daquelas mais pobres, até às mi· 
sc:râvcis ••• coisa. ao que me parece: inédito no mundo. 

Revoluções - sabe-se - silo feitas para se: impor a jus· 
tiÇll; não para se criar privilégios."' 

O 54-. s-dlto Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
a pane:? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tao logo conclua 
esta leitura. 

"'Com efeito, eis o que diz o DASP (nilo o de hoje, mas o 
de 1962): 

"' ... Nu Inglaterra, a razão do menor para o maior sa
lário de: servidor público de carreira jâ cru, cm 1952, de I poro 
I O (I: I 0), como se pode ver cm intc:rcssnnte monografia sobre 
a administração britânica, levada o efeito pela Soc:ic:dudc 
Alemã de Administração de Pessoal. de: Frankfurt. 

Nu França u ruzilo c:ra de: I :8 ... c: nos EUA, ainda menor, 
era de: 1:6. 

No Brasil, continua u mesma Exp. de Motivos, "a razão 
entre o menor c: o maior salário do servidor público (civil c 
militar computada a parte: lixa c: a variável) nilo é inferior a I 
para IS ou 20 c:, talvez, para 30 ou 40 ..... (Ver Exposiçlo de 
Motivos do DASP, publicada no Dl,rlo de !Solidas, 24·3·62). 

E. juntamos nós, o atuol Plano não desfez, como obrare
Yoludodrla - que podia fuzcr, as injustiças existentes em 
1962; pelo contrário. ampliou o número dos privilegiados e, 
de forma estranha, u nosso ver, ocintoso à pobreza de nosso 
povo,"' 

Assim continuo o missivisto. cm termos dos quais podcrlamos, 
talvez, discordar, mas que retratam, sem dúvida, a insatisfaçlo c a re· 
volta que grassaram no funcionalismo público, ao tornar conhc:ci· 
mcnto do Dc:c:rc:to·Lci n' 1.445, deste ano. 

Ouço com satisfação V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Dcprcen· 
do que, por inadvertência minha, V. Ex• lia textos, mas depreendo, 
também, que V. Ex• esposa esse ponto de vista por trazê-lo à consi· 
deraçào do Senado. V, Ex• é um educador, pelo que me consta, é um
professor universitário c como tal sabe que o fenómeno que se quer, 
ou que se pretende que a Revoluçil.o viesse a corrigir nesse pcrlodo de 
uscc:nsiio ao poder; nesse hiato de doze anos, é uma tarefa realmente 
gigantesca para se desejar que seja resolvido cm um espaço de tempo 
tào curto. Sabe V. Ex•a vocação que temos, no Brasil, para o curso 
superior. Veja V. Ex• que a pressão social na busca de uma vaga nas 
universidades fez com que multiplicássemos por dez ou mais o nú· 
mero de oportunidades do Ensino Superior, no Brasil. No entanto, 
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V, Ex• tcrn, cm Recife, mais de 70% dos economistas formados cm 
busc11 de emprego, O excedente de pessoal no nlvcl superior~ pior do 
que o indesejável cltccdcntc: dos vestibul11rcs. Temos ess11s est11tlsticus 
Jcvant11das cm um trabalho s~rio, elaborado pelo Ministério d11 
Educação c Cultur11, nos idos de: 1968/1969; suo dados mlmcntc de 
estarrecer - isso, já àquela ~poca - c de lá para cá V. Ex•, como 
bem informado, sabe o quanto foram multiplicadas essas oportuni· 
dadcs, Mas sabe V. Ex•, tamb~m. o vazio cm que permanecem as 
pouqulssimas escol11s profissionalizantes de Nlvcl M~dio que temos 
no Brasil. Todo mundo quer ser doutor; mesmo quando não se 
11prcndc cois11 ncnhum11, quer sc:u titulo de doutor; mesmo par11 não 
se ter oportunidade de emprego, mesmo para não se prestar serviço 
nenhum, at~ mesmo para ser continuo de Banco, quer-se ser bucha· 
rei, neste Pais. Infelizmente, devido ao nosso liberalismo, ao nosso es· 
tilo politico, que, graças 11 Deus, v11mos aperfeiçoando cada vez m11is, 
temos que ter um pouco de p11ciencia, também, pnra que, exc:reitan
do a liberdade de escolher a profissão, possam os nossos jovens vi
rem a compreender essa carencia enorme que sentimos cada vez 
mais, no nosso desenvolvimento, de pessoal de nlvcl m~dio; dai a 
disparidade, Se nós não pagarmos, no serviço público, a homens ver· 
dadc:iramcntc qualificados uma rcmuncr11ção à alturn, a iniciatiYII 
privada irá buscá-los. principalmente depois dessa lei recente, intcli· 
gente c até: justa por parte do Poder Executivo, que permite a recipro
cidade da contagem do tempo de serviço, mas que será uma vAJvul11 
perigosa: ou o serviço público rcmuncr11 bem o pessoal altamente 
qualificado, ou fica com os menos cap11z:es, c d11f o insucesso da 
administr11ção pllblica. V, Ex• perdoe estar-me 11long11ndo. mas o 
assunto é realmente palpitante, é: muito Krio. c: sei que f11la muito de 
perto 11 V, Ex•, que é um educador. Eu não vejo como possamos nós, 
legisladores, ou o Poder Executivo, obrnr milagres c modificar isso 
num espaço de tempo tão curto como esse que é trnnscorrido, tais as 
origens, tal o 11rraigamcnto que hA no seio da nossa mocidade de que· 
rcr um curso superior a qualquer preço, mesmo que ele não lhe tenha 
utilidade. Veja V. Ex• um caso, por exemplo. doloroso, hoje: essa 
proliferação das Escola.~ de Medicina, setenta c tantos cursos de 
Medicina; c nós sabemos que se formos Cltaminar a estruturn desse 
pessoal, as condiçlks cfctivas p11ra funcion11mcnto dessas escolas, 
veremos que elas não existem no Brasil. No entanto, temos, hoje, 
setenta c tantos cursos de Medicina, Dar porque: cu rogo a V, Ex• pa· 
rn que:, refletindo sobre o assunto, nos ajude como homem da Oposi· 
ção, com indicações válidas, sobretudo como educador, para que 
possamos criar, como homens do Governo. como responsáveis por 
este Pais, tanto quanto V. Ex•, possamos encontrar um caminho que 
induza 11 nossa mocidade a procur11r oportunidade de qualificarem· 

O Sr. Beaedlto Ferreira (ARENA - GO) - Exatamente. 
Oosturiu de ponderar a V. Ex• que temos de mudar, então. o nosso 
c.~tilo económico, porque, na verdade. o que se entende, no Brasil, ~ 
remunerar a cada um, segundo suas aptidões, suas qualidades. Não 
vc:jo como podcrramos adotar aqui, - se nilo partlsscmos para o 
marxismo -pagar a cada um, segundo as suas necessidades. E, que 
hoje, aliás, nilo se verifica nem na própria Rllssia esse modelo, esse 
·estilo. JA IA existe o premio pela produtividade. De sorte que isso é 
realmente dillcil. A tese de V. E.\• é simpAtica, mas não vejo como, a 
nilo ser que mudAsscmos, que criAsscmos um novo modelo, um novo 
estilo de vida, de rcmuncr11r a cada um, segundo as suas necessidades 
c nilo de acordo com a sua capacidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Aceito o desalio de 
V. Ex• cm CltDminar o crit~io de remunerar a cada um, conforme a 
sua aptidilo, suas qualid11des ou a sua utilidade social. Talvez: scj11 es· 
se o pensamento de V, Ex• 

Entilo, vejamos que, mesmo dentro desse critério, levando-se cm 
condidcrnção mais c menos aquinhoados, nio se justificaria, cntio, 
que homens que contribuem com cota valiosa parn o desenvolvi· 
mcnto deste Pais nilo tcnh11m sido beneficiados com reajustes mais 
condizentes com a capacidade que tem c, sobretudo, 11 miss!o que 
eles desempenham. 

Refiro-me aos vencimentos do magistério superior. Essa ciiiSSC 
foi nivelada por baixo, conccdenco-sc-lhc o percentual geral. na 
base, exatamcntc. de JK. Podcrlamos exemplificar com o caso do 
professor titular, de 20 horu, que antes fazia jus a -1.163 cruzeiros; c 
que depois do referido decreto-lei, pllWir6 para 6 mil cruzeiros. Digo 
"passarA" por que. apesar da importância dessa carreirn, essa 1: um11 
das classes que até hoje nilo estilo recebendo, ainda, na nova base. 

O Sr. GUYU Rodla (MDB - SE)- V. Ex• me com:cdc um 
ap11rte, nobre Senador'! 

O SR. MARCOS FREIRE (ARENA - PE)- E isso implica 
cm um aumento de apenas 1.837 cruzeiros, o que corresponde a um 
percentual de aumento dc.apenas 30%. Aquele é o tcto, por sinal, 
de remuneração, parn os cargos de médico. cujo concurso foi inici
dado pelo JNPS, c para os quais concorrem profissionais recém· 
formados. Enquanto isso. professores que muitas vezes fizcrnm 
concurso, que lcvarnm a vida toda no magistério, farilo jus apenas a 
igual vencimento. 

O Sr. Beaedlro Fernlra (ARENA- GO)- HA um número de 
horas, Exceli;ncia. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Chegaremos IA, 
Excclencia. Chegaremos IA. 

se: para o nlvcl médio, porque: essa, creio, scri11 a solução pur11 resol· 
ver esse dcsnlvcl extraordinário que há no Brasil, de termos gente 
supcrqualificad11, ou supostamente: superqualilicada, c esse sem nú· 
mero de br11silciros sem qualificação 11lguma. Muito obrigado 11 V. 
Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Agr11dcço 11 intcr· 
vcnção do ilustre rcprescnt11ntc de GoiAs, m11s esclareço, de imcdi11to, 
que ninguém é contra 11 boa remuneraÇão dos técnicos c dos especia
listas que trabalh11m no serviço p1\blico; 11pcnas acho que boa remu
neração devem ter todos os o.~uc trab11lham no serviço público, 
inclusive porque não se justifica o f11to que ocorreu - uns terem tido 
um aumento de apenas 30%, inferior ao pc:rcc:ntual aplicado ao Slllá
rio mini mo, cnqu11nto que outros tivc:r11m aumento de 200, 250 c, ao 
que consta, até de 300%. Aumcnt11ndo o fosso entre uns c outros, 
fazendo crescer a diferença salarial, o Decreto cm questão, à scmc· 
lhanç11 do modelo nacional, evidenciou-se concentrador de rendas. 

Prcliriria, inclusive, na qualidade de professor universitário, nilo 
cltpor 11rgumcntos próprios, mas dar a palavra 11 terceiros, a outros 
que pudessem também retratar a grande injustiçu de que estA sendo 
. vitima o magistério superior, neste Pafs- o 61timo, aliAs, 11 ser estru· 
turado pelo DASP. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Mas, se V. Ex• me: 
permite uma ligeira observação, estou, realmente, sendo impiedoso, 
porque: estou roubando o precioso tempo de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sobretudo porque 
a análise é complexa, longa, c o tempo é curto. 

De imediato, dou a palavr11 a um professor universitário, que 
chega a esta Casa vindo diretamcnte das bancas de: ensino, asccn· 
dendo à mais alta Casa legislativa do Pais. c: que poderá, sem dllvid11, 
dar o.testcmunho eloqUente a respeito deste problema. 

Dou a palavra ao nobre Scnadro Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Sr. Senador Marcos Frei· 
rc, o senso de justiça de V. Ex• põe a salvo de qualquer injustificada 
pretensão de que V. Ex• faria advocacia cm causa própria. V; Ex• .é · 
brilhante professor univcrsitArio, como este vosso modesto colega. 
Fomos alçados à esta Casa, mas, continuamos, no esplrito c na pro· 
lissão, como professores que preparam essa juventude, que há de nos 
substituir daqui a pouco tempo. 1::, na verdade, uma tragédia na· 
cional a situação dos professores universitários. Talvez ar resida, in· 
clusivc, um dos focos da má qualilicaçilo, sem nenhuma oposição, 
aceita por todos: a baixa qualificação do ensino nacional. Os profcs· 
sorcs universitários brasileiros que viam nesse projeto de rcclasslli· 
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C'~ a t.ahla dm w:v' r.onhc• conhtiWiflO por maí• lllfiO lcmJI<'I a 
ICf •rcn•• ~""'f'•t<>rr:• na• hot'at Vll'Jkt. f'Oit 11 injutiÍ('a qu&: 01· pó• 
t~...m.a rcmu~.IO(lo t.lu bol~u .:orllinuar.\ .a fut-lo• •rena• pro!i•· 
...:N" .. u « "b"""~ 1~14. St ~IIUJof. t 'una Ua~u .que oc tdktir! 
no llltYro cSetU P.iuu. Scnbum PfO(a-..:tr pode lê-lo ~madcn.tia· 
mc.cu~ t ptet::tWI Q'""' r.rn:. mJnitiiO 6c Q)llforto, Ym mh11n1o de ~ 

pt<r«v~ t.-,".1. "'""'' qw a;'>(' Pfoln.t« 1.'cd1iquc: at ~· hora• 1 ~ 
.,.,.w c ~ teuAO V,tllllfll!ot-o,, c ,_llllUQ a •'llillmbr~r. 11m futuro 
!!.lo mllltD buUwuc ~o aruAO br;~~tda.!ICII, pon r.o.u dnqU&h(~lo 

~ te _,_,. A da-~ ptof~ Ulln'Ct'UI.\~ htaukrroe.. rcllor
tat~ ~ _.u ru....,. f.amllu., ma• AO l111uro ~ P.ltru. POttanto. 
\ ·. t .. • •.l.u ..as ~. ,_ ~ .alta qvabr~ que tem r« w ,..,. •an 

ror-~=..._ .a;oonl.a.ll6o Ym.a ferida qwc ~"" ocr cura~ 6c 
-.:w .... pai .a qiiOC' ~ pt{JiioiÚO c..\D tC' ~WC tu.• AO\at tcf"'Qc.., 
"i"'f eJ.o lb!l ru.!a ;r~ •'Cf ,_ ,....., 

01l1uro~ d•• -<u da.,.ur"'· c;..\C .:a•f"\.10 dol•l;ano de Cl;a~•ilica.;lo, c:u ~,:m· 
'"''~ Jc k• ~r ~ \' [\ • c ;ao• ph•fc;..-.Jrc- <li.IC -< cn.:ontr.am inJu•ll.;.a· 
.J,,. ,, rn.nh.1 "''"'~rot'Cio~dc, n .. ('pt\:1.al~> .. de que o f)ASP, \oCn•i•el ~ 
<'"·•• rn:l.•n•.•;;•k-. rc:f••rmulc, IIC''-t f'Jrte. o l'l;anL' de CIJ•>IfacJç;i,, 
'"' (',.,,.,, "' manh.t' cx•nsr.atul.l~-.'"" ~ \'. E\• que:, t.io ;ab;ahnd;a· 
mc:mc. •••il.:o "" "''unh•. n.ttur,;almc:ntc p.1ra c:n(;ahr.u ~ dclcu do 
\l"o"ti:ru> SUf"C'fhlf dt.>f•,;ak 

O SR. ~I ARCOS J."Rf.JRE (M OU- f'lil- ,\,:r,;ad~o "'" Scn.a· 
..,,,, ''"""' Jt.cnC"adc> <jUC cnl .. taro~ e\;alamenlc um do.. 1'<'"1"' b.hr· 
,,,, ru tr.;l ...... C..:...;:.,, <jue 1111 IC"of"C'llo ~o M.tj:l\té1"' Surcnor. f: um 

"'""""' ""~ dtr; .. u ol \CT ..... ,t.allo rclo alu•llc rcprc-cnl.anlc de 
( ""'-'' •• r ••!>lemo~ 4.1 '"'t:.a lk•r~n.a. \'er·te·.i que \C J"<>de .:umpru 
·, , ..•• "'" ••u •ullc t ... ., ... '<tll.IR.al\ Or.a. nrm h>d"' J"<>dcm- c: nem 
•lo • . il>:<.·rc''-'' .> t· nn.:r .. d.adc - prccndt&:l a Cil'Jol de: qu.arc:nt.a 

"'"'"'' o """"''''' (;,t,.an Ro.:h.a • .aiCm de l""to .. ar una•cNI.ín<~. c 
.... -.~ .... ,. "'"" \lUC. r-•r c~cmrlo, um.a 1 ... -uld.ade de nledK'ln.a <k>-c tca O .:loa. ~tAJtCOS fltJlJt.t C\108- PI;J-Tmha a <cttua de 

~ ocru 61' pew .a ,_.,\bu~ q...- o olutlrc ScnacSof· GJI•·an R""h.a 
u·.a.~.u ""':>~~lt :>~-~~., L. tmlmcntc. S E••. C1n r~rocsa
~~" 11~ l.oo6co <) df·.uu qlóiO( •1"'C O ~O:ttlo Wpcnof bf:a• 

OA'k~"" Sr>.~ ~'""'~a OUitoo &r-mct~t~ «1m0 o 
..,.... .,.....a~. liSo J"r11>1no.D~ ~~- t'r:a:ta hl~. rm que: dt dar 

"'(:.oorU~·'IC k=tw'.u QIOIC. DO la:sp~~ doo lmrtno. <>o pro
!,_.,. ~ t.allt- CIQ.,...'.a.lc:n!a - doo dc:tanbat· 
ç~, I:...W.• i!OII!Ip&.t~.ao t.ào -pt'C I"Ct~'- porque 
.....at~.,.. :.ne~ O:.lnU>IClt •• ~ m11at.u .a• •atú· 

'""' "l.at, N ..... 14 .. ._. ncia._ .a..ocS.a que <lOm .a• ~'Ida• ra
~~~ •'C'l!'C'lmlll• 'iK "'' ;w-o1GWllfa lAiul..u'Clt 6c bo,te: t.anh.am 
-- .:... 'li"" ~ .. ~:~. ""'"'~''uua « C&IJOO •noo.a.o• n.a hocut• 
.,. ..... ,(hlll_ ""' m.a.w O li"" rüo NtJ>art<'a q»4" Ctlc:o ~.a~~han 

m...s... """' tU. . ._.,.tc que .aqucko atlo muilu 6cn·ak>· 
flll.a6cot.-

[ •-n111a.clr IQ'iill" o f>uocte~.("..u;ai~~So> DASP. Oat..:, S.quara. aqa 
tont:optf - ,__,. ...;v• f'<lt•u•dmct~lc rodc:ru ocr .aq.-do - quc. cm 
rC'bcloo ..,. f,l\lf"' m~oo. o ...Uno-b.aoc, que lcm nh-cn KJ.ah.,a· -.C tllu•(Jt,. tC'f'.\ l.att.amc:t~IC {IOICIIJ"CftudD ~ 00 ln«ttll\""" (IIII• 

OOCUI:JIL A ~ aJ·fC~ """' .. ralt•'f'a .. um ou:to rrorooot una•'Cf· 
uUrliO, c•·kai<M ~ l)n,.a'Udade fcdcr·.al 6c Panamburo, o Dr. 
M.a.~ooculo 6c ~m:tt l.Jito 

-o wo.IC'In"' de '"""'".,. ~ mu•to I .alho, 1'0" wmcnlc oo 
q.,e lt·afl.alh.am -'0 hora• ocm.an.a•• podem t«'C~Io._ m1 Jlll" 
~""~.lo que un.am de~ .a 100'\. Ocpo" Ol.a arta hor~rt~ 
,;on•lllua um pnmaro an.:cnll•o. f'ó" que o rq:amc b.haro de 
ll'a ~lho t de ::00 hora• ..... 

O Sr. Mnro &c.rtidcoa (MOB - CEI -Pmnitc \'. E.,• um 
.apa.nc• 

O SR. MARCOS FREIRE (~11>8 - PEI - Poa> nilo. nobre 
Senador 

O Sr. :Oh1110 ~ (MDB - CEI - Nobre Senador 
~lan:o• Frcirc. 1i>·c a OJI('Irtunidad&:- acr&:dilo que no final dn ~o~o 
lq:nlali•·a pu-ada -de focalirar algun~ IIJp«lo~ do Plano d&: Cla,. 
~ilic~çJo, indu,i•·c O\C r&:lacionado com 11 rcmuneraçllo do mngi~tl:· 
rio. E naquele cn\Cjo. comentei um pronunciamento de um outro 
molre de muilu projeçào nos drculos univ&:rsiu\rios dc.\lc Pois, o 
ProfGsor Clcmcntino Fragu Filho, du universidade do Rio de 
Juneiro. 

O SR. MARCOS FRI::IRI:: (~I OH- I'EI- Que cu acabo de 
cítur sambem. 

O Sr. :\buro lkn~Yidr~ (MDR- CE)- Certo, que V. Ex• ci· 
sou. O Profc~sor Clcmcnlino Fr<1g:1 Filho se insurge con1r:1 ess:1 
sislcm!1tic<~ dos inccnlivos. exat:~mente porque, como V. Ex• ressalta 
agor:1, p:1ra :~queles que lêrn jornada de vinlc horas é pr:1ticamentc 
impossível a percepçiio desses incenlivos, 11:1 form:~ do Plano de 
Classificaçi1o de Cargos. Portanto, quando V. Ex• foculiza, a essn 

'"'"'"'"" cm ..... "41,. "'' "CU .:orro """~te. pr.>fc;..oora que c:\crç.am 
... rt.•ti ....... ""' .. mdh••l man .. tr.arcm \41.1\ .aul.t•. (; .a \1\ én''"' l'l<lf,.. 
... -n.al. ( ••lk•man q..c '"' c:n\ln~r o~qurl<l que ele pr.at..::a. '"'m" mCd•· 
•"· q..c C'\t.>r.J melhor h.abaltto~do .a tr.anunattr., amhc\:1men1u~ d•• 
du·•·du 

J.i ,>o, IC:h.111ton .a nC<:C'\uJ.ade de I'IOf('"<IIC\ •'llm ôiJ'Cn.a• ~~ ho• 
l'oa\ de tt.tbalbo .. rol\ bem, aquela QUC: e\C:tç.am ouU·.a• .ltl\ idoldC. nl<l 

l.ar:.,, )U' .1<~' tcktult" tii.XIIII\<l\, .all;a•i:- dol\ QIUI\ ele" Jl<>dCn.lm, 
:..JI''C-1 .. dt.•b•·.,.r "'""' """" 'C'&,m<nhn 

O ~. ~"- Canwiro •MDR - RJ1 - 1\-rmrtc \' h• um 
.IJ'.ItiC:' 

O SR. ~I ARCOS f-"REIRt: 1~11)11- 1'!·1- l•>m todo~ .1 honr ... 
Scn.:ado•l ~d..m (.:st~tc 

O SI. ~n- Cal'llftro (~11)11- R))- '' lq:nlo~ç:.o ht.Halcar ... 
.a<> fÍ\.11, I'<'' m•nho~ tftt<.'l.:tll\.:1, \'.ai 1'<'1 mulh'k ano-, o holrártn d<'k 
1\.:andr""· ).Í aln>o~,:rou '' enlcndamcnto de 'lUC, p.:ar;s deh:tmanad.t• 
rr.ofj,,.\,c-, <l hmtlC de .a() hot;s\ de: ttólhó~lho por \Cm;an;s n:.u J"<>dC \CI 
.Jd<'l.rdo .rth•tt.>ta.:amcntc. Srn~ué:m drr..í que n.:a m('m.a '''"·'';io não 
><" cno: .. ntro~m '" pr.•(C'Oo...,IC\ unl\·ct\ll~r"''· 

O SR. ~!ARCOS J."REIRt: (~11)11- l'l:l- .\~r:adeço ,, contri· 
l•uo;;.io• J,, n11brr Sc:n.rdor Sel-o•n \ .arncaro•. que tr0\1\e ~ b.ral.a 
.:.•n•adcr ~~·"""' d.o nt.ai••r • o~li.a ~'-''·' .1 .m.'aho,c: f!l••h.al qu.:. ;rqui, ~l:am•" 
j't...:ur .ondt~ l~ucr. 

O Sr. Bt'tiC'dllo fcrrdra (,\RE="'A- <iOl- :-.: .. brc Senador, cu 
qucn.o .Jf'CII·" lcmhr:ar :w n•>hrc Scno~dor :-.:c:l><m C:arncrro, o,c: 
\', J., •. JICIIer.l~rmcntc, me .:on.:cdcr ;r oportunidade~ (J!>\CIIIImc:nto 
dt> '""d••rl Sa rc.rlad:ulc. n.io h:r .:om" da~utir. Aind:a há l'<lUC<l' 
dia•. diiÍa cu qu&: o que frusrr.a mais m nos!\0~ &:duc:adoro- o no''" 
profc:-•tll univci'\Íiário.l: o fulo de, muilu~ VCJ'Cl<, ele entrur numu li lu 
de ónihus c Ycr o \CU di~frulo. ou pelo meno' :1quclc que: 
tlc•cn:a o.c:r " •cu .Jí,.:ipulll, 111:1\ que n~,, pa":a, às \'C/t:s, de um fre· 
qOcntador de: cur•o. s;air d:~ faculdude com um cartu.:ho ou com 11 

chave: de um gulá.\Í&: n:as mão,. E.•sil inju~liç:a contru o Magisli:rio, ire· 
mos cn.:ontr:i·l:a, l:aml>i:m, n:ani:!J;Ístr:aiUra. Verilic:amo,, h11jc, vcrd:l· 
de aros dc,:l'trcs 1111 no'"' judi.:i;'ario, I :ai o i:\odo que C\Í,Ic n:a M:agi•· 
1r:atur:1. O número de comarc;a, v:as:as na m:aiori:1 do, Ess:ados, 
mormente no meu. cm •·irtudc d:t m;'a remuneração i: muilo grande. 
Vale di1cr: ~omo poderemos ter hons :~dvogados. prestando concur· 
s·.a para ;a Magislratura. se niao lhe' propiciamos um:~ remuneração 
c•mdi1ente corno judicadorc,. f:. realrncnle, dificil. O que V. b.• 
an:1lisa ê o ideal de lodos nôs, nws. desgra.;adamcnlc, é o fenómeno 
da pobre~:~. Nós jú estivemos cm siluaçiio pior. Nm idos de 1967, 
por e\cmplo. um professor univcrsitúrio ganlmvn CrS 5ol5,00 
mensais. 

O Sr. Nrlson Carnrlro (MDII- R.ll- Mas qumllo era rroror· 
ciorwlrnentc'! 

O Sr. Brnedlto Ferreira (ARENA - GO)- Rculmcntc, jl1 foi 
muito pior. Se V. Ex• tomur como bnsc o que cru o salário mfnimo 
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~uc:la ~poca c: .o que: aanhava um ptOfQSOr uniYCt:\it.hi<l<, a 
situaçio J• foi pior. Lo11o. V. E.-• r.abe que nlo h6 tomo r•qs1rtir 
miKrias: n61tcmcn que repartir fartura c: at~ que ct~ecuc.m<tt 1 c14 
esta noua aeraçlo tem que pqar cuc: PI"C\"0. Eltc ~ o iltti(lcW). lU 
rcalmc:ntc:, úÍjllltiçu. Se V. El• YOI-. aliJo, as 'iii» para o en
sino de 1• JfliU, Yc:rirearia que uma dombtia pnho~ bo~ cm 1amoa 
ablolu101. m.i.. do que: um. profc:aora do msino prina!rio. 

O Sr. N-. Canftro (MDB - RJ) - No Cear.t s:anha CtS 
35,00 c n.lo recebe:. .. 

O Sr • ......_ Ftmh (ARE.'IIA- 00)- E a dombticm
.abcm V. E.~- cem a IIICim8. alimc:nWQ}o que oa noaao l'iUiot.; 
dormem no mesmo conforto que 01 ~ rdhoa c:, muiw .-aa., a 
ptol'cuora primAria recebe uma ranunctado que: n.lo lhe pctmilc:, 
tequc:r. papr, aquilo que as domatku rcccbem aocnln.lmc:nlc. 
EDu irljUltiçu s1o fruto da IIOI.M pobtcnl c da IIOu.l mnma. E Jou. 
YAYd a prcoc:u~ de V. E..• de que b.atam01 ncu.a Ieda atê mQOQ• 

ll'amloa uma iOiudo. mas aào que da JÓ virA. ralmauc:, Qu.Jido 
~ aqucJc nhod de produúvid8dc capu de a.ciu lodu u 
CIOII&I "'""!'Gdllda 

O Sr. ca... Roca. (M 08- SE)- Ma• pctdcuo1e a oponunt. 
dadc: de: começar a dcsfattr cs1.1lnjutti(:l! 

O SR. MARCOS FRDRE (MOS- PE) - O que: cttranho ê 
que.V. El•, que valorizou tanto 11 ~de: da Ed~. c:ttcja. 
impliciumcntc:, como que: jllllireando que 11qucb que cüo 
cducaQlo, :aquela que te: dcdiam :ao cnÃno, tenh.lm lido preta~. 
PrctcrilSot. cu lamente. no c:rit~ de: avaiÍIIQlQ. de quem dc:vcria re
ceber m.is c de quem dcYc:ri:a rcccbc:t mcnet.. porque, como virnOI. 
enquanto uM m:cbctam m de: aumento - c entre aacs cn pro
fc:aon:s uni~.táricn -'OUtfOI rcccbcnm aumento de: 100. 1~. 
200,250c~. 

Portanto. te: o que 1cm01 é pobrua, nlo te: juttirM:ll que: te: 

aquinhoe muito a aiJuM c tlo pouco a ouUOt. 
Mu. admitindo-te: que todOt. cn profcuora unívc.niú~ 

possam, realmente, ~cdic:ar u sua quarenta c oito horas por tc:m~~na 
ao c:ruino,ls paquis.u c acn cstud01, mamo UÀm c:la iriam rcccbct 
apcnu uma buc: de 16 mil cruzcir01. o que rcpracnua mc:uadc do que 
csú sc:ndo concedido 1101 chamad01 DAS - Aucuoru c DillÇl\o 
Superior. que csc!o cm uma base de 32 mil cnm:ircn. 

lo)lnAr o tcmp<~ mtan&c. data Sc:t.Wo. • o11U01 ol'lldon:s inacrilcn -
lodos dcs m'Cladora ~ iiiJUlliça aa.u.a ~uc rol (()ft'Ctida enl R
laÇ"~\(1 AO m_,i,am.., •upc:rior. 

O St. E...-. C&l'l'fttw (MDB- AM)- l"mnllc V. E.\'·11111 
.aparte, I'>Obtc !Çaycf.<>(! 

O SR. MARCOS FUJAE (1-108 - PE) - Com toeS.. 
wtnt.ç.W .. 

O Sr. E....._ CarrW. (MOB- AM)- Nobft Sm.cs« Mlll· 
COI Frcitc:, v. E..•, n1o qucmtdo falar'"._~. r«omu a 
an4mcn.• ~c rácrincl.a• ck outro. JWWNOI'ft. ~lat.. ~ 
Senador ctta t ucn. dat wa u.cumbtncía pndpual como hocncal 
lk letra'- como um ialdcctu.a.l c C\lmO um JMol-. t.unbtla, V. P..a• 
nJo pm::íw w pejar cm ddmdct o~ eupcriof, bljmc)Q.do. 
let'rioctmm~c ~iotdo.. potquc:, w taJ 11a11 poaa. de aricct. w M 
11m ~ de primidc:, cm quaJquct ~ IIMidml... •• ~ 
ICf con.ttitldda pdo ~ .tUJI'Criof. .. ~. C!Wat acima de 

tlldo, ck Ioda iU Í~lt~ potqiiC t cScotl« "*- que - • IIII. 
Ea&c API" t IUICÍfo que pode llvminat IIWfÍ'&Riut'a, que po6c 
ilvminu Pf'dMoo. que pode ilvasln.t lcplathoa, que po6c ílumiaat 
Fof'Qlt Armada'- que pode i1vm.ia.u ludo. afbW 1k ooac..u... E o 
INJlttb;o tupCtiof quc dc-oma 'tCf mdJiot raa~~acr\ldo cm IOib oo 
tefttídoo,. O. púto müo ~ do m-so pt;pm mll!to bem o 
pto(CPOt wpcnot, ,..,_ milito bem c Dlc cUo coad• de tempo 
ini(Jral, Por iuo, palllbaWo-o, nobft Scaacl« ~tiii(Ol Fmn.. Faz· 
w mlttc:r, de ou cm quando. lcmbnt ctta ~IQa.. p6t 110 elenco ck 
rrioricSada. na Qth!.ll(llo de mdtl« ...uno. -.c ,....., oo ptO(
oon:s de: nhd 1upcri«, Portanto, ~ oo - pouwbhtt.. 

O SR. ~IAJtCOS F'RDJE (~108 - PE) - Ap~ .o 
Sc:nador Evandro Canara, que ttoute • MU contnbvi(l&o .o rncv 
pronunc:Umc:nto c que conttil111. tem dllwid.a, man um 1n1o de 
prota&o. 

Ocvcn.ntoo. lcmbt-u, índ-. a tlll&.ldo daqllda que ICm de 
J>C apotc:nt11r, JCm que: 1ntcrionnc:ntc w cúpw c:atp.~ohorin.u man 
lon~JU. Ent1o indapmot.: cm que utu<tç.lo lican aqlldc JMOfCUOf 
que. lendo de te: apotcr~lar dentro de: um, dob 011 ttea anoo, n.lo lrWi 
poder conuabilW.r arp·holirill que ck n.lo Qcn:.ia, porque nlo c:ra 
oiJido'! Eles. que: uaiYC.t tenham dcdioldo vinte:, crinua. q1111rcnta 
11ncn de 11111 vida ao mapa~. inlo vi"'CC' tc:Ul OltimOt 11101 numa 
aituaçlo linanccil'll, malmc:ncc, vaatóri.t. VamOt, pol'lanto, Qaminar o mAximo a que al1uns podmlo 

atingir no magiscér(o, que tc:rU de 16 mil cruuircn. 
A cssc respeito, o jornalisua pcmambuCIIno, Edmundo Moraa 

diz muito bem: 

"Ora, CrS 16 mil slo a renda cranqOila, c:ncre ordenado c 
comiSIÔCS, de qualquer razoAvc:l vendedor de livros de porta 
cm porca. Dele. nilo se Qigc titulo de: doutor, nem de: bacha· 
rei, nem sequer o curso c:olc:gial. Eligc·se somente que saiba 
ler c: csc:rcvcr c: lenha dispotiçilo para vender de Cl)a cm casa 
os produtos que a firma lhe: entrega. 

Talvc:~. por tudo iuo, pOtsamcn dar nulo ao no&Avd jom~~litla 
Carlos Cuccllo Branco que. no ano p.uudo, alna.U de: 11111 conheci· 
~ colun11, no J-.J • BnuO, denunciava a indiafarçjYCI hcnll· 
lidadc ;o pa.t011l de nrvc.J univc.niúrio, que: cn ófJlcn de controle: 
adminilcrativo rendem 11 contidc:rar como ciUtc: parulúria no ter· 
viço publico. 

Esse nivcl~mcnto por baixo dos mestres universitários 
responde; ccrumcntc: pela mA qualidade do ensino. Só por 
abnc:gaçilo, ai>osto'Jado, amor DO magistério se poderá exigir 
trabalhe satisfeito um professor que perceba CrS 6 mil por 
mês, num caso, ou CrS 16,5 mil no oulro. Abncgaçilo, aposto· 
lado e arT)or, toda~ia, nilo enchem a barriga nem do mestre 
nem da sua famflia, por isso que: mais dia menos dia, sem 
ilan, decepcionado, devendo e numa qur<c indigência, o pro· 
fessor busca outras oportunidades na empresa privada, csva· 
ziando c: cmpobrc:ccndo os quadros de rc:oursos humanos das 
escolas superiores. Que, é óbvio, para subsliluf.Jos, nilo po· 
dcm socorrer·sc de vendedores de: livros nem de masca tcs." 

Aqui tenho alguns outros depoimentos, entre os quais o do 
Presidente da Associação ,dos Professores Univc:rsit6rios de Per· 
nambuco, Prof. Petronilo Santa Cruz- que não leremos para não 

Sr. Presidente. falei cm lnacivcn c peço que também conaidc:rc 
como pane: integrante do meu pronunciamento hicida entrevista 
dada por antiao Agente FiJCal de Rendaa Federais, hoje aposentado, 
Sr. Geraldo Brfgido Borba, do Recife, bc:m c:omo um relatório cm 
que: se analisa a situ11çilo dessa classe de apOtCntadoJ, face, Qala· 
mcnlc, ao Ira lamento dispensado pelo Governo. 

A situação do funcionalismo pliblico, aliAs, apracnla vArias 
outros aspec:to' vulncr6vc:is, por vczo absurdo'J, atingindo iguul· 
mente a homens de pensamcnlo, de estudos c: de pesquisas. 

JA cm 26 de: maio do ano passado, dctta mesma tribuna, tivemos 
oportunidade de versar sobre a situaçilo funcional de: milhares de ser· 
vidorcs pcrlcncenlc:s a órgilos públicos que se transformaram cm 
empresas públicas ou de economias mistas, como os Correios, aluai 
Empresa de: Correios c Tell:grafos, o IBGE, a Rede Ferroviária do 
Nordeste Federal, o IPEANE c imimeros. outros órglos. Os servi· 
dores que se: negassem a fazer a opçilo de pc:rmanc:cc:rcm no institui· 
ç~o a que serviam regidos pela CL T, iriam, como estatutários, para 
outras repartições pliblicas, podendo, conforme o caso, ser postos 
cm disponibilidade:, 
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lsw criou uma situuçilo Ycxatória pura milhares c milhares de 
servidores públicos c, especificamente, cm relação a certos órgãos. 

hujc. ·E inucrc:dititvcl isso. Digo sinceramente a V, Ex• que me esca· 
p:rvum ao conhecimento esses f!ttos. Setenta mil funcionârios dos 
Correios c Teli:gnrfos! Sabe-se, por exemplo, que os funcionários do Ministério da Saú· 

de, trabalhando na Fundação Oswuldo Cruz. por terem permanc· 
cido sob o estatuto do funcionalismo pllblico, quando a entidade se 
transformou cm fundação, foram colocados à disposição do DASP c 
perderam o direito de serem enquadrados no Plano de Classificação 
de Cargos. E5ta i: 11 situação, inclusive, de muitos pesquisadores 
daquela nobre instituição, ameaçados, assim - eles ou, mais do que 
eles o~ interesses nacionais - de terem de deillnr o trabalho cienlí· 
fico a que \'inham )C dedicando dodc há vários unos. Mostrávamos, 
naquela oportunidade, que u politica de opção, nos termos cm que 
foi posta, tornou· ~>e qua)C que cawtrólica, quando se tratava de um 
in~tituto de poquit.ll. O aemplo do o~ ... ·aldo Cruz i: bem tfpico, no 
R1o de Janeiro. ou o do Agcu Magalhães, no Recife, face à pousibili· 
d;ade de di~pco.lo de equipo técni~. cientflica~. de doutores, de 
llnAh~1.1~ de: homen~ que dedicam toda a ,ua \·ida à poquis.a c que há 
muno \'inham se dedicando a c::ü.U ati\·idadcs. Teriam, então, que: 
se da.pco.:.1rc:m. 

O fato, Sr. Presidente. Su.. Senadores, i: que ati: hoje: paira 
complel.:a duv1d.:a .obre o dotino que )C rac:rva a tua tcrvidorcs que: 
nlo qu•~>Ctam (:uc:r .a o~o pelo CLT. Muitodoram até dispc:ns;~· 
dO\ de tt.ab.:alh.:ar c .a,;u.ard;am tcrnc:rO\O\. c:m ~uu ~. u con)CQIJÍ:n· 
=• de nlo tcrc:m, "all'Onl.1ncamcntc:", fc:ito ;a opção que:, c:m ver· 
dack, .a"ulll1u ··•nu.al cadtcr de: compul~ri.a. 

Tenho, cm rnlOl. urn.a pubhaçlo de 6rglo doa Rede FerroviA ria 
l'cdc:-.al, Rede: So:lo.a~ que: di conu do pronun~mento do ~lini,. 
tto dO\ T r•n'f'OI1a, Dlr«u Ar.liÜJO !"'osuar.a, cm que: afirma: 

'"(vnd•.;:.â•• mdllpcno.,h'Cl r.ar~ o enquadro~mc:nto é -c:r o 
cmrrq:.od .. rq:•d·• pcl.o ('I. T, c optante: pelo FGTS. e\igindo· 
o< QUC .I \lU .. 11>1d.:ack f'IOfi\UOn.:aJ ~~~ '"tq:ro~Jmc:ntC: prO• 
t.od• .i cmrrcu, no 1.-.~1 cm que f<>r JUIJ:.:ado con•c:nu:ntc:." 

l'ort..nh>. um •'>tJ:3•• com•• .:a Rl:FESA nlo .2pen~u dC\loc<lu o• 
~nht<h >Cf\tdorc- QUC QUtoct.:am pc(m.lftC'CCf rq:rd~ pcJo btatuto 
d•" I uno••n.ír"" f'ubhC'I•~. '"'"o t.2mbCm .:~c:rc:occu um.a n0\'.:1 C:\Í• 
$ér,.;u QIX' o~qudC'\ d.:~ Cl. T ort.auc:m t.2mbCm pclo FGTS, abrindo 
m~o ck .:.:aunll.a• que lhe: c:r.:am .a~.q:ur.:~dn, momo not.ll condr~3o 
deCil 

I t.lwc. lt'II."C'nlcmrnlc:, n.:a lld.'ldc: de J~rolind•:a. c: I~ ''"rlc:Í d 

nudC\• d.1 rOJ>I \' ASI·. qu .. ndo me: fot d.ado .:1 Of'<ltlunidade de 
,oth'CI·ur,>un ,,. .:antt~o• w:n·•dorn d.:r c:nt.io SUVALE. Com<l .c,... 
bc, C'\lc: ór,:->o c: ... o:Jitor.a, .a Supenntc:ndéno.:~ do \'.:~I e do S3o Fr.:~n· 
''"'"· lot """'(orm.ad" cm c:mprc::-.Jt rúbhc.:~. SC'\.-a oportunrd:adc: 
mu•l•" dt•• o.c:u• \Cf\'td<IIC'\ t.rr.:am pretendo•: nem )CQUC:r todo• 11· 

•cr.am Cft\CJ•• de r<>dc:r ""'"' pcl.:r C I. T. MultO\ dc:Jo C'\tiao parado•. 
de ln.:~,; ..... "fuUd•"· ,: .. nh.:ando \Cm rc.."Cbcr m-2• '-1bc:ndo que, C\'Ídcn· 
temente. "to • "'' .ac.ah.u. Somente que: nlo ,..bem como. 

~O\ C Ortc:Jtl\ C: T c:l/:'f:r.afa.., ao que COR\Ill, C\1\IC:m mal~ de SC:· 

lcnl.:a mtl \C"'tdOtC'\ cm C.a~. também f'.:ltado•, de: bna~OS C:rUtadOS, 
\Ctn ter o que (.ucr, porque"' Corrc:ro• c Tcli:gr:afo' mandou-o~ par:~ 
c.tu. \','\,,!i Rc:r.artt~.io a pena• pua rccc:bcr O> .cu• vencimentos no 
frm do m~ f'<llque nlo tendo fe1to a opclo pclu CL T, eiC\ nào silo 
<k\Cj~d·" .ah r.ar;~ trabalhar. Enquanto iuo, f:~la·>e que: c."\C mesmo 
Corre"" c Tcli:gr.r(,,. cstarr;1 contratando milhatC\ de novos ser· 
\ idll!C'\ 

r''"'" pode \C r 1\to, Sr. l're•idente, Srs. Senadores~ Em que I' ais 
c-lamo'~ 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- Só dos Correios c 
Telégrafos! l'orque há inúmeros outros da Rede Fc:rroviári:r S/ A, da 
CODEVASF, ele. cm condições mais ou menos análogas. 

O Sr. Evandro Carr~lra (MDB- AM)- Quc:r dizer: c.~tào scn· 
do devorados, definhando, porque na c.\pc:ctativa de obtenção de di· 
rcitos, dc:s ficam estáticos. São verdadeiros parasitas, saprófitas da 
Nuçào, isto i:, o Estado transformundo o homem cm saprófitas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Na verdade:, Sr. 
Presidente, i: inacrcditá\•cl que a orientação governamental, dando 
irquclcs ;rntígos órgãos públicos um:r nova natureza jurídica, esteja 
m;rrginali1ando elementos que, duruntc: anos, contribuíram para o 
c\ito dessas instituições. E mais do que is.~o. esteja levando a incer· 
tc:J;a, ii drh·id;r, a angústi;r ii milhares c milhares de lares brasileiros. E 
essa orientação .c deu c:m hase til o tumultuada, que aquclc.<i, por sua 
vc:1. que O[ltamm pela CL T tumhé:m não estão satisfeitos. 

1\qui tenho um depoimento de funcionários, ainda das Empresa 
de: C orrc:ios c: T c:Jégrafos, que: fizerJm a opção pela CL T mas que niio 
foram dcvid:rmcntc: CM:Jarc:cidos c que, um01 vez fc:it01 c.""" opção, vi· 
r;rm·.c: dc~li• com .cus salários-família reduzidos. Viram a rc:du~ilo. 
•gu:rlmc:ntc, dos salários de: aposentadoria, no cuso de virem c:llc:rccn· 
do antes C".trg<>s cm comi!>.'liio. E. finalmente, sofrcrum a própri:s 
C\clu"iio dos quinqllcnios que: percebiam. desde que jâ nilo pc:r· 
tcncem :10 funcionalismo público 

l'~o que este documento seja, igualmente, considerado lido no 
[lrc:"ntc rronun.:iamcnto. Ele rc:Oc:te que nào se C:St:Jbelcceu c:s...a polf· 
trca ;rtr.a•·é:l. do diálog<l, atravb do oc:Jarccimc:nto, através do 
con"encímcnto r.tcionul, mostmndo-se a todos os servidores as van· 
tar:en' c: a' dcsvantar:c:ns d01 opção. Filc:ram crer. sobretudo, que: essa 
opçlo era \·oluntárra. para, no final das contas, mostrar que: ela 
lcmhra";~ aquela anedota do homem que havia ido pedir a milo da fi. 
lha cm l.";rsamcnto, a um rigoroso chefe de família, ouvindo dele: 
"pode casar com qualquer uma d:u minhas filha.\, contanto que seja 
~laria". 

f: o ca'o do prórrio .crvidor público da Empresa dos Correios c: 
TcJCt:rafos. ou da REFE.'<;A, ou da CODEVASF, ou de tantos outros 
,\rglo' que, traft\formados como foram cm empresas públicas ou 
wciedadc:- de economia mista, cstiio am;rrgundo as dificuldades de 
rc.tlmcntc terem .rcrcdit:ado que aquela opção c:ra livre c voluntária. 

Sr. l'rc:-identc, tudo issd vem. sem dúvida alguma, causando pro· 
(und•• tr;rum;r ir du"c dos sc:rvidorcs púhlicos. Em especial. o rc:ajus· 
te do' \·c:ncrmcnh••. fruto do Decreto· Lei n• I .-145, que aqui a na· 
lr\ilniO\ ...:tori:rlmcntc, constitui-se:, de fato. numa fonte a mais de 
fru,traçào, face :ro tratamento iníquo, dispcns:tdo ao funcionalismo, 
ilptllfund:tndo. 'ohrctudo, difc:rcnçils entre homens que, cada qual 
no .cu mi,lcr. "inh;rm contrihuindo para o progresso do Brasil. (Mui· 
"' bem! l';rlm•"·) 

lJOCU.IIENTOS A QUE SI:.' REFERE O SR. MAR· 
COS FRI:.'IR/:'l;'.lf SIW DISCURSO! 

"AGENTE FISCAL DE RENDAS FAZ CRITICAS AO PLANO 
DE CLASSIFICAÇÃO DE !NATIVOS 

Em entrevista concedida no "Jornal do Commcrcio" o agente 
fisc;rl de rcnd;rs fcdcr;ris aposcntildo. Sr. Geraldo Brigido Borba, 
analisando o Plano de Classilicnçào dos I nativos, após a euforia do 
primeiro impacto do Decreto-Lei que reajustou os vencimentos do 
funcionalismo da Uniiio afirmou "que houve Oagruntc.~ injustiças na 
suu elnboruçiio". 

O Sr. Eundro Carnln (M()B- t\M)- Nobre Senador, é: 
inacrcdiuh·cl o que\', h• c:Má no~ ditcndo! Só mc.\mo a autoridade 
do sc:u depoimento, ;1 confiança que temos cm \'. E:~>• é: que nos fuz 
acrc:dít;rr. ls•o no' di1 a imngem de Siiturno devorando os próprios fi. 
lhos, quer di1cr, i: o Estado hrasilciro devorando milhares de 
funcion;'1riu• que cunfi;rvam nesta l'!rtrin c confiavam no Estatuto 
dos Funcion;'rriu~ l'úhlicos. Nohrc Sc:nndor, isso clumu contru os 
céu~! (: [lrcci~o que ~c dé nuloricdudc ao que V. E.\ 1 cst!r dizendo 

Sobre o beneficio recebido pelos inntivos disse o Sr. Geraldo 
Brfgido Borba, que durante muitos anos no C1(erccr o cargo de di· 
rclor dn Delegacia do Imposto de Renda cm Pernambuco afirmou 
que ele niio foi igunlnos dos funcionários cm alividadc. 
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A Entre•lsta 

Publicamos u entrevisto do Sr. Geraldo Borba: 
J. C.- Assunto muito discutido é o Pluno de Clussiticuçllo dos 

I nativos. Qual a suu opinião sobre a iniciativa do DASP! 
R - Passuda a cuforiu do primeiro impacto causado pelo De

creio-Lei n• 1.4-15, que reajustou os 'vencimento> do funcion;tlismo 
da Unirto, fo'tcil foi concluir que h(lUVe nasranlcS injustiças n;t SU;I ela· 
bor;u;iío, inclusiw no que diz respeito ;to [)ccrelo-Lci n• 1.:125, de 26 
de ubril de: 1974. 

J. C.- Como se procc.~sarum essas injustiças? 
R - De início, aparece o servidor 11poscntado como o maior in· 

justiçado, que não mereceu sequer a devida atenção do Sr. Dirctor 
do DASP, como ele próprio deixou demonstrado quando atribuiu ao 
eminente Pre.~idcnte Ernesto Gcisel, o patrocínio do beneficio, cm· 
bora que, tudo indique, tenha h11vido m:\ interpretação do pensumcn· 
to do ilustre patrocinador. Disse o referido Dirctor, nu Exposição de 
Motivos cm edição extra do "'O Globo" de 13·2-76, pAgina 2: 

"'Valendo-se dn filosofia que informou n implanutçilo J:trudua· 
lista do novo Plnno cm rclnção no funcionârio cm atividndc, c cm 
cumprimento lls recomendações de Vos.~ E.'ccli:ncin. este Depar· 
lamento inseriu no projeto dispositivo tornando cxcqulvcl, 11 curto 
prnzo, o proccs.~o de reajustamento, nu forma as.~gurnda pelo Dc
crclo·Lc:i n• 1.325. de 197-l, :1 iniciar-se cm m:tio c com termino cm 
março de 1977, mediante o pagamento de pnrcchas, bimensais do au· 
mente decorrente da mcdid:t" Nào fo!I.'C a cxprCS-\:1 recomcndnçilo 
do Senhor Presidente da República, os :aposentados nilo teriam 
tigur.ado no Plano. 

J.C. - E o beneficio recebido pelos inativos foi igual uo dos 
funcionários cm utividadc? 

R- Niio, porque o Senhor Diretor Gcrul do Dt\SP, parece que 
niio está nfcilo lu interpretações das leis. Ele vem se baseando na 
interpretação do que "o sel"·idor inativo, por lei, nilo pode ter rc· 
muncraçilo superior aos cm atividndc. c por is.'o cnlntrilo (sic) no nl· 
vcl inicial da sua calcgori:t"', ("'ÚIIima Horn"- 10-l-76). Ele intcr· 
preta que nenhum servidor na sua carreiro. quando pu.\.\:lr para a inn· 
tividadc poderá ter remuneração superior a qualquer sen·idor nu ati· 
vidadc cm qualquer ela~~ da mesma carreira. Ele resolveu 
"esquecer" a classe nu qual o servidor se aposentou, o direito ad· 
quirido c o parecer du Consultoriu da República, aprovado pelo 
E.xcclcntlssimo Senhor Presidente da ~cpública. O certo 1: que 
nenhum .~crvidor aposcnlado, como no c:tso dos ,\g.cntc.' Fiscais de 
Tributos Federais. cm classes A - 11 - (' - poderá ter rcmu· 
rcn;u;ào m;tior do que o servidor cm ;ttivid;tdc n:ts referidas cl:tsscs A 
- 11 -C. corrcspondcnlcs. Como c~cmplo. cito que csl:t"U aposen· 
lótdo n;t úliim;t d;tssc, corn ;ts v;mtagcns Comlilucion;tis. No c;tso cu 
não podcri;t g;mh;tr m;tis do que o servidor cm atividadc na cl:tssc C. 
s;tlvo, é: óbvio, ;ts v;mt;tgcns :ts.~cgur;tdóts pcl:t Constituição que deve 
merecer ;tc;llamcnto c respeito de lodos nós. A Adminislr:tçào, no 
enl:tnlo, sem qualquer respeito ;to direi lo ;tdquirido retirou css:ts '';tn· 
l;tgcns. d;tssificando os fisc:tis cm cl:tssc intermediário• c a!!or;t n;t 
chtssc inicial, ;tgravad;t a silu;tçào nos aumentos periódicos de rc· 
munc:raçào do funcionalismo. quando nos dão apenas uma p:trlc dos 
JOt;. concedidos, equiv:tlendo mais ou mc:nt>S 16':;, de aumento. 

J .C.- E.~sc criti:rio de rcbaill:tmcnto é de carátcr gcrul? 

turnos num país livre c o nssunto deve ser debatido. Por isto digo 
que mio forum só os civis que foram beneficiados nu aposentadoria 
pela lei. Os militares, houve tcmpo.pussuram pura a reserva, ora com 
vuntugcns do Posto sc:guinlc. ora com duns promoções, asseguradas 
pela lei. Permitam as pergunta): E5scs militares perderam us van
tagens que conseguiram ao passar puru a Reserva Remunerada? Eles 
tum~l:m não foram bcncticiudos como os civis pelu .lei então vigente? 
'' lct para eles nilo foi rellpeitada? Sc:rill justo se o coronel na reserva 
pas.\ótssc a ser ~•-tenente'! E <lS aluais funcionarios ocupantes das 
clas\CS intcrmcdiári:~s c final, pus.'llnio para a in:atividndc como 
pertcncenlc à d:suc: inicial? 

E então'.' Por que essa ditoerimin~çilo mb,urd:a c ~m apoio legal? 
Por que nào merece acatamento o parecer da Coniultoria Geral da 
RcpúbliCll? Alegar "que há limites para o Tesouro :-incional; que o, 
i nativos nilo ocupam Cllfi!O, c que Oi inati~o' criariam um grave pro
blema se foucm cl:witiClldtn no final da Cllrrcir.a, porque o Governo 
dcharia de recrutar f!O'Olll comrctcntc, recebendo mclhorc::to saiA· 
rioi, para poder pasar 11 clu~ do' innti•·o,, comprometendo o 
T escuro"'. é irritante. i: querer tapar o sol com uma rcncir:a, é fntcr 
pouco do Direito c da Ju,tiçn. Lou•·orl::' mcrc«m c» Scnhorc::to Pn:
~idcnlc d~ República c o G<wcrn~d•lr de l'c:rnambuco. O primeiro 
porque: se lembrou de \'Cihtn ~1'\·idoro da Uniao. com 11 rccomc:n• 
dnçio que fez 110 DASP c o !oCJtUndo rela atitude c:ritcrio111 c juMa 
com o policial miliur inati~o. cquip.1r:ando Ol militar~::' inativoo ao' 
cm ntividadc, como mcdidu que: "'objcti•·a corri~tir mAculA de 
inconltitu.:ionulidudc nA lei, sem npq:o u soiÍ\lllll' normativo' de 
quui.qucr n:tlurCJa\', dco-afr.lnt.ando . .an•m. "' pnn.:ipto' con~· 
ÜlUCIORóli\. A eles l'- n<>""'" .apiJU\<1\ que \U(o.:.am ;J\ inJUlll~\ 
decorrentes da mA vontade dcmon•trada contra de~cnu de milhAr~::' 
de -crvidorcs, do m.aa• modcsh> a<> m111' jlróldu.ado, inclu•tvc 
condc.:orudo• c~mo o inuti•·o :-iclson Gama do ;'I:~Ueimc:nlo, 

merecedor da mcd:slha Tamandaré: c Cll\·alcaro na Ordem do Merilo 
:-in,·al hoje dC\."Cpcionado wfrcndo "t.io chOCllntc humilhaçlo"' c. 
.:orno"' dcm;u• ínati•o•. prcJudi.:.a.to no -cu dircthllíquido c: ccrhl. 

J. C- Poderia V. S• f:alar sobre o pronunciamento da Con•ulto
ria Gcrul du República? 

R- Posso. com prlUcr. t\pro,·cito a ocu•ílo pura rcs..alt11r que 
não houve somente um pronunciamento da Con•uhorim Geral dA 
República c •im trC. 11"in11do• .p<lr diferentes titularcs dmqucl11 
Consultoriu. Rctilico, uMim, minha resp<l\111 qu11ndo me referi (10 •in
gular - parecer. Os parcccrc::to foram: n• 614 H - DOU de 
17·1·68 pAgina 567 - do Consultor Dr. Adronldo Mesquita dn 
Costa; n• 1-:!.U- DOU de 25-6-73 pAgin11s 6.053-l- do Con•ultor 
Dr. Romco de t\lmcidu Ramos c: n• 070 - L- DOU de 2·7-75 
pã~:tina~ 7995/6 do Comuhor Dr. Luir. Rafncl Mnycr. 

Da leitura dcsscs brilhnnto c judicioso\ p~reccro. ~mente uma 
conclusão persi~tirá- nosso direito liquido c certo." 

"A LAMENT,\ VEL RESTRIÇl\0 DO ,\RTIGO 20 

O Decreto-Lei n• 1.4-15, de 13 de fevereiro do corrente ano. 
baixado pura rtajustar os vencimento~ c sal:\rio~ dos scrvidorc.~ civis 
do Poder E.\ccutivo, du Mugistruturn c do Tribunal de Contas du 
União, deu ao seu urtigo 20 n inc~pcrnda, rc.,tritivu c seguinte rc· 
dação: 

"Artigo 20. O reajustamento dos proventos de inati· 
vidudc, nu formn nsscgurnda pelo artigo I• de.~tc Decreto-Lei, 
incidirá, exclusivamente, sobre u parte do provento cor
respondente ao vencimcnto-busc. sem rene.,o sobre outras 
parcelas, de qualquer naturcw, integrantes do provento, res
salvada, apcnus a referente /t gratificação adicional por tem
po de serviço." 

R - Não. Os servidore.~ inativos do Tribunal de Contas c do 
próprio DASP tivcrâm sua classificaçi\o igual aos funcionários em 
atividade. E o Sr. Dirctor Geral do DASP considera referidos inu
tivos como umu "minoria beneficiada". ("Última Hora" edição de 
10-4-76). Por quê? Njo queria o DASP fazer jogo por cu usa de uma 
pnluvrn considcrudu c,,tintll 11 carreira de Agcnttc Fisc11l de Tri· 
butos Federais, simplesmente porque hoje a carreira é de Fiscal de 
Tributos Federais. Essu justificativa supcr11 11 du "'minoriu bcne
liciada". 

Não desejo jogur civis contra militares. porque isto fere meus 
princípios c porque tenho parentes c amigos militares, pessoas u 
quem me ligam laços de profunda amizade c muito respeito, mas cs-

E.,sc dispositivo reproduz, incspeciticndnmcnte, sem novo e 
indispensável exame pura cstutuir as exccções justas, o discutido 
parágrufo I• do urtigo 9• do Decreto-Lei n• 1.348, de 24 de outubro 
de 1974, que reajustou os vencimentos, salários, proventos~ pensões 
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do• .cn·idorc• 'I\' I> do l'odcr b"umo cm JO' .. , rnc:no> para o~ 
A~enlc:- Fa...:al\ de T rat>utu• l'c:der;m apo>entado•. para m quoai•, na 
rcahdadc. c<~nforme C\'tdcnci;a o quadr.l dcmoO\Irati•·o tojUc .a.:ornpa· 
nha c•! c .:.•ancnl~ll<l. ''"' pc:r•cntual fm. •oancnlc, de I~·~ em •·arrudc 
da k"' a c ndudentc ~nlcrprct.açJ,• que <• lxrartamcnto do Pc1wal 
do \lanl\lcrw da F.uc:nd• deu;., npre>~<\c:. •t'tlclmnro-baw c outr;u 
tn~rJJ,u no m~nh• 

c\prcs~amcnle a JO de: outubro de 1969, por dclc:rmin:H;iio do seu 
oar11~o .1•). para nào rcdu1ir a suu rc:ccii:J mcnslll. 

Cl.oro que >e lroll:a de adição para integrar o provento, para ser 
ntont:a. p;ar;a •c:r :ah•or"ída dclinitiv:Jmenlc, para valer. para bcne
fi.:JJr e para •cr con•idcrada ""' futuros reajuste>. :"ilo foi para 
aludor c f'Jr.a c:n~abc:l:or. Trat••·•c de Lei po•iti,.a. real c ropc:itál'cl, já 
banJdJ pelo Go•crno da Rc:••oluçào. 

Hccd•t•nd<l o m~:>m•' IC:\Io • .a,:or.a m.a" amplo c ntcn\110. C>\.J 

lll<;.JÍlhcl d"vm;"<\liÇ.:.o de p!OICOIO\ pr<lf"lf.l<lnJI.Í ;aO\ me>mo\ (lU• 
tu mclh<>r••. •rena•. de I~'~ que. JUOI.adc•• "'' odi:nll'o c mutilado 
pc:r.:cntual pc:r.:chod,, antcrwrmcntc. dur.tnlc o pc:riodo d""""''' 
cn::c ,,. ll\C:lC> de m .. r-.o do""" """"'"''c te> creu<> últomo. Jlolrc.:ar.; 
,,, ~otwt tC~Imcn!•'" rc .. ut cr.j \tT~ • • h• '"\""de mclh,•r .).J .. n n..1 nu:un..& 
~,, • .,..,!~t) 

A•alitando tal afirmação, rcc,mo a um do' mai~ brilhante\ ju· 
IIK•m•ulh" J'Jirk""· Fundo~mcnlando hkido Parecer. datado de li 
de JUnho de 1971, referente.\ Gra:aficaç.io Adicional (qUinqUcnio)
Gr alol'i.:;aç.1cl de bcr..-koo c t\po>enladoria, publicado na "R e• i•t;a 
de l>orett.> t\dmonl\lt,ol"•'" - ,,,fume IO!t - r:ag•. -lJ.1/~S9 -
••utuhr,, .1 dctemltr.• de 1971. di•..: Carl,,. \lcdci111• d;a S1h·a. :1-líni•· 
lr•• •I'<'IC'nl.ul,, .J,, Surrem,, Tnhun;~l Fc.lcral· 

f.u.. m..t!~ltl'U hmo!.i,;.~~"-1C'.,JU .. :(' .1:'<'11,1\ .;..1l~o7uf.acJJ \o\1t'-

•f"8C1.,...~.&W to:.,~ ~.•:J'a!mt..,H\'ll('tH(', t'i.,&i~ tk1o.C"tt.l '-(: "':cn4!1d.l ,h.l\ 

>\çrnta F•oau de T nt>u:m Fcdenu, C'IIJ'" pro•~n:"'' &rrcduth·a., JA 
ttt.a!tJ.~"' r"'' T htt .. n.aJ ~ (\•tlL.u d,3 1.." nt~il. <Jtuf...,.,.d,u n.;, (,llf'Ll de 
:".ll,.J,m.cr-.:,.• c r:.t• ,..,, .• ~. t •. lt.un -.onltttwl.Jl•' Ó4'" "C"'"l""Cnt,~' 

....... , ;'tC':!,iCf't;;..,jjt''f\ ., ... .a!'.êl~ t'!..l .-:n&..!.a. .. ~c ( \!~ r.Jt,;-cü de lji;.o.ll ~~~~t:, 

(';t:;LlH~ .J.C!"i-:"~'~#i!:!• ~-·Çt~:,f).;~._-. .iHl ~(' ('\(1~ .. -\~.,t·, ttH!.IhHd~ J'lf 

.;.-.·-~~r-cr-U~~-..-~ _Ni,." J.)c1.;.·trh•·l r:. .r;• I (.t;" th c. cm t<'(.w•io!.:a, o~t.ht.100..J· 

.!.• .... • : ....... -:p ... J_;.,. ......, ... ~~:.c:·,,,,.n"''' f"hn'Cnh"l, ~'~ de1ctr.un.~,,~(, 

'~ !-("~J:.et. :u .... m. '~!~r':~""-.-• '"-:-~ '" :C"..IJU:'-:c dr .\{P'l.- .11ni.!.l 

~ ,(:J1~ ~: .. ! .a~~,).~~t' ft.4~!~l~(.)o r-eh 'm;"f(":nu !.~l.al!.a. "-'·nt.a c :cJc. 
•:a.•~r·"'~~..!Ji ,~•• ~_. .. ,,.. ....... ._ ,-,~·. "UJ"T·! ~~m,~t!\.~Cr•'- -.l•~ in,!al!~r·,.,hd 

:"' a~·~::J.~'l~-'ór 

,;._,~ tot -':o•.a..!-.:~.a .;v,,~ .u Cl4t'\\.•\n ~~u • ..:ttmH··.ac:!.u dt' .zf!rt('~ :'0. 
...,, t l~-t·l..,.\ct. ;lt·,~~:M!.u t"' .. .a I· ·~··,..âr.o de .\J.._ .. ~u .. ---. n' 9:. de r. de fC"·c· 
~·o:h• ~!:A~'"''."~~ ü ... i"',.""'i r>..ar·4" fh..1f!C' S,..qunr.a - l>t:n,.-,.c-tc:.:al do 

I>\'''· ,.,, N>.:.>"''"""' .,, I "'''' St l":n>drnlc hnnh• Ga~tl ,, 
r--!·~Jl:•t!~"l ~r 1-c~., .... .:c C'~ .• ~•'! .. &. .. ~'·"Chã .à" t;ur drntc. a.uou!,,rm.uk' 
..,, •n'{:"i~C ll«:T~•'·I C>.,, ! "-'~ .. dr 19~<>. Q~õ>ll<!<> alirma que <'l>nle· 
._rc-;..; ··a• t'N~('"'íl!Jt\11.'-n dr \ ._,.,u I· '"-1Clén~l.:a, toC1'U.h·<l .,a,, f'1'0bl-crn.õ5 

~~" t.t~._ '-'~~t .a;"'~•1.C:~"!JoJo~~-

J•,a.t.:a n.&on ~.H·.H"C"t J.c !'~.u-xlf1';h.,-, ~uc Íf•:..am sncun1hadu·' d;a 

t!s!~:.:i 'l 1(~("\ .a~~c ~~u . .11 ... ~k ~~,..;:.;,;h: ..a' r .. ~c '-ela:. '"''~" c'U't'm.u!;J d~J· 
,~-~- \t-.m .ahe-w.~~u~"''a:'l c .a.~t ...,,-:-,!1~-. ... '. C"m :.:tod,._ ~C'!'flh'•no n.a,'1on.11, r-c· 
'-!~c: c ,;tn..;l(!"ltc .H!'N~t.!.,,.,à,, d._,, t~1f'\w:'"' !rdc:.an. que: H1CJ:':I"'dmcn~ 
te ~("! ..l~ ~~;a.- r:.; r:;,-~ -:-n:,3~~~ l~;.;,, r:.: .1 (, dC't.(11\ """" •mcn:o dfl , • .1,\, tl 
;'''C'!Ctu .. ~ ~t'.-Jo;_1~•~c '-~•"' lo(" .•• u ~r~ncn:,., f,,t hum:al!~.>r::c. mu•tt' ,nfcth'f;, 
J('l' .lJ.•tll,.)~,.i,, ,:., !"!~(~,1 

J~-n:U • .lr.lC!'!lC' i"'.)fti,UC C"\Li,t ~00\'C"n\lJtn de QUC' f'h'p1ClOU.1m, 

~n!nih~~mc·r.:c . ..;~.an.d,, cm f'icna .1h,td.1dc •• u .:atu.1n C\lndit;t.~ fm.:an· 
'n: .u .Jt' T C'W.'Uh' '-Jrt.~H•tul f'.U ~ r-rrnuncr .1t melhor ...,, t.eu' :toef\ u.to· 
ro ....- ,,,~,, c mah:.uo - tt'\;-chct.1tn com d«crx.J,, c d~lcnh, .:a 

cn•f.m.lh.:..a t an.:u!mntí,-cl dt\'IÜl~ c "-...'nt.e~Uentc rnluç.io ..Ju, '-CU\ 
rtrt.•,cn~t''· que tt"f't'C'1oe!1:---.. :r.1:.~mcn1o dnt~u.1l, 1nju'-lll c •ncomrrc· 
rn .. •cl rc:>lto~.Õ,l f'ar'C\:C•mc que fom,,. O\ úm.:O\ on~lt\0\ ameie• 
.:ad.tmcnlc alH.Jn~od<ll pc:l.t cl~•l..:od.tdc alc~;~l c deformante do ;~rllj:O 
:0 

ln..-.,mrrtcn•ilcl f">rquc phl\Cnlo i: um todo, 1: Jndl\·i•!vcl e i: 
'''"'llluhlo dtl •·cn.:omcnlo que o ~nodor pc:n:eha;a qu01ndo na ;ati•·a· 
dade c d;11 1 ;onta~cn• pc:cumálla• ancrcntc.. quando •lncul1du indi,. 
"'h11clmcntc ao.:oarj:<' ou a runç;;,, que c\ercia. corno no c;a•o prc>en· 
te- do• ,\~crtle• Fo-.c;ai' de Trihuto• Federai• )tonpo•cnlado•. 

··o CX.:rc:I<>-Le~ n• I o:.:. de 1%9, I!Jn•f<>rmou •·ária• -é:ríC\ de 
d.a•~e~ de: "'"' od111.-. c .urohuau·lh.-. no•· a• •·anta;cn•. de ''' que 
m<>dtf,.,.,,u •ue..lJOClalnltnlc '' ..:u .1nlÍj:<> rct:ame de remuneração. 

l 'm• de>>;a• •o~n:a;cn•. mcn•111nada• "'" tabela• anc\a\ ao 
tdcm.J,, dopl .. m~ IC}:.lf ft•l .I ,:ratofi.:.aç.io de e\CtCkoo, a quaf, f">f 
r •• ,~. "" l>c.:relo·l.c:o n• J()QQ, de 1970, de•·c ..:r .:on•ider;~da no 
..:.-.k·;Jit' d(" JHlnCnh'" dt\\ ln.lh\0' (.lrtJ~O\ 1•. ~ ( ,ht, 

t\ j:r.:alaf•.:.:ç..in de c\CrCkltl f'J\'<lU, nm npr.-.•o• lermo• do 
IX\::c:I<>·L~• n• I 099:'"0 • .;a f.;ater p.'lfle ontq:r~nle d<l\ pnwcnlo~ do• 
.1f"'"Cnl.1thl\ 

O •·..:·.lhulo> ('0:'\SIDI'RAIM. u•~d•• pelo lc:~l\lador (ar1 1'). 
"'' dc:lcrmm.;ar que • j:'tJIIíir;~ç.io de e\Cro:kao crJ de>·ida ao• 
.tl'<ncn:ad<n. "'"'fo.:.;a que cl.;a \C' '"'''rf"Jiou, J~ que nlo hou,·a: 
t'("t.:r.(.io C'\f'rcu . ..:& cm .:ontr.iu,l • .;a,l'\ tC'\~Ii\·(l, J'f,J\COhl\ O 
ar,:umtnl<' .;aon<Ja m"" ..: t,>rt.lf"e quando .c •·crilio:a que o morno 
ttllo ( .. rto~" :""1 de:ermon.lu que fo•~em fell;a• ;u rc:cl:~\\lfi.:<lç.:.C:. do• 
.:.Jtl'•·" "'" qu.;a" ..: hou•e>..:m apo.cnt.;ado o• o:rNorc:> da no•·a. 
j:~ JllfK.J,.i<• de C\Cf.:ÍCIO 

A dctcrm~n.;ada rc.:f.;a,.,(i,_..ç,ã,, nlo 1c11~ outro objcttl·o >enlo o 
Jc ,,,1,-.;o~r ,, ~r-•ICnto~d•• n;a -<:roe ,,,mp .. l!lc:l ou cquh·;alcntc: ao v:dor 
d,u w:u•pw•enl<h, .t;><\• a rncorporaç.lo da \'Jnla[:em. 

Rc.;al11.1da • clauoli.:.:aç.i<,, J f:roatific;~ç.io i: ;~b>On·ada ou ~ 
.:or.!undc .:••m '' rm•cnl•'· n•mo d"ídiram o• Trihunai• Supc:riorc:-. 
• jlt••r-hol•• da- do.ino~• de: !lr;níJoJ (A.:órd.io do Suprc:m<l Tribunal) 
FNc:ral - I• Turm:.. no r"ul'\o ntraordinário n• 69.16~. de 9-12· 
to'J, ln "He•l\1.1 de Dircat.• Admonl\11.&11\<l" - •·.102 - pá[:. 1~7; 
"km d·• lr•hunal l~cn,, dt> :1-IJnd.od,, de Sc:[:urança n• IS.755. de: 2· 
10·1•'1. pllhh•<~du IIi! "R c• '''·' de Darei lo Admani•troativo"- •·nl. 'li 
- 1';,~, '17,:1 l.l; odc:m do Tnhunal Pleno. no rc.:ur'o de ~land:ado de 
Squr;on.;.o n• lt• QO~. cm 10.5·1>7, ~uhlicado n:a "Rcva\I:J de Direito 
Adnun.•tr;oll\<1"- vol 'I I - p:Í[:•. 120/ 1)7"). 

A lamcnt.hcl rotríç;io cn\Crtada nu r"cnlc Edito, da;,.cumpriu 
a '""''"·a dtlermin .. ç.io dtl ilrtoj:o 101 - par:í~roafo I• d:a 
Con>latuo.;:lo Fcdcr;ol, .1 ..:~uintc: - "O, provento\ dn in:uividudc: 
\Crlo fC\'IIhl• •cmprc que:, f">r moti•·o de alteração do poder 
llqlll•ill\o da moed:a, •c modificarem o• vencimentos do' 
fun.:oun:ario" cm ali,.idadc". 

Vê.,c que 01 lei rund:Jmcnt;ll niio admite coarctnç:io. Ao 
c'lntdrio. c:!ol:lbc:lccc ij:uotld:adc de tratamento paru os \crvidorc.~ cm 
;alividoadc c jta upo•cntudos, porque a inn:açào atinge a todos 
uniformemente c indi\lint;amcntc. 

A Divi!>ào de Cla\silic:rçào de Cargos do DASP, cm parecer 
emitido no Procc\\o n• ISl!/61. puhlic:tdo n;a piagina ~.677 do DO de: 
~.1-S-f• I, decidiu que - ":a situ:açào do servidor aposcnl:tdo 
:acompanh:a o destino do cur~o ou da função, com as vunt:agcns das 
quais ocorreu a in:ativid:ade". 

Fio.:ol ~"""r e'"' von.:uhaç;,.,, Qu;mdu o Go•crn.ador c\lin~uiu u 
"'lcm;o de rcmuner;aç.1o atnhu!do ao• Agente> Fi•coti•. que cr:t 
eomJK"ID de um;a p;arçcf;a lh;a denominada vencimento c outra v;a. 
ri{ovcl, de amrdo mm ;a nrrcc;ad;açào do trihuto. hoje denominado 
11'1. ~cm in"o.:m :a su;a participaç;io na~ mull;l\, t;unhi:m suprimidns. 
parot compensar. alrn\'i:s do Decrelo·l.ci n• 1.024, de 1969, transfor
mou a referidn pnrtc variilvel cm "gratificação de e\crdcio". J>os
lcriormcnte, pdo Dccrclo·Lci n• 1.099/70 ordenou a sua adiçiio no 
pro"cnto do Agente Fis.:al ;opo~cntaúo (nJjos efeitos retroagiram 

No volume KO/ 1~0- Edição de 1972- Pareceres do Consultor 
Geral da Rcpuhli.:a, const;a um, :1provado pelo Presidente du 
Rcp1ihlic:J, que definiu "provento como abr:mgcnle niio só da 
parcela rel:tliv:a ao vcncimcnt,J que o servidor percchia nu alividade, 
cnmo das v:mla~ens pecuniilrias incorporadas ao cslipi:ndio dll 
aposentadoria". l:ntendcu, :tssim lôgie:t c juridicamcnlc, que para o 
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dlculo dl• pc:rcc:nlu;ll dc:vido ao funciunúri•• :~posc:rn:~du, niiu se: 
pode: dividir, fr:~cion:rr u provento cm duas p:~rtc:s - um:~ ''"''idcra· 
d;r vencimento c outr:~ simples \';ull:rgem dc:sintc:~,:rad:~ d<•mesnw 

Nos rc:rjustc:s anteriores nunc;~ houve: sc:mc:lhantc: rc:striçàu, 
nunc:~ os Agentes Fiscais :rp<!SC:ntadm for:rm dc:sf;rvorc:cid'" pelo 
Poder Púhlicu. 

lksde o :rno de: 1<1~5. vinh:~m rc:cc:hc:nd•• tr;rtamc:nto C:lJÜÍI:rti•o. 
Quando ;r Lei n• 2.6:!2, de l!i-10·55, mandou proceder ;r rcvi"i" 
ohrig;rtória d\ls provcntm dos servidores inati•·os ci•·rs d:r União, 
detcrmllh>U cm \CU .Htr~·· 1•: "O c.ikul•• "'" pr••lcntu' •I•" -cn rdn· 
rc:s rivi~ da União c dos sen·idorc:s da• cntrd;ulcs :autárquica' ou 
parac:statais que: sc: encontrem cm atividadc:, c do, que: para c:J:r, f,,. 
rem transferidos, ser:\ feito à hasc: do que: percc:bc:rc:m <ls sc:r•·idorc:s 
cm ativid;rdc:, a tim de que: seus pro•·c:ntos sej:rm \Cmprc: :~tualrro~d•••
~ledid:a prc:vrsta h:í vinte c um an'" pa"''"'''· qu:rndu ,, cu•h• de: '•· 
d:r n;io C:\pc:rimc:nt:l\'a, aind:r. a :r!><.-c:n~u •c:rti~rn<>\.1 de: hoJe:. 

Claru que fui :r~ora. inopirr:rdarnc:ntc:, nhldific:rdo o tr:rtamc:nt.• 
imp:arcr:al c: hum;rnu que vinha \Cndo di•pc:n-.rdo ao• A~cntc:s Fi..:;ar• 
apo-cntados, por consc:gumtc: a loCU\ milh:uc:s de: dc:pc:ndenle-

P:rr:a cvrdc:nci:H, entre outros. recorro au Dc.:rc:to·Lc:i n• 1.07.1, 
de: 9·1· 70, que: rCliJUstou '" •·c:ncimc:ntu• dos sc:r>rdorc:s Cl\ is c mrlrt;~· 

rc:s do PO<lcr E\c:Cuti•·" c:m 20't, pr~rc:•·c:ndo tr.rt:rm~nh• :rn;il,•,:o 
para "' :rposentados,sc:m qual\juc:r rotrr.;.io 

T:rmbêm a C:'rmara dos lkputad"'· qu:~ndo c:m 1'174, •otou o 
projeto que: rc:otruturou ,,. vencimentos do, seus funcionârio•. tnrn•· 
formado na Lei n• b.ISS/74, fu JUstrç:~. dispc:nwu tr01t:amc:nto 
c:qu:inimc: àquc:lc:. que: .cn·ir~m dur;antc: muno• :ano• :ao Poder 
l(!!r,l:o!Í•••. prc.:c:rtu;rn.J,, 1111 'CU .rrtr):•• 4•· "(h Jlhi\Cilh'' "'" ·'I"'· 
~ent:rdos sc:rào atu~lir~dos na bu.c do reuju•tamc:nto concedido por 
c:~ta lei ao pessoal c:m ~ti•·idude, da mc:5ma c:~tc:goria c: nlvc:l, nm ter· 
mos d:a Lei n• 2.62:!/55". 

Conclui-se que "prc:c:nchendo o funcionário os rc:qimuos par:a 
obtc:r11;:lo das vantagens da apo>c:nt:u.loria, n:h• pode e>t:r situ;rç:io ser 
afet:rda por lei postc:riur, \(lh pc:n:r de m:rlfc:rir ,, direi h• ;rdquirido". 

lktinind,, com discc:rnrmc:nto o ''<1Câbulo provento, ao fund:r· 
rnc:ntar '' jult:arnc:ntl' de ~t..ndado de: Sq:uranç:r Hnpc:tr:ad•• p.•r urn 
A FTF, dc:clawu '' ~krrti"imo Ju11 da 4• \':rr:r Federal nc:-tc: E•t:r· 
do: - "Provento é alimento, como o c ,-c:n.:imc:nto. 1': mein de: 'ida 
que:'' rn:rti,·o rC\-c:bc: nlo corno dádi,·a, mas C<>mo premi,, pelo lon~o 
pc:ri••d•• de ati•·rd.rde. A"rm, pro•c:nt•• n~,, p.ldc: ser drrninuid,_,, p.>r· 
ljUC: inlC!!r.r •' p:rtram,\nro do -c:u lltular" 

l'lc:n:amc:ntc: <=••mrw•·ado c-tA ljUC ,, Dccrct••·Lc:r n• 1.445j7C>, 
não rC:óiJU•hlu '" pr<"C:nto• d,,. A)lc:ntc:s Fa..:a" de Trrhuh.l\ l'c:dc:r;an 
na •u.r h>t;~lrd.rdc:, com,, determrn,•u a•• DASI' ,, Sc:nhM l'rc:srdenlc: 
Ernc:-t,, Gc:r-c:l. como dc:•u c: na pr••por.;.io c:\;rt;a d;a do,.al<lrllaç.io 
d;a nhx:d.a. Tc:rl,, \Omcnte mar• um;r •Ímplc:- mc:lh<1rr.a de I~""· nlo 
ob•t.:~nte )(l(rcrc:m rom,, o• dc:mal\ colq:a• c:m o'ltl\ rd.rdc:. t.tnrbCnr 
dC\'CJ'CIOnOld\1\, '" me-mO\ c:fc:ato• d.:J rnn.a,lo IX.unrnd .. ,, prmc:n· 
ti), dl\·rdrndt>'\1 C:m dU.t\ fl.lrtc:s, c:ntc:ndc:ro1111 '" rl~nC:)o1d<JrC\ 1141 
1),\SI' \juc: .1 rn-c:pult~ ~ dc:nllmrnad.t "t:r.atrfica.;lo de: C:\~r~k"'" 
;undól e\ntc:. n.io •c:nr o.c:ndo dd.n.ad.r c: deluíd.r pc:l.a .:omh;atrd,. 
rnO~çlo· 

ln .. dmr .. h·ei pretender JU•trti.:.u a r~•trrçl" rntr•><lund .. no .trh· 
J:<l 20. com :a futura lr;.tn•p..>uçl,, d,,. nre-m'" "'' •rndlluro l'l"n" de: 
Cla"ofic.a.;.i,•. prc:• 1\t.t no .art•.t:•• ~7. rnc:\ph.:o~•c:hnrntr rnduid,, 
num;~ ler ljUC: dC:'Id tr;~t.rr unr.;;~ C: C:SpccrfrC.1fiiCntc: de fC.J)U•t.amc:nh• 
de: •c:ncrmcru, ... \óll.1rrn• c: pw,cnt.l\, onde: c:-o.c:• .ap.•o.c:nt.Jd<" c:m trê' 
nhc" drferc:ntC\, de: l''•"c:nto• o!c:s>jlUóll\, .rljlun• •upc:Utlfl"\ """ .a~~>ra 
c:-t.:~tuld•"· -c:r~u rcboar\.adol\ c:m •rrtudc d.r rndu._;., rn· 
dr..:rrnunad;r de: toom n.t d:"-c: rnr.:.:d "" no' a c.arr~rr .. de F1..:"" de 
Trrhuto• Ft'dc:ro~l\, 

:s.'l•• re-t:a llund.t. ,, ··onfu-.• ruJu•to1mc:nh> pl.-.nc:, .. d,, pc:lm 
perrto• do D:\SP pode: comprometer .r boa rmiiJ:C:m do ;atual Go•c:r· 
no, o.c: nlo for rc:c:.\;rmrn.ado ~oh o rmpérro d.a Ju,trç;a. Porque: -c 
agradou ;r muitos- cr•·rs c mrlrtarc:-- p:ar.r" Fr..::~hl.tçlo Fc:der1l 
do ~lrnl\ti:rrt> da Fóllc:lldól (c:m ;atr~rd.adc: c: Jf'\l\entado•) de: foi 
decepcionante:, por\juc: nlo acompanhou"' lndr,'c:\ de rnO;rçlo ou 1 
perd:r do p.ldc:r ;rqui•rti•·•• d.r mtx:da. 

l'ur:r nth - ;•p.lsc:nt:rd•" nc:-\:1 di~:nitic.-rnt~ d:I\\C - o prc:· 
tendido rc::rjustc: fm o rc:di•·"''' "CI\·ulo de: Tr,\í.,". p.1rquc: :r norma 
rc.•tritrv:r do artigo 10 implic:r ~m rc:duç:iol de: rro•·c:ntos, o que 
úlntr:rri;r front:rlmc:ntc: o nhjcti•·o hum;rno. s:rlut:rr c: sc:nr discrrmin:r· 
.;iw nncí•·:r. dctc:rmin:rdo pelo Sc:nhnr f'rcsidc:ntc: Ernc't" Geisd. 

Seria inadmissh·d nào evocar nc.•tc: comentárro, a .,jhi:r c 
judiciosa Dc:c:is:io do Supremo Tribunal Fcdc:rul uplicll\'c:lao e<~so c:m 
lide:. =-:o RE n• 75.-IS:!, publicudo nu pá8inu 6.0!!6 do Diário d1 
JIIS(Iça de 14·S·73, do qual foi rchrtor o Eminente: Ministro Dj:~ci 
Falcão, ficou decidido pelo nosso Alto Poder Judici!ario: -
"Aposc:nt:rdoria. Direito Adquirido. Detentor do direito a apo\Cnt:r· 
dori:r de: acordo com :r Lei n• 3.906, :r circunstánd;r do ;rto rc:spc:cti•·" 
ter ocorrido n:1 vigénci:r d:r moditic:rç;io int rodutida pc:la EC n• I. 
proihitiv:r de: pro•·c:nto• superiorc.• à remuneração pc:rcc:hidu nu ati· 
vid:rde (p:rr!tgrafo 1• do urtigo 102), não con.•titui óbice: hquc:la van· 
t:rgc:m Já lncorpor:rdu ao P:rtrimónio do rdc:rido Servidor Públi· 
co". Se: :r própria EC n• I. de :rcordo com essa Decisão, nào tem for· 
ç:r pura c:limin:rr ou reduzir vant:rgensj:\ incorpor:rd:rs aos proventos, 
menos aind:r dispositivo introdutido num:rlc:i ordin{rri:r. 

O dcmonstr:rtivo junto a c.•te comc:nt:\río, rc:Oete com c.\açilo os 
d:rnos produridos nos pro•c:ntos dos Agentes Fisc;ris. pd:rs rc:stríçôes 
ti\:rd11s nos dois últimos re:rjust:rmcntos. 

S:io f':rulo, 16 de: m:rrço de 1976. - JoK Lo~ Cury, Agente 
I ;,o::tl de Tnl>uh" 1-"cdcr:rl- ;rp<hCntatl<l." 
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:::t:o~;STII\TlVO OIJS I'ROVISl'OS t:OS AG!:loT~ FISCAIS llr: 'niXDUNS PIDCIU.IS IHATXVOS 1 IVlDii:HCL\HDO O PREJUUO 

;.::SS~S t:.~CI ON:.-IIU:i u.;cun;::::.-n: DA CXCI.US::u D.l DI!SC»!l~.\!14 •GJU.TIPXCAÇlO DI IXI:RCfCIO• ~OS RI!,\JUST~IEII• 
TUS CO!>'C~Dl ;>OS J•tLCS DtCR:t'OS-Ll:IS J;o, 1.,~8 1 DI! ::~-10•7', o aD, 1, ~~, .. OE: 1)•::-7Go 

...... 1·,..,···-"' 
o.:cn:TD-"'-1 IID, 1.3~8, 0: 2~·10·7' D:CUCTO·LIX ~o. 1.~''' DC 13·2-76 

l'r-.atoo l'roYoatoo llo4ução l'roYofttOO Pro...,ntoo •lad~ação 

lnte,.rale r•ctual.doo -ftiA1 1atorrol8 ndouidoe ••n•al 

Voac1-•t•• ,,Of?,OO ,,a,,,oo ,,028,00 ,,o::o,oo 
Ar.al U'loa(Ão ,,o,,,oo :z.31",oo 71$,00 ,,028,00 2.30%,00 1.6 ... ,,00 

..!... 

I';JOVCi"TO &.uc,oo ,,,o,,oo 8,0,6,00 • 6.~1::,00 

, .... _., .. ,.71,,00 ,.716,00 ,,8)0,00 ,,,,0,00 

'r•UI'&~Ão ,.716,00 :~.a,t,oo 8,7,00 \,8)0,00 2.11s9,00 1.971,00 

..!.. 
,. ,o01'1:1o':O 7 .... ,2,00 ,,,7,,00 ,,&&o,oo 7.689,00 

v.,..,_., .. .... , ... 0,00 ,,,u,oo ,,~:z.oo 6,0..,2,00 

'rollt'lo-.cÃo ..,u,oo '·"'·00 1.072,00 6.0,2,00 ,.,76,00 2 •• 66,00 

..L 
,_:1,,00 1 J'...oYtJ.., 11.2::\,oo u.ol\,1)0 ,.618,00 

L·~U'·'"M UI o r.. a>N••1.,..r • l.aJ ... url .. CA ... 1 .. .;.., o proJu.l•• daa qoatao Fuc~• apoooatadoo irÁ• 

c.r.e< .... • •• ...ae ••"*'-'......,..• ..,... ....... ....,... ..- • 4_....rao re&Juec.ar •• ,..nct..eGtoa. .,.larioa • 

l'""'"atoo ... ,. •• _1 oU...U, oll- • LAaU-, -r•• e1oo ao 1&&1000 a rocokr o bonctJ.CiiO apo""o aCiloro 

.,_... ,..,.., .......... ,......,..l ... .. .,.. ~ • ...,. nttac6• t•rÁ renexoa eobre •• nduçÜ.e ao..u.l.Adae do• ...... ~ ...... ,. . ...,... .. 
'"Mil\ l'lll< \(.,:i»t•o ()(lSOI'L\ STI:.S 1M l,çr 

o. j.,,..,..,.'1.ir"''' N"l..:~ .. C'Ol.otut.itJ< .. do c~·IX"'T. por fot.;.a d.:l· 
Lo «' ~,to4. que l:;an.!dlrnou " nulo rqur:íçlo pühhca cm 
I "'l'fn..&. I:O.:abm .à d•tf'<H.tCÔ" d.1 f.mrr~ lttól ... lar.o d~ C orm<» c 

l c't~""''••• -.:t lool .X.~"'""' de 19~~ 
.'\I"~'''' .X 1~.:-.~~- de .arordo .:om a te. n• b l!io'fi'J, rq:ul.1· 

r.o.cnl.od.o :od• .. l)c:u~••• n .. '~ .; ~~~. de lool· ). ;o~ e 7~. 7()(., de li·~· ij, fo
r.am c>.lf' OCt,.J.•r'Cl '"""J.ad••• • Qf!l.lr rclorq:•me d.a CLT. r•lo ~. 
o.:>tlftCtliC 1;>t que e>bum j'fC'Ol.andtl OC:f' 1\\.' C (o~oc:m ron•1dc:ndo• 
litoo...,. ontncuco d.a I:C'T. um.a •a que,,. dcn~.a" foc.1r.am A dilJ!OU• 
(lo d.> I>ASr. rur.t r'Cdlltll!>uo(:l" 

A ••mwlt.a lorm~al.aol.a .a<» e>l.alul.Ífllh, 'lu.anlo 4 orçlo pdu 
Cl.l. n.a q..._..a cm QIK' OC: tnlpl.anl.a\.1 O l'lall<> de C'.lr):Ol C: 5316rÍo\ da 
J.('l, <•lct!Xll"1ld<> noc:lhM IC1111lfiC:f.1,JO, .1lr;uu O IIIICIC"\C do- ~oer• 

'"''''O Que ""l.n.am llld<~• l'lr um;a dcfoni.;lo na •u;a •·id;a funcion;rl. 
Scnlt"'l'''"" dC"-.tml'.and,n • ...:m ultc:r de •u.1 incluuo ou nlo no !'la· 
no tle ct .... r ......... , de c .. ,~ .... nlo rclut.1ram cm a.:c:il;lr u opçJo rc· 
l.a Çt l ·~'->'" ontc,:r·.u "quadw d" ECT 
fnl'lradoo 

•\J:<nol e>l('• me-mo' 't'nid<~rc-. d~:.:orrido mc:no' de um ano, 
><>h tqtnn(' d;a CI.T, '<'filem \UOJ fru•lraçiio. ao \alter que ~cus cole· 
it"'· Jlgu"' Jl rn.:luld<~• no Mano Fc:dcrnl. c:.•lilo com melhor rcmu· 
nt:tól\.io do qu~: '"que lk;lr•IMI n:1 Emrrc-a, flrcjudic:ldos elolcs com a 
Rcduólo do Slilftrio·familia, C:\clu~o do\ qUinqUénio~ c rcduçiio do 
~lârio no npoKnlndori;~. 

:'>lflhor p1111 o pn.w1! d1 C1fu Econôm!CI 
C·•mp.oramJ,, ,, Lei n• ll.IS~f7~. cnm '' Dc.:rclo·l.ci n• ~66 

,Jc ~~-~·h7, que pro•pnrdont~u acl scrvidM c;l:llulilrio da C:1ixa 
h:nnúmi,·a Federal, <JUe. cli~n. a mudan~;u de regime rarn a CJ.T. 
'e"r'~·•·w que llllJ';It.'l{!rafo üniet' dc1 ;lrl. ~·foi csl:lhclccid:l a c:1rga 
hnr,'oria tk 40 hora' 'emanais c no arl. 4• cs1:1o assc~urudm lodos os 
dorc•l"' ;odquirithl\, "'"i:. qUinqíli:ni'''·lker11;a c;pcciaf ele. 

Oua" o• dirCliO\ .»!oC!luradol na Lei n• 6.184/7-1 110 servidor 
lq:ldO rc:b Lei"" 1.711. oplanlo rela CLT"! Pura c: iimplc:5mcnle 11 

.:.uu~,:cm de tcmp.> de -cr' ''" (;rrt. ::!-, parágr.rfo único). o, 
'liitnQüé~"" n;io c:.I:Od :>end•• pago,. O salário-família ficou rcdulido 
(~'I d,, sal~r"' minimo). O contraio de trabalho do pc:~.soal da área 
de: ar<'"' (N."nlóflo) ti\:1 c:m .:s hora' !>Cmanais a carg:1 horária. !'ara 
"~" tr.olt.oll1ar ... ,, ...íhado,, por'luc: não h:'• e'pcdicnlc, o empregado 
cumpre 9 hllfll' de .q:und;~ a "'''"·feira. 

F1l1a de- RC'COihlmmro pa111 1 Prc!•ldmdl 

O funcionftrio publico à disposiçiio da Empresa (ECT), ocu· 
p;ando emprego (comi\~ionado), ant~ de lol-7-75, recebia umn com· 
plcmcnlaçJo !lll!ariaf. \Obre n qual não havia conlribuiçiio quer da 
Emri'C:\a, quer do ~oervidor. pnra qualquer in~liluiçilo da Prcvidcncin. 
Ao a~'inur contrato como CLT ~m I 5· 1· 15. ~omenlc figurou n:1 
canc:ira profi~,ional a rcmuncruc;ilo como ~crvidor público. prcju
dicllndo laqueie que. com 1c:mpo de sc:rvic;o para aposentadoria, dcixu 
de: ~oe habililur p:rru não 1c:r rc:dulido n um lerço o seu provento. 

Como rep1r1r I! omls..ões 

Torn;~.,c ncccss{,rio que se: exnmincm o~ prcjuilos cnusados aos 
c~·,crvidor~ c~1:11u1ários da ECT. pura repará-lo~. o mais breve 
posslvcl. promovendo u concessão da gratificação qllinqtJc:nal, o 
lcv:mt:omcnlo da comrfc:mentuçiio snlarinf pngn. para recolhimento 
ao !NI'S. Mclhornr o rosicionnmcnlo no Plano de: Cargos c Salários 
du Empresa. cm curso compallvc:l com as ntribuic;õc:s do cnrgo 
ocupudo ror ocusiào da opc;iio, conforme: cslabelc:cc: o nrl. 19 no seu 
pur{agrafo J9 da Lei nq 6.184/74 c lha r a carga horária semanal de 40 
horas, raru a Mca de apoio, em igualdade: de condições com lodos os 
órgãos rúblicos" 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baplistn)- Concedo n rnlavru 
no nobre Sc11:1dor Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronunciu o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs: 

Fomos, durante muitos unos, o pais do cure. As suces_\iva.\ orien· 
taçõe:. traçadas pelo Instituto Brasileiro do Café:, ora mandando e r· 
radicar, ora e.\timulando a plantuç.'lo, ucubaram por redulir us 
safras. contribulram puru nos quitarem a posic;ào prh·ilegiadu que 
tlnhamos no merc:~do internacional. 

A alta do preço do produto, entretanto, truz no\'O alento aos 
produtor~:\, embora ainda persista o confisco cambial, de cerca de 
CrS 340,00 por saca. No mcrcudo interno, porém, a varejo, o café, 
tabelado a CrS -14,00 o quilo, nào é encontrado por CS.\C preço em 
muitas cidades bnuileira.,, 

Outro dia, nu Câmara do~ Deputados. hou\•e quem, para 
demonstrar a inatualidude do ~lário mlnimo em \•igor em face d,, 
custo de vida, dissesse. com ele, o trabalhador não poderia compr•n 
senào 17 quilos de café por més. 

Ma.\ se o preço do produto, dentro e fom do Pais, sobe a preços 
nunca imaginados. não melhon1 a situac;ào dos Fiscais do Comércio 
de Café. apesar de toda essa onda de rcda.uificac;ilo que se esprai;• 
por todo o Pafs, c cm que tantos viram naufrug01r suas mub curus 
espcranc;ll). Aindu:~gur01 acuba de dcmomtmr o naufr;igj,, de muitas 
esperanç;ss o Senador Marcos Freire. 

De janeiro a abril deste ano, as multas impoM:Js pelo I BC teriam 
somado CrS I.OSS.OOO,OO. No entanto, o vencimento bruto de um 
fi~l. com mais de JS anos de serviço, não chega a CrS 2.500,00 men· 
~is! E isso quando se truta de ocupante do nh·d 16, final de C:Jrrciru. 
com todas as gratifiC:Jçàcs previstas cm lei, inclusive CrS .S:!O,OO de 
regime de serviço c.'ttruordinArio. 

a de clam:~r aos céus, Sr. Presidente, o abandono doses sco·i· 
dores. E is.\o ocorre num país onde hA quem receba, mensalmente, 
quase cem vezes mais, conforme aqui denunciou o ilustre Senador 
Luis C:~vulcantc. 

Que estimulo podem ter esses fiscais, para o bom desempenho 
de sua missão, se nilo ganham o mlnimo ncccs_\ário paru sua subsis· 
téncia c de sua fumnia7 

Essa despropori;"Jo é que gcr.t o inconformismo social, o cuidei· 
rilo cm que fervem os desentendimentos irrcprimlvds. 

a o clamor dc. .. ses scrvidore.\ que desejo consignar ncstu trihun:~, 
na esperança de que chegue uo conhecimento dos dirigentes do I BC c 
do Sr. Pre.\idcnte du República. Os Fiscais do Comércio de C:1fé: silo 
também filhos de Deus. Ou não silo, Sr. Pre.~idcntc? (Muito bem! Pnl· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Buptista)- Concedo a puluvra 
ao nobre Senhor Scnudor Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o 
seguinte: discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadore.\: 

"C pMa :1 .:ilmp;ull~;• da lc!,!:llit:~çàll do aborto, p;ua ac:1bar llc :~podre· 
.:cr, a"i111 pen~avum, ""luil" -tuc hii\'Íil de b''"'· aquilo que havia de 
.:n,t.""'· 11;1 !ll"n'"" ltúlia. Foram :1li:1n, Sr. l'rcsi<lcntc, con.c:!,!uiram 
411c ,, m;u' infdit, l:m•cntú\'CI c '"I'"~''" c-critllf, intenla'w contra a 
hnnr:1 c dtj:nid;~dc de Su:. S:1ntid:•de, o l';1p.1 l';•ul,, VI. Fomm :1li:m. 
;undil, Sr. l'r•"•dcnlc, rr•...:i-:1\'õllll g:mh;u o poder :1 I!Ualqucr preço c 
" 411:1kJucr .:u''"· c :arr:mj:1r:un sUfl'''"" dCfl"Íillento' ou 'upo,tu' 
\Cfl!.uJc,, Ctllhtd<h cm depoimentos muna C:omi-.-.à•• de lnvcstig:~ç~o 
d,, Scn;~dn :nncri.: .. no, onde cnlamc:tram <lU tcnt:tram enl;•mc:~r a 
twnr;~ de tud"' "' dc:m•~r;H;" cri,t.i•" d11 governo d:1 lt!1li:l. 

Vale tudo, Sr. Prc~idcntc, n~tc jollo 'ujo, neste jogo diabólil:o 
vale tudo; ma~. nu glorio~ ltAiia, Sr. Pr~idcntc, por ~'Crto, uli havia 
mais de dois ou trés orando flOr Cristo e par01 Cristo. Por is.'o Ele uli 
'""'''va presente c a desgraÇ".a, já .:-o~ntuda cm pro.a c \'C~o. pelos co· 
munistus d1l mundo todo, n;lo se ubatcu ~brc a Itália. t esmagado 
m;us uma vez, Sr. Presidente, o tcrrfvcl Ougelo. 

Dai. Sr. Presidente. cm que poc o adiantado da horu, que, coin· 
~;dcntcmcntc, \'ale repetir. é du maior 'ignificuçiio para nós, os cris· 
tàos, porque é um momento de rcnc.\ào cm que volvemos no\.'\ll vi~tu 
c n .. s~ mente par11 os céus, p:~ru render gr.tç;n ao Criador pclu opor· 
tunidadc de m:.i!O um dia c pelus e.\perii:ncius colhidas, cm que poc: o 
adi:tnlado da horu, rcpitll, Sr. Presidente. pouo e.1, U!'õlr.do a muis 
alt" tribuna d01 :"'-:ul;"lo brasileirJ, IIUC tanto c tanto de\ Cu gencro,:• 
rAtriu it:1lianu. congratul:~r·me "''m aqucl:~ nuçàn que t:~nt,, con· 
tribuiu c 1em contrihu!lfo p:~r:1 a no'"' rormaçJo, ram '' no~'o de· 
scnvoh·imcnto. dundo-no• aquela car:•ctcrhric ... t:ll\·cz a m:.ior c n 
melhor, da r~l;'.tl:uin:~: a C'.tpacidadc de sermo• c,\lrnvmidtiS, de ser· 
mos C.\pl<>sh·os, mas de tc:rm.,~. tumbhn. Sr. Proidcnt.:, ,, coraç:i1• 

vazio de ódio, de ~ermo• umu gente incupa1. de odiur, uma gente im· 
pulsiva- é: vcrr.t:.dc - ma' umu llCntc que: não guurd.1 rn:1111l:", um:~ 
ltCntc que s_abc perdo:~r. 

E 1: por tudn isso, Sr. Presidente, que, nc:-ta oportuniLI:Idc, cn\'i'' 
us minhas congmtulacõo ao povo italiano, :1ti: mesmo c de modo 
particular, àqueles que. de,...\iso~d:~mcntc, scdu1ido' pelo .:.nll•' d.1 se· 
rci:1, scduLidos p.:la i:.l~ci11 comunista. com eh:• voturun .. rara •Jue, 
recebendo este nos.'o umplc.\o de cristno, po~-:1111 eles se .11rrpcmlcr 
do risco que assumiram por ter emprestado,, seu \'Oll' "''' ,-,ununi~· 
tas, votos que, j,lruçus a Deus, nào forJm bll!'lillllc,, m:1s •t••~ f••r:un 
suficientes pura rcturdar 11 mentira, U rnJ(ICia, 11 qu;mto pode prOs• 
pcrar a mcntiru comunistu nos povos aOit,,,, no' rov••s cm dificuldu· 
de, como vem sendo o povo itali;tno no' t.>ltirn''' tcmp'''· 

Sr. Pre.,idcntc, us minhus escu~as, se: me ulonguci muis do que o 
pretendido. c o meu muito obrigado pela puciénciu corn que me ouvi. 
rum. (Muito bem! Pulmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Bupti.~tu)-Conccdo n 
pu lavra uo r1obrc Senador Dirceu Cnrdoso. 

Sun Excclcnciu não está presente. 
Concedo u palnvrn no nobre Senador Evundro Carrcirn. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunciu o se· 
guintc discurso1 Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Sem a Amazónia, o Brusil jamais será uma grnnde potência. 
Cumpro, mais uma vez, uquelu promc.~sa de que cm todos os meus 
exórdios constariam esta c~ pressão. Assim como, outrora, o orador 
romano cnccrruvu os seus discursos com o Delenda Cartago, cu ini
cio os meus com esta expressão: sem a Amazónia, o Brasil jamuis 
será uma grande potência . 

Quis Deus, Sr. Presidclllc:, ~uc me: fosse rc.\crvada o horõirio das· 
18 horas, u hora da Ave-Maria, a hora q1 .. : fala tão profundamente 
aos Católicos, não. aos c;1tólicos romanos somente, mas a todos 
:~quclcs que crêem c que cultuam as coisas sagr;1d:1s. Em verdade, 
neste fin:~l de t:trdc no Senado. Federal, tem u nossa inscric;i1o o 
ohjetivo de saudar, cfusic:1mentc, u vitória d:t dcmocmci:1 cristã, já 
anunciad:t pelos jurn:1ís, sobre o 0:1gclo, sobre :1 dcsgr:~ç:~ que se 
avinlmv:1 c que p:1irav01 sobre o glorioso povo it:lli:tno, a :tmcaç:t 
comunista. Essa dcsgr:1ç:1, Sr. Presidente, que medra, que vivificu c se 
nutre no Jod:~ç:tk dus díficuldudcs, como as bactérius das doenças 
infccloconl:tgiosus c que precede uos grandes nugelos, às grundcs 
tempcst:1dcs: essu dcsgraçu que visava arrastur a Itália :1 rcpcticiio de 
um erro que lhe custou tudo :1quilo que tinh:~ de mais importuntc c 
que é, sem dúvidu nenhuma, um legado, sob certos aspectos, ao povo 
l:llino, o cspcndor do Império Romano. Eis que, Sr. Presidente, na 
ltMiu, urdilos:t c diubolicnmcntc, implnnl:tr:lln o divórcio, c como se 
cssu dcsgrucn não b:tstnssc, :1 preceder a av:~nçadu uo poder, purtiu· 

• Sr. Prc.~idente, Srs. Senadore.~. o nosso tema, de hoje, se circuns· 
crcvc n mais uma vitima du indústria da enchente na minha Ama· 
zóniu; truta-se do ilustre c competcntfssimo técnico Hugo d'Almcida, 
que se pretende imolnr no holocausto dn indústria da enchente. Jlí 
está mais do que provado c decantado: na Amazónia não hú cala· 
midadc provocudu por enchente: hú uma indústriu organizadu por 
polfticos, ribeirinhos artificioso~. Comerciantes incscrupulosos e 
todos uqucles que se nproveitum de um fenômeno natural, c!clieo, 
periódico, normal, que é n subida dus águus, pois jnmnis na Ama· 
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1óni.t um fiO •ubiu um metro rua defauJcm de :!4 horu, portanto 
nlo pode hncr al.Jmid.lck. Um.a bAd.l que nui c rcnui. tlldo o •no. 
num riamo de:!.. ), 4, 6 ccntlmctrat por d1a -quando chqa a 10 
a:ntlmctrtK ê aporad.camcnte - c c.ai imcdí.tamentc para o ritmo 
de ), .a a:ntlmctt(n por dí., nJo ê alo~mldadc; o que h4 é incom· 
pctmci. eLa polltía dacn"ol>1mcnti.a. para a Amaz4ni. que, hoje. 
Jfu,o d'.AlmcMla ~P o preço porque- como têalico altamente e> 
pcQ.ú&r.ado, munido de uma intdiJénaa_ de uma yj.,;aQdadc, de uma 
dtn~ amoJ~dniCI a tod.a pro•·a. ma• obediente a um comanda· 
mnno ~o co.utal erróneo para a Amuóni.t - ele fechou (n 
~" mutta cona, 

OuancSo C1l rw-~r···· um pt"(( tedulor - c ptceon&ro .alé 
tw,c. ~r.a a o<vpaçào eLa Am.azôni.a - par.a .a bon'adl.a, de me dav.a 
t:azlo tnU.a.mut..., """' n.1o unha. n.1o qunu te dloc:ar com o co
IIWido CO.UI.tt CCXDO um léefltCO COfttac:nlc, como um úbio, um 
CJOn!l«cdof da Amuótua. Jlu,o d'Abnad.a. rqttlo, mc da•·a rulo. 
tlllr.a.mutOt. .. 

O Sr. ca.. Redla (,..08- SI:)-\'. E•• me pcrrnilc, 110bre 
Snudor"' 

O sa. E\'A.'IlDRO C\aUJRA (~108-AMI- Poo nlo, no
"'"~ 

O SR. CIL\'A:oi ROOfA (MDB- SE)- Taha nlo qa de 
auaau pt;itaca. t.a-r.hd a Jfuso d'Almcida. .a tn.alll(al"(lo da 
~ numa ~ an que te ptctc:adc radic.alu.u ludoo. Ma• 
~~S. E\• (JQIU mu1:o fdu. mamo que a1o.1 manifataç!o d..t 
~ loo.te m.a•• um.a p.l de aJ JOS.ad.a ..o tCU dali110 de homan 
f"'l"'b'"' n11 ou•11 quem :'fl•'OII. como rWo. num.a ,;~ .i Ama· 
:6tw. doM mWiôlmC'JII.n c da dtn>1dénci.a d.tquck lbcníoo. Ouno 
.aa"Ct«nl.;l .ao llna:,..., de \'. E• • a ~m•::c:lo da:c o-.:uo ta~ com• 
~nbclro que IC'\~ oc:a.W, de ~·.ar .a j&utu.a da• ~ d.lqudc 
UX1U,I(I, lftJUo.l.atneftle .1$01<1 rapon• .. hd pela UIC'Ún.:a dat que nào \4• 
~JO>unar. 

O SR. E\'ASDRO CARREIRA (M08- AM)- Muilo obn· 
tAodo. nobf1: SenAdor Oll•'.:an Rodl.:a. \'. E.,•, que: comungou cono.c:o 
cm lod.a~ .:a• •1iq!~.a1ura• d.a Comi•>lo de A••unl(n R~onail. olA .:a 
par do compon.amnuo c: d.a .:alua qualifiCitlo de HuJto d'AimcidA 
que. te cometeu .al,:um pcado. fo1 jutl.amentc an ac::atAr, c:m a<Ouar. 
a. toe.., aw onenlatlo dacn•-ol>'lmaui•IA errónea para a Ama· 
:ón1.a. Procurou c:Jc. dentro d.a• •ua• limila~. do. teU\ aforç~ 
comJif a.oc da>'lo. a\4 orienl.a~lo danwol•·imenti•IA errada pAra 11 
Ama~ón~.a. a ponlo de: cu o lc:t alAdo. AQUi desta tribuna. QUllndo de 
.:alirm.:ana. num.:a ~nilo, que: a liUiéntia coloniutlo d11 Ama~6niati· 
nh.:~ que oc o®l.ar Atn•-h da •·ísA moira. que é o rio. e nao A ro· 
do•·•.:a. 

HuJlo d'AimcidA contcrnporilOu, c: tem conlc:mporirJJdo cm 
r~jul/0, induli•c:. cb IUll alegoriA, do )CU gabllrito. M;u. III~ que 
enfim. li politiagcm, li industria d11 enchente, •·ai ou pretende: imolar 
lluJlo d'Aimc:ida. 

O St. C.net~ Pl*lro (ARENA- PA) - Pc:rmilc: V. Ex• um 
Upllrtc:. nobre Senador Evandro Carreira? 

OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nilo, no· 
brc Senador Ca11c:1c: Pinheiro. Com muita honra. 

que: diria c:u, um:a a~lo, a mais negativa que: w: pudc:uc: tc:r, no mo· 
mc:nlo, c:m rdaç.lo uo dacnvolvimc:nlo tc:Rional. Rc:cc:ba. portanto, 
Senador E••andro Carreira, mai1 uma •e~. a minha 1o0lidariedadc nu 
lut.:a que: dC'\c:mo1 manler cm dc:fo.:a da Amazónill. 

O SR. E\'ASDRO CARREIRA (~IDB - AM) - Obrigado. 
Senador C.:alletc: Pinheiro. V. EA •. mail uma ''Cl. reina tA, atamp.:a a 
•ua cocrénc:i.a. a I:Oc:rcncia do ama~ónidll, perfilado com aquela 
problanAtic::a que: Hu(lo d'Aimc:id.t, como cstudic»o c: técnico, atava 
ablon-cndo c p te doutorar.a nel.a. jA te c::apllcit.ara . .Agora que Hugo 
d'Aimcida te apcciaJiuna. agora que Hugo d'Aimcida atinge: o 
clima\ do conh«immlo da problc:mitica amaz6nica, pretende-te 
mirar Hu1o d' Almcid.l da dircçio d.a Supcrintc:ndcncia. porque: c:le 
nlo fofliCUU (n tUbWdÍOl, nlo fomc:ccu a amola n~ri11 para 
OJ$Tllci.ar 0\ promotora da indtb&ria d.a enchente:. no Amazona). 
Et&ou f.ucndo, ínq::a•c:lmente - c V. EA• dWc: com muita 
propricd.ade -. nob~ Senador C•netc: Pínhciro. a dcfaa c: o 
dC'\ôl~ra•-o do dut&~ tb:nic:o que: c Huao d'Aimcida. 

O Sr. Muco- Fmt. (MDB - PE) - Pc:rmitc: V. &• um 
a pane' 

O SR.. E\' AS ORO CARREIRA (MDB - AM) - Poi• nlio, 
nobre Scmador Ma~ F~i~ Com muita honra. 

O Sf. Muco- Fráft (MOB- PE)- Pmniuam·mc: m ilwtn:s 
rcpm.cntanla da Amu6nia - onador c apartcantc: que me anlc:cc
dcu -que: tnp a \'Ol do !'1/ordc:slc:. Huso d'Aimcida foi pana o 
Amuotlü.. indo do Nordeste: br.uilciro. Quero tllllCr o meu 
1cs1crnunho de rc:cifenK. acompanhando de peno os trabalhO\ da 
SUDENE. o ~pel que: Hu11o d'Aimcida daanpcnhou naquda 
.q:cnci.:~ dacnvoh·imenti•ta. Técnico c:rilcric»o, rapc:iuado por todos 
que o conheciam c cuminav:~m a su:a :atu:aç3o nos c:argos que ali 
ocupou. Sempre julg .. mo~-, qu.:ando o >'lmos nomc::ado p:an a 
Supcrintcndi:ncia do Dacnvolvimenlo da AmazóniA que aquela 
a.colha havia •ido boa pan o Nonc: do Pal's. Ponanlo, no momento 
cm que: \', EA • traz a 1ua palavra c: o Senador Callc:tc: Pinheiro 
re(oi'Çll a defesa que: aqui atA sendo feita dA atuaçilo daquele técnico 
A frente: da SUDAM. c:u não poderia, aqui prcsc:ntc:. csc:usar-mc: de 
dAr o testemunho do crédito que Hugo d'Aimc:ida dcixou c:m 
Pcrn.ambuco c cm todo o Nordeste. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EV.ASDRO CARREIRA (MOB - AM) - Nobre 
Senador Marcos Freire:. o seu talc:munho reforça o pancglrico que 
faço de Hugo d',\lmddn, que comc:tc:u somente: um pccDdo, :1 

obcdié:nciu, a obcdié:nciu cc:ga li um comando ideológico 
dac:n•·olvimenlistn c:rrónc:o, que ele sabia. no fundo, estava errado, 
mas pretendia, com 11 sua presença, no perquirir c estudar a 
problcm6tica amazónica, ir nos poucos inllucnc:iando os Altos 
~lõa. para que: c:la corrigissem os erros. ou os posslveis erros 
dcs.\11 política de desenvolvimento. Hugo d'Aimeidn chegou a dizer a 
mim - quando aventei o problema "preço sedutor parn a 
borracha", a ponto de inverter o nuxo migratório, que hoje ocorre 
da zona rural pura ns cidade.~. invertê-lo das cidades para o interior 
amazónico: "Evandro, tu descobriste o ovo de Colombo. 
Infelizmente, não posso dizer isto de público, porque lenho a 
respons;Jbilidnde da Superintendência da Amazónia. Mas. tu c:.~tás 

ccrtlssimo. Continua na luu lula." E cu continuei. Não recebi o 
amparo têcnico, fratc:rnnl, amigo mc:.~mo, de Hugo d'Aimcida. 
Compreendi que sua siluuçào era dillcil como Superintendente da 
SUDAM. Porque ele co·participou daquela idéia, embora intra· 
muros. 

O St. Callflf Plnhtlro (ARENA- PA)- Torna·sc muito mais 
c:~prc:s.~ivn e.'.q mnnifc:.~taçilo de apoio no Dr. Hugo d'Aimcida, par· 
lindo de. V. EA•. eminente rcprc:.~entnntc da Oposiçilo nesta Casa. 
Hugo d'Aimc:idn é realmente um dos maiorc:.~ valorc:.~ entre os técni· 
cos da nova gcrnçilo brasileira c tem dado à Amazônia, não somente 
dcdicaçilo mas, principalmente, a atuuçilo merecedora de lodos os 
louvores c da solidariedade de todos aqueles que, realmente, c:mpc· 
nhndos cm servir à nossu rcgiilo. Quero, portanto, niio somente: con· 
gratular·mc com V. Ex•. mus solidarizar-me nesta mnnifestaçiio que 
V. Ex• fa1.. Nilo devemos silenciar quundo u imprensa truz no conhe· 
cimento da Nnçilo o que cu chamaria umn manobra impulriótica, o 

Sr. Presidente, Srs. Senadorc:.~. hoje, quando Hugo d'Aimeidn 
começa a se antepor nos celebérrimos projetos agropccuários para a 
Ama1.ônin; quando Hugo d'Aimcida começa a se antepor à devasta· 
çiio cnóticn da Amnzônia; qunndo Hugo d'Aimeida começa a traçar 
novos planos pura o desenvolvimento amazónico, conscntúncos à 
rculidudc amazónica, as forças da conjura, da conspiração contra o 
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docn~oh•imenh> d~ ,\muzóni~ c do Ora•il 11ucrcm ~fast1ar Huso 
d'Aimc:idôl c \C a ... \OCiam ao' empreiteiro• de ~:alanudadc:> no 8r;uil. 

O Sr. C•nrcc- Plnhdro (ARENA- PR)-\'. E\• me r<rmitc 
um otpartc:7 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOO- AMI- Hoje, por 
CAcmplo. no Jorul de Bruilla, o n~ ilu11re Mini,tro Al>·~-on 
Póaulinclli, ao abrir um ~impówo reconhc:ccndo que o ccrndo da-c 
rc:ccbcr maior aten(io para a pccufaria c para 11 asropccu.\ria. do que: 
propriamente :u matas da Amazónia, c: vem um depoimento M:ril" 
loimo de: um técnico, profc:uor da Uni~idade de Slo l'llulo. cm ar· 
rimo ao que \'enho dizendo h:í mais de: um ano nc:>la Cua. 

Oizclc:: 

"Eu nllo sou contra a iniC'Itfll'.ilo da Am111ónia. nem 
contra a Tnn~W~mazónica, ma~ tudo i~so tcm que: ter feito 
com cautela .. No momento, a énfa~ maior na c:>paruào da 
fronteira 11gric:ola da·cria alar n11 enorme fai:u dm ccrradm. 
O POLOCENTRO (Prognma de Dacn~oiYimcnto d~n Cer· 
nws), foi a melhor c:ois<l que: o aluai Governo jA criou. Eu 
acredito que ason O\ ccrndm atnir:io pane: do, projct~n 
:agrícolas que iriam para a Amazónia ... 

As palavras são de M:lrio Guimarlla Fc:rri, profC»>r da 
UniveTJidade de: Sllo l'llulo (USP. onde dirisc a c:diloria c: o 
Departamento de BotAnica), c. autoridade rcnomada c:m 
ecologia, c:>pc:c:ialmcnle de cerrado,, no Onnil. Par.a falar 
wbre o~ cerrado~ ele apda sempre para uma anAl~ slob.11 
da ecologia bru~ilciru, com data que par.a a Am:uóniu. 

"Os l>Oios na Amuónia ~o CAtrc:mllmcntc frAscU. 
ninguém mbc o que: pode ucontc:ccr com CAIC:IUll..\ derrubada\ 
d:J mula para agropc:cuAria. Enquanto nuo ~ubcrmor. mane
jar naturalmente os solos de IA. d~erfumor. deid·lm inloca· 
dos. Nas rc:g,iõcs du mata atlântica, m:JIA de arlluclrias c c:am· 
pos do sul, a nora estA qu:Jse toda dc:strulda, o solo mallnta· 
do c:jA quase nuo hA mais por onde C:.\pundir 11asriculluru. '' 
op(lo é o ccrndo", diz Guimuraes Ferri. 

Coatn o f010 

Fulundo u um grupo de rcpórlcra, logo após sua 
confcréncia, no IV Simpósio sobre o Cerrado, o c:icntistn se 
preocupou cm dcbtar claro que cmborn uprc:scntc: solos mni" 
resistentes c: um sistema ecológico menos fr{agil, o c:crrndo 
nilo pode: ser visto como, "algo que: nilo presta para nada". E 
fez um combate vcc:mcnte 110 fogo: "~ o homem quem toca 
fogo no ccrrndo: nilo existe absolutnmentc: fogo espontâneo, 
c: u consc:qUencia é que o potencial de solo, além da riqua.ll 
de: norn c fauna, perdem com os repetidos inccndios". 

Guimarães Fcrri explicou que cm Emas, um parque do 
IODF no Sudoc:.~tc: de GoiAs. foi feita umn c:xpc:riénciu. 
tentando-se o isolamento de: uma 6re11 para que nilo fosse 
atingida pelo fogo. O resultado observado é que obtevc·sc: 
uma vegetação muito mais exuberante nesse lote protegido, 
com maior retenção de umidade c matéria orgiiniCII no solo. 
"O fogo deteriora as melhore:.~ qualidade:.~ ITsicas c quimicns 
dos solos de cerrado, por niio permitir umn vc:gctuçilo mais 
exuberante". 

- A Natureza é como umh conta bancária. Se quiser, 
posso fazer um cheque só, mas no segundo ficnrl1 sem fundo. 
Mas posso ser previdente, fazer cheques pequenos, c com o 
tempo, ir reforçando meu saldo para próximos cheques -
disse o professor dn USP, preocupado com atitudes de 
desprezo pelo meio ambiente, c:.~pecialmentc cm relação aos 
cerrados, por parte de elementos do público. 

Segundo ele, o potencial agricola do cerrado j6 é 
conhecido há nlguns unos embora o Governo só ucordnssc 
pura a evidêncin no uno passado. Guimarães Fcrri foi um dos 
principais responsáveis pcln queda de um conceito que dava 

terreno de .:errado como dificíl parll a agricultura, dc••ido a 
um01 alc:aada ddiciên.:1a de ~ua, além dll• conhecidAs. 
lim•ta.;.k:. \jU.Into> .\ (c:rtilidadc c il.:idc:l do to)ll). ",\sua nlo 1: 
fator limitante. Tanto 11ue ant~ de ~ rc:n~o~~r cm irrigaç-lo, 
11rando multado>, poderlo ~r obtido• com ,impla corrc('l1o 
c adubõlçlo do r.olo ". 

0 rcpófler perJunta se nlo hA c:ontradiç;\o entre tua 
dc:faa da nora do ccrndo c, ~ estimulo ao apro\'Citamcnto 
aaric:ol.t. 

- NAo sou rc:lm c.\trcmm. Nc:m quero a natufCia 
intocada com sente morrendo de: fome, nc:m quero tirar tudo 
a ~'\ltto pr~"'· N.lo dC\1: ha•-cr c:-..\C cho>quc: enuc ec.SIOJ:o• c 
~-.•n••m"l~•. f. lnC\II.hcl 11ucbr.u cm .. "Ctt.a mc:~hd.a o cquill· 
bn&> ~-..•IÓ!l'"'· mil• 1\W ~·cr \Ct !ato o:om t~-n.a IIUC a·Jic: 
~ dcpr~lo d"' r~'\1""' n;atur;;n'-

Sc:nhorct. maí, uma \'Cl se confirma a nl)t.J.;J teM: nesta CaM: a 
Amur.\nia nào tcm vocaQio pcc:u4ria. AliA." inumcra.• toes nm~• j.\ 
..cm rc:ccbcndo o:onftrma~o por parte do pr6pr1<1 Go\ano. N~ tcrc:
m~n OP"r&unidadc de no- rcponar .a du. como ~ ICf o problema 
do wja que j! hoje. o Go•-crno pretende: mhturar ao trÍJO, porque: 
~-onhe~.~ que o SOJ.J c mo~i• rico, poi• nlo podcmm mait c:onlinllllr 
•u•&entando o Can~~d.\, '"' E•&o:~d~n UnidO!> ou .:~ AI'JCfiiÍRII, com 
•ub:Wd•o• para o lrÍjtO. 

Sr. Praidc:nlc, m:IÍ• um.:~ •u quero pedir ao Sr. Mini•tro do 
Interior que nÃo atenda"'"' c:mpratcir~n de ClllamidadcYt. 

Hugo d't\lmcida ~ J~<rmanc:ccr 011 Supcrintendéncia da 
SUOAM porque c ., ünic:o homcm atlllllmcnte Cólpacitado p;ara 
dirigi·b com CApctiéncí& acumulada. 

O Sr. Lftl« Oa•n (MOO- PR)- Permite\'. E,• um i1pal1c'! 

O SR. EVA.'IiDRO CARREIRA (MOB-AM)- Concedo o 
uparle ilo nobre Senador l.citc: Chalfa. anta de cnc:crn.r o meu di\. 
curw. 

O Sr. Lftlc Cba•n (MOB - PR) - Senador E\·andro Car· 
rein. V. Elt• c:ontinuu antando, na111 CII!WI, um bdl1.1imo hino de 
dcfou dos interc:ucs do Am:uon:u c:. de rato, do Bruil. E o (u 

através de discurso~ perfeitos, 11 que nao filltam uma vlrJUIII, onde 
nuo há indc:cisllll de um lermo. atnavés de diiCIIrsos que podem ~W~ir 
d:~ Tuquigrufia para 0) tratados. Mu gostaria de me 101idariur com 
V. E.v. dizendo que: tenho cm mllos, agon, um projeto de: lei a que 
uabo de oferecer um voto divergente. ~ um projeto ofc:rcc:ido por 
um Senador do nouo Partido. para que: se constitua uma Comiwo 
de Inquérito. destinada 11 apururem·se lll venda!> imobiliArias neste: 
Puls. De: acordo com 11 lei, com u própria Constituição, u venda de 
qualquer Arc:a de terra superior a trés mil hc:cturcs somente pode ser 
realizada c:om uutorilllçilo do Senado. Exccto aqueles cuos de venda 
de terra. destinad:1 a rc:form:1 agr6ri:1. Entretanto csu'a havendo o 
seguinte: o INCRA está vendendo Are~~s enormes, inclusive na 
Amazónia, ArCIIS de até quinhentos mil hcc:tnres. Quc:r dizer, criando 
hoje o latifúndio de umunhil, entregando terra 11 quem nuo Cllplorn, 
por preços irrisórios pura constituiçilo de enormes patrimónios na· 
Cionais c com· violência 11 dois outros pressupostos: violencio aos 
intc:rc:.~~c:.~ do Amazonas, uo interesse nacional c: restringindo·se às 
árcus que futuramente outros Governos de nlcnnce sociuis mais 
amplos poderiam destinar 11 uma reforma ngr6riu racionnl. Além do 
mnis, colocando terras dc:.'l.~as cm milos de pnrticulnrc:.~ que jogam nus 
runs, nas c:strndus, com us muiore.~ violências posslveis, até com 
mortes, como jornais tem noticiado, os posseiros que lá existem, às 
vezc:.~ explorando as glebas por mais de 10 anos. V, Ex• tem tido 
raziio. As circunstâncias c os fatos c:.~ tão mostrando u razão de V. Ex• 
nesses casos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB - AM) - Muito 
obrigado. A vossa palavra é um testemunho, é um documento, que 
me estimula n continuar nesta luta. 

O SR. PRESIDENTE (Lourivnl Baptista. Fazendo soar, n 
cumpninhn.)- Solicito de V. Ex• n gen,tilcza de concluir o seu discur· 
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.a, uma vu que h6 :ainda orudor~ inscrito• c: que de$Cjum usar da 
p:!IDVI'll, 

Senado Fc:dcral, determine a~ imediutus providencias no sentido de 
r"otaurur tilo vulio~o património, inclusive preservando c:m tempo as 
C\látuus de: loutu do lelhado da mansão, cuidando a tempo, já que ai· 
gumus d&:Sllpurcccram. 

O SR. E\'ASDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu encerro 
o mc:u discurw. 

l.:~mcnlll•·elmc:ntc nlo pouo con~cr o IIJlllrl&: ao meu ilu~trc 
colc:p Evc:li•io Vic:ir~. mu lia~ pua <lutr.a oportunidade:. 

Muito asradccido, Sr. Praidcntc. 

O§(. Matcoa Fmn (MDB- PE) -Sr. Pr~idc:ntc, peço:~ 
Jlllbvr.a Jlllr.l um.a nllpada comuníatlo. 

O SR. PRESJDE.'TE (l.ouriv~! B.:aptí•t.a) - \', e.,• tc:m ;a 

Jllll.:a •·r.a. 

O SR. ~IARCOS ."REIRE(MDB- PE)- Sr. Proadc:ntc. com 
" .aqu~Ctdna.a doto or.aclot~ .aindll inlCrito. Jlllr.l ~toa oportunidllde, 
o\MOCIW .11 tribuM. por al,:un' minuto., pan ler lclc:Jramoa que: rcttbí, 
na.! c culo momc:nlo, QIJO lc:ot c o ~uinle: 

"'9J~ TXIISAC PR 
9,)~ TXKCEB li R 
7.CI.C RCE C"-1olf~l 
DfBK CO PUX 016 
TABIRAPF.TUOI~Jtll~07t>11l.Hii 

Scludof "'"''"'' f rate: 
Smacso fcdcr.at 8r.a.nu Df 

F.a« utu.ac:ão de: c.al.amad.ack ''rtudc: oca ••oola \'alc do 
P.a,KUh "' t.Oii(Jl.aftlm \'Otótol ~cdéno.a mcdid.a• Ufli:IIIC: 

cmi.W ~n n tV.v."C!\~ ~&OCI t:t«utiv:~ a;ricu!to
ID T abor• Pc:r1WIIbc.oo ·~ •11KUJ.dM Banco Brat.il •-,; 
Sot~c e1 ~ pi N-. ..,ncult~ d lrabalh.adora 
rvr••• ~ ab.andon.ar toa~• t.lt~ rum.ando Sul do P<llll 
'J d.ando 111loo ewdo Nral Jlllndc::> ptoporçUc. Jll 
.\tcn•""-'"" td• 

Jolo ConSnro d.a S.h·a Srso Pn:fc:ito Tabira E.•toado 
l'ttlwnburo CPFOI.US'>M-1-

A ~ll•llbck do ptoblcnu \Ob~w: .a quanqucr da(c:rc:ncua· 
cm partJCUn.u., o o.ubtomtot cSot.a mc:n..a$Cft! i: Prdàto eleito pdll 
Al ... nc;a RCJIO'·ador·.a Saaon.al. m.a• nlo tilubcou, ~l.ando c:m iot:u 
o. tnlct01e\ coldi\"Ot.. cm te oocorrv doa ajuda do Sc:noador de 
l'ttnambuco, pela lcJmda do MDB. Enalteço o .cu J:alo c: (oça.mc: 
potl.t••'Ol de: Nl&• JU\l.t.l ta•1ndrca~ O. lc:tliiO\ do .cu tc:lq:nama 
\'àn corroborar todo• 0\ oapc:JO\ c dcnuncin •qui fato. por mim, 
anta.armauc. 

Apc:lo umo •u maa\, ao Go•-c:mo Federal. no M:ntido de: que: lo
me a• moi• UIJICflla pro•·idéncuu paro C\'iiAr Ol mala que: auolam 
na. ... rq:aio, c:m ap«i.lll nAquela• Arc.u alcinAdA.• pelo• >«ln, c:ntrc: 
u quai•o do Sc:ttlo do P<lljcú. (Mui lo bem!) 

O SR. PRESIDE.' TE (Lourival Baptiua) - Concc:do a palavra 
110 nobre: Senador V!bCOncclos To~. 

O SR. \' ASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte: discurw.)- Sr. Praidcntc:. SrJ. Senadores: 

~ profundnmc:ntc: lnmcntA•·c:l o que estll acontecendo com a Fa
zenda Santa Mónica. ~itundn c:nue o~ municlpio5 de Valença e Vn5· 
sourns, no Estado do Rio. 

E.'.~D propriedudc é hi~lórica duplamcnle: primeiro porque nela 
fnlcccu o grnndc Duque de Caxias. c sc:gundo, pclu sua arquhctura 
IIJliCilmcnlc: colonial se constituir num p;atrimõnio de incg(1vel valor. 

Pois bem, essa propricdndc c.1tá quase cm rulnas, face no dcsca· 
so do seu nrrcndnt(~rio, que outro não é scl]ilo o Ministério du 
Agricultura. 

Endereço veemente upclo no Ministro Alys..~on Paulinclli puru 
que, no tomnr conhecimento do rnto que oru abordo du tribuna do 

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

O SR. PRESIDE.,'TE (lourivul Boptisla)- Com a pnluvra o 
nobre: Sc:nodor Jo!oé Lindow. 

O SR. JOSt LISDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o 
'I:J:UÍnlc: dí~-urw.)- Sr. Preo.idcntc. Sl"i. Scn;1doro: 

Rq:rC\M:Í, onh:m, do mc:u Est:ado, o r\m:aLonas, onde c~ti•·c 

pattic:ip:ando dà~,Atividada de mobilização polhico-partidáriu :ali 
d~n•·oh·idu pelo Pl'l:\idc:ntc: Nuc:ionnl do meu Partido, u Alian~ 
Rc:novadol'll Sacion11l. 

Ato.Nnalo oito do. encontro. polltic:os com o nobre: Deputado 
Fnncc:lino Pcrc:ira que: c:m Manaus, luacoatiara c Pnrintins. manteve: 
da~lo11o fecundo com tod.as as lider.ança• partidArias dos munidpios 
oamuonc:nw::l, tr.arumitindo-lha n mc:n~gc:m patriótica do no"" 
P.anido c: conv001ndo-:a• para a luta clàtorul do dia IS de novembro 
ptó\imo. 

A ARES A, no Amazona,, SAirll, ~unmentc, vitoriosa niio só 
na quaw: toualidadt do. municfpio~. como cm Manau~. onde o 
Parttdo K mobília com c:ntu•ioumo c ddc:rmin:açiio. 

Na oportunid.adc dc:uc rq;inro, quero, Sr. Praidentc, Srs. 
Scnoado~ tcccr alguns comc:ntllrio. c (IIZCI oclarc:c:imc:ntos scbrc 
problema. politiCO\ e adminiltntivo~ da minhA rq;iào. 

E.m prímc:iro lug.ar informo que: niio ai~tc, ab.alutamcnlc, 
dam11 de dacontc:nlamc:nlo na Arca da Admin~trlaç;lo Eluadu:~l c da 
Polftia com rdaçlo ao Supcríntcndcntc da SUDAM, o Engenheiro 
HuJ:o Almàda. Aandoa ontem, o Sr. Supcrintc:ndc:ntc rcaluou 
c:ncontro de tnabalho no PaJAc:io Rio Negro, scb a pn:sidcnc:ia do 
Go•'C11111dor Hc:noch Rc:il, Dcwa form:~, a noticia vc:ic:uladu pcl:a 
imprc:nwa do D~trito Feder.al, scbrc: 11 sub.tituiçàu daquela 
outond.adc:. c:nvolvc:ndo o Go\•crno do mc:u Eltado c:om relação a 
atuaç.lo eh SUOr\~!. foi fruto de poulvcl equivoco, que cuido de 
I'Cpll'llr. 

O Sr. Superintendente du SUDAM, Hugo Almeida, que lcm 
uma enorme rcgiio para atender, dc:ntro dos rccurws limitudos de 
que di,põc:, docmpcnhn suas funções à frente: duquc:lc: órgilo de 
modo a mcrc«r do Amu.onas c das dcmnis unidades que compõem 
a chamado AmazóniA legal, ao que sinto, o ncatamento c: os 
:~pl11u.c>• pelo~ Kus aforços c: o !>Cu trnbalho criterioso. E as vezes, 
que o r\malona~ tc:m colocado pleitos apcc:iais ao seu exame, tem 
c:lc: diligenciado para :atc:ndé-los. &.'~:li pleitos, formulados sob o 
impacto de problc:mus emc:rgcnciais como o que ocorre com a 
enchente: ou cm decorrência do procc:s.,amc:nto burocrático, não 
chq:um 11 deteriorar o acc:lc:ntc rclucionamcnto do Amazonas com a 
SUDr\M. 

Dc!..'C modo, da tribuno do Senado, dou 1:5.\4: testemunho cm 
homenagem a capacidade desse ilustre administrador, numa linha de 
justiça. 

Em voltando do Amazonas, quero ocupar-me mais uma vez da 
Zona Frunca de Mnnnus. 

Encontrei a minha gente profundamente preocupada com os 
destinos daqucl:a autarquia, face às constantes altc:raçõe.' do Decreto· 
Lei n• 2!18, de 1967, que é o E.'tatuto da Zona Franca de Manaus. A 
Zona Franca foi um instrumento singular que o Governo Castello 
Branco implantou na Amazônia pura o de.,envolvimento da área. 

Em dez anos, a respos111 foi excelente. E melhor seria, em todos 
os uspc:ctos, se, desde a sua implantação, nilo brilhassem no ar 
coriscos candentes parn ferir c desnaturar as linalidades da 
auturquiu. Aindu este mês, a As!Íociaçào Comercial do Amazonas, 11 

Fcdcraçno das Jndústrius do Estudo do Amazonas, a Federação do 
Comércio do Estudo do Amazonas, :1 Fcdcruçf1o da Agricultura do 
Estado do Ama.wnas c o Clube dos Lojistas de Mannus publicaram 
un1:1 Nota de Escl:arccimcnto cm que, rememorando as contribuições 
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do cmprcsuriudo uo Governo, cnumcrum us tcntutivus de mutiluçõcs 
do Decreto· Lei n' ~88/67. Tenho cm màos cslu Notu, claborudu com 
certu \'ccmi:ncia, mas, de modo didãtico, que peço sr.:ju publicud:1 
como intcgrundo este discurso. 

A Zona Fr.snca rcpous:~ num mCC'Jnismo de incentivos fhC:Jis c 
de trutamcnto singular paru us importuçõcs destinadas ao consumo 
local. Nc:~sc' :anos todos. tc:mos :ts,istido uma dançu c: contrad:mça 
de medidas que amc:aÇllm a estrutura da autarquia. Isso gera umu 
inscguranÇll para os investidores nu Areu. c: acredito que seriam 
muito mais robustos os investimentos ~c nilo fos.•c di:abolicumcntc 
criado cs.sc clim:a de desconliunl;'o~ ~obre os dotinos da Autarquia. 

t que, alem das preocupações altas do Go,·crno de 
compatibililllr a Zona Fro~nC:J com a política de cquil!brio C:Jmbial -
c aqui vale consi~tnar que 1: in~isnificanh: rc:lativamc:ntc: ao global c 
volume das importações ali opcro~das - temos de arC:Jr com a sede 
mórbid:a de burocratas· que: não dispensam a~ teias intrinc-.sda' de 
controles imediatos c remotos, de fichas c relaÇÕc:\ que mais d.:~• 

vezes jazem, sem nenhuma utilidade. nos arquivos c que cmpc:rram 
a.~ utividudes do comércio c da indústria. Se nuo b:utusse is.\0, h:l um 
jogo de intcrcs.<>a da.~ indústrias IOC:Jiillldas no centro-sul, que se 
arvoram cm arJutos dos intcrcssc:s nacionais. quando na verdade, se 
scntcm, realmente, amcuÇlldas pclu concorrcnciu da industria 
modcrnls.~ima que se instalou no Amazonas c para as quais cl:ss estão 
dcfll!'adas cm tccnolugi:s, escondendo os seus temores, dundo 
cnfoqucs nagativos du Zona Francu. 

Isto~ preciso ser dito c o Governo dC\'C estar :ucnto :s cs.sc jogo. 
Na pró~imu se.\tU·fcira, vai-se reunir o Conselho dn Zona 

Franca, com u presença do E.\cclcntfssimo Senhor Ministro do 
Interior, Rangel Reis. que tem procurado, dcvotadamcntc, ajudar o 
meu E.~tudo. 

Quero fazer a Sua Excc!Cnciu - que vai encontrar cm Manuus 
um clima de desconfiança com relação uos propósitos do Governo 
para com a nuturquiu - um apelo, no sentido de que, considcrundo 
que o Presidente Ernesto Gciscl já afirmou que a Zonu Franca é 
irrcvcrsfvcl, c.\aminc Sua Exc:cléncia com o Sr. Ministro da Fuzcndu, 
Mário Simonscn, todas us questões relativas ao funcionamento da 
Zona Franca c acerte definitivamente uma politica visando preservar 
as fi nulidades du t\Utarquia. 

Nestualturu, as nos.~s a.~piraçõcs de amuzoncmc se resumirium 
cm pedir que fuçam u uvnlinçào do positivo que a Zona Frunca 
rcprescntu c que n deixem funcionar pura que o Brasil ali ~c 

desenvolva, como é o desejo de todos nós. 
to que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE LIN
DOSO EM SEU DISCURSO: 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO AMAZONAS 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 

DO AMAZONAS 
FEDERAÇÃO DO COMtRCIO DO ESTADO 

DO AMAZONAS 
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO 

DO AMAZONAS 
CLUBE DE DI RETORES LOJISTAS DE MA NAUS 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
Os órgãos de classe abaixo-assinados vé:m de público esclarecer 

nos seus associados c à comunidade amazonense que, no decorrer 
dos nove anos de cxisté:ncia da Zona Franca de Manuus, nos termos 
da reformulação consignada no Dccrcto·Lci nv 288/67, plcitciou c 
participou de inúmeras reuniões com autoridades estaduais c fc· 
dcrais, objctivando o nprimoramcnto da Instituição, n fim de que os 
seus benefícios se espraiassem paru toda a Amazônia Ocidental, 
conforme vislumbrou o eminente estadista Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco; 

Que cm decorrência de suas apreensões cujo último brado de 
alerta foi veiculado pela NOTA DE ESCLARECIMENTO, pu· 

blicudu cm ~6 de abril de 1976, forum clahorudo' estudos infm· 
enumerados: 

I. Pleito apresentado ao E.\nlo. Sr. Murc:ch:ll Humberto de 
Alencar C:utello Branco mo~tr:mdo u ncccs.,idudc de serem amplia· 
dos, cm face da.\ vuntat:cn~ para implantul;'lo de projctos económicos 
na r~:giào screm ncgath·as; 

2. Pleito uprcscntudo uo ~mo. Sr. Murc:chal t\rthur da Co,tu c 
Silva ratific-o~ndo o• conceitos emitidos no documento aprer.c:ntudo 
noitcmn• I; 

3. Pleito entregue ao E.\mo. Sr. General Emflio Garrutuu Mi:
dici confirmando :u aprccn,c}a contida~ no• documento• dcn itens I 
c 2. c ucraccntandu outro~o fatores nq::ati~o• e\i•tcnta na Zona 
Fro~nca de Manaus cm ru1ào da implantaçàu de novos projeto• eco
nómico•: 

4. Pleito encaminhado ao E.\mo. Sr. Dr. António Delfim Nctto. 
Ministro da Fucnda. analisando :u rctaliuçc}a jurldicA• que a Zona 
Franca estavA M>frcndo. mediante documento• de hierarquia inferior 
cm reluçào ao Dc:crcto-Lci n• ~88/67: 

S. Pleito remetido 110 E.\mo. Sr. General J<»C da Co•tu Ca\'111· 
canti, perquirindo M>bre a falua de confiabilid:adc na Zona Franca de 
Manau1, pela J~<~rtc do r.:mprc.ariado, cm runçlo de atos de anulaçlo 
dos bcncllciosli~i• concedido• pelo Decreto-Lei n• 288/67; 

6. Adcma~ inúmcro~o otudcn c contribui~ foram cncami· 
nhudas à~ uutoriduda federais c atadua~ mostrando que a Zona 
Franca de Munau• continuava submetida 11 prc:uck!. nq:ativht:u 
cujo raultudo imediuto cru o doo:r~ilo d.a lm;tituiçlo Regional; 

7. Com uançào do• Dcc:mo:r.-leis nO) 1.435!75 c 1.455/76, par· 
ticulllrmcntc, com o Decreto n• 77.657/76 c :u Portari:u nO) 51 S c 
196, as prcocupuçc}a do Empresariado Amuoncn)C confirmaram· 
se. pois, a fiJOl'<lfia de dcscnvoh·imcnto da Amuónia Ocidental, rcs· 
pzddadu no Decreto-Lei n• ~88/67, foi completamente anuluda; 

8. Por outro lado, zas Entidade.. Empresariais dcscjum csclarcttr 
aos seus t\uociudos c A comunidade am111oncnse que, nos últimos 
meses, ocorreram vários fato~. que confirmaram as uprccnsc}a jA 
mencionadas, dentre os qu11is destacavum·)C! 

8. I. O Banco do Brasil S/A. agencia local, nilo voltou a finan
ciar us importações cfctuudus pelu indústria c comércio locais; 

8.2. A Port11riu n• 518/76, do Minisl~rio da Fazcndza, não foi 
revogada na sua totulidudc, conforme ficou usscntc com 11s autori
dudc:!o ruzcndáriu; 

8.3. Apesar da simpatia dcmonstruda pc:lo Dr. Mário Henrique 
Simonscn, cm rcuniilo com o Empresariado do Amazona.~. para com 
n conccssào do crédito fiscal do I PI uos bens intcrmcdiArios produzi
d•h n:r Zuna J.'rólnc;~ de 1\J:anóiUS, o que constou no Dccrcto·Lci 
n• 1.-1~5/76 foi ;~pc:n;~s o cri:dito fisc::tl pura os bens intcrmcdillrios 
prndulidos com. m:uéri:~·prirn:a regional, de origem vcgctul, cuja 
:zlíquol:z i: de :zpcnas 5%, n:io :ztruindo, portanto. investimentos puru 
o sc:tor: 

9. Ademais, os Empresários umuzoncnsc.~ scntcm·sc frustrados 
por niio poderem atender ao pedido do E.xmo. Sr. General Ernc.~to 
Gciscl, Prc.~idcntc da República, que nu sua visita a Mannus, pediu 
ils Entidade.~ de Classe dividissem as suas responsabilidade.~ com o 
Poder Publico Federal da Região. No entanto, nus últimas medidas 
do Governo da União, os Empresários foram marginali1.udos de suas 
anAlises; 

10. Com relação no AVISO da SUFRAMA. publicado no diaS 
de junho de 1976, as Enlidadcs Empresariais considcrum-no: 

I O. I. Impreciso nos seus objctivos; 
10.2. Ambíguo nu formulnçiio de critérios; 
I 0.3. Exorbitante da compcté:ncia fixada no artigo 2~ do Decrc· 

to nv 77.657/76, que regulamentou o Decreto· Lei nv 1.455/76, pois, se· 
gundo esse diploma legal, cabe no Conselho de Administraçiio du 
SUFRAMA nxar os critérios para dcterminaçiio das quotns de im· 
portação; 

10.4. lncompclentc, juridicamente, paru criur Norma de Di· 
rei to pretendidu ao ameaçar o Empresariado amazonense de. pena· 
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lização, caso não apresente as informações solicitadas, cm antecipa· 
ção no disposto no artigo 2' do Decreto n' 77,657/76: 

-3-. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Ctimuru n9 I 00, 
de: 1975 (n' 312-B/75, na Casa de origem), que inclui liguçllo 
ferroviária de Mato Grosso nareluçllo descritiva das ferrovias do 
Plano Nacioíuil de Viação, instituldo pela Lei n' 5.917, de 10 de 

11. Contudo, os Orgilos Empresariais aconselham aos seus asso
ciados n··ofcrecercm as informações solicitadas pela SUFRAMA, 
nilo obstante a impossibilidade de apresentarem todos os dados com 
absoluta cxatidllo: . · 

12. Esclarecem, ainda, que os empresários nilo se colocam con· 
tra os critérios, antevisto no AVISO da SUFRAMA, para a. rix~ção 
de quotas de importação, pois, somente através desse mccamsmo 
administrativo poder-se-à chegar 11 divisão dos us· 280,000,000.00, 
orçamentados para a Zona Franca de Manaus: .. 

13. Em face do arrazoado acima, as Classes Emprcsar•a•sama· 
zoncnscs pretendem deixar esclarecido que as conscqOcncias das mc
didu negativas. que ora silo tomadu contra a Zona Franca d.c Ma
naus, tcrilo efeito iri'C'Ierslvcl, pois, segundo seus estudos técmcos, a 
continuada falta de confiabilidadc na Instituição, nilo mudarA a cx
pcct::ltiva dos investidores no procx:sso de desenvolvimento da Arc:s. 

Manaus, 7 de junho de 1976. 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO AMAZONAS 
ELIAS JACOB BENZECRY 

Presidente 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO 
Presidente. cm cxcrclcio 

FEDERAÇÃO DO COM~RCIO DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
JOS~ RIBEIRO SOARES 

I •· Vioe-Prcsidcntc 

FEOERA('ÃO DA AGRICULTURA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

EURIPEDES FERREIRA LINS 
Presidente 

CLUBE DE DI RETORES LOJISTAS DE MA NAUS 
JOS~ LOPES DA SILVA 

Presidente 

O SR. PRESIDE.\TE (Louriva~l Baptista) - Nada mais 
havendo que: tratar. vou encerrar ll sessão, designando para a 
pró•ima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno ~nico, do Requerimento n• 269, de 1976, do 
Sr. Senador Mendes Canalc, solic:itando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro do Trabalho, 
Arnaldo Pricto, na Conferencia Internacional do Trabalho, cm 
Genebra. no dia li de junho de 1976. 

-1-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 62, 
de 1974, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura a missões 
rcligio!ills o direito de continuar prestando assistcncia às populaçõc.~ 
indlgenas, tendo 

PARECERES, sob nts 400 c 401, de 1974, c 219, de 1976, das 
Comissões: 

setembro de 1973, tendo · · • 
PARECER FA VORÃ VEL, sob n' 444, de 1976, da Comissão: 
...: de TnilsJIOrtes, ComunlcaÇats e. Obras Públicas, 

-4..:... 

DiscuSsão, cm turno único, do-Projeto de Resoluçilo n9 37, de 
· 1976 (nprcscntàdo pela Comissão de Lcgislàçllo Social como 
conclusllo de: seu Parecer n' 189, de 1976, com voto vencido do Sr. 
Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a alincar terras públicas que especifica, tendo .. ·· 

PARECERES, sob n's 190c 191, de 1976, das Comissõc:.<;: 
- de Coastltulçio e Justiça, pela constitucionalidade: c juri· 

dicidadc;c 
- de A&rlcultura, favorável. 

-s~ 

Discussão, cm turno llnico, do Projeto de Resolução n• 38, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Lcgislaçllo Social como 
conclusão de seu Parecer n• 192. de 1976, com voto vencido do Sr. 
Senador Domlcio Gondim). que aut_oriza o. Estado de Mi nas Gerais 
a alienar terras publicas que espcciric:s, tendo , 

PARECERES, sob nts 193 c 194, de 1976. das Comissões: 
- de Coastltulçio e Jusdça, ):Ícla constitucionalidade c 

juridic:idadc: c: 
-de Aarlcultura, favorável. 

-6-

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Resoluçil_o n• 39, de 
1976 (apresentado pela Comissilo de· Legislação Social como 
conclusilo de seu Parecer n• 195, de 1976, com voto vencido do Sr. 
Scru::lor Domfcio Gondim), que autoriza o. Estado de Minas Gerais 
a alienar terras públicas que c:spcc:iricn. tendo 

PARECERES, sob nts 196 c 197, de 1976, das Comissões: 
-de Consdtulçio e Jusdça, pela constitucionalidade c jurdicidn

dc;c: 
-de Aarlcultura, favorâvcl. 

-7-

Discussilo. cm turno único, do Projeto de Resoluçilo n' 4 I, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Lcgislaçllo Social como 
conclusão de seu Parecer n' 201, de 1976, com voto vencido do Sr. 
Senador Domfcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a alienar terras públicas que espccilic:s, tendo 

PARECERES, sob n's 202 c 203, de 1976, das Comissõc.~: 
- de. Constltulçio e ~ustlça,' pela constitucionalidade c 

juridc:idadc: c 
-de Agrfc:ultura, favorâvcl. 

-8-
Discussão. cm turno único, do Projeto de Resoluçllo nv 46, de 

1976 (apresentado pela. Comissão de Lcgislaçllo Social como 
conclusilo de sc:u Parecer nv 240,. de 1976, com voto vencido do Sr. 
Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a alienar terras publicas que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 241 c 242, de 1976, das Comissões: 
- de Constltulçio. e Justiça, pela constitucionalidade c juridi-

cidadc; c ~ 
-de Aarlc:ultura, favorâvcl. 

-9-

- de Consdtulçio e Justiça, J• pronunciamento: pela constitu· 
cionnlidudc c juridicidadc, com a Emenda que apresenta de n' I·CCJ 
(substitutivo): :z, pronunciamento: (Reexame solicitado cm Plenário) 
favorável, nos termos da Emenda que apresenta de n• 2·CCJ 
(substitutivo): 

-de A11rlcultura, favorável, nos termos da Emenda de n• I·CCJ. 
Discussiio, cm primeiro turno (oprccinçilo preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno) 
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do Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1976, do Sr; Senador Orestes 
· Qu~rcia, que áltera a redaçilo do § 3' do artigo 5' da Lei Orgânica da 
Previdência Social, tendo · 

PARECER, sob n' 331, de 1976, da Coinissio: 
-:-de Coasdtulcio e Juatlca, pela inconstituciomllidade 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - EstA encerrada a 
sessio. 

( Ltvanta•St a sessão às 18 horast 27 minutos.) 

\. 

r 

.... 



, 

102• sá:sio da l• Sessio Legislativa ds8• Legislatun.t, 

em 23 de junho de 1976 
P1tESlD2SOA DO SR. MACALHÀES PJ~ãÓ 

Ao lj ....., .•• , ·lltl-...., "'...._..., ...-oOtSn. ~ 

M....,.s.. Sr-. - J....t 1..-..s- - IC.C.U~ de La koaquc -
,_,. ).M"""' _ , __ <•IIICâooo,.,._..- t~ctoíidoo s- - J'clro. 

- """'ldl• - ,,_, ...... 'OI!Iclo- \'~ llo•Of'.t- A,- M•· 
•~•- o.e...tu M;~o~.,- JClMot l'mQ- \t-l'mrc- 1-aulo Gwt· 
1'.10 - ,,,_ 6c' \CC11.>- t...u (' .t•·~- AupoLo ft;IIIO(IO- l..ou• 
,,..Ali IL~~t~~•aa..- tfoll<>t Dur•- Ru, $.aatOl - Dwtuu C~ -
f:lillll(ll) JlcM~o4r- ~ ('~ - Aaar.al f'cu.DCD- kobcno 
Sat.-- - S4A- (' .._.., - fLUIU.! f f'.aa(O - ~ .... ,alhlo r.nto 
- 1 ,:MO(.,.,.,-..,., -~ ~- ()c:o ldulla.cn - &medo· 
"" f'nmot:a - l#.ato b~.a - .\blto. l.do- Oc..r ll«in 

O SR. rat.."iW&'\TE P•C~ f"ustoJ - A b.:. de ~ 
Al(lljltoa o '~ .X M· Sn. Sm~eo.. lt.t•'Cftdo nUmclo 
~"""bto.abcft.la ~. 

O S. .. I•.ScgcUno ..... l"fCIMSct lltntur.a cSo l~\pcd.oc.ntc .. 

f.. lado o oqu&lliC 

OFTOOS DO .MIS~'TltO 
DAS U:UC()ES FXT'ERJORES 

:O." 7 !76.. de ~I do <orra~tc.. .,raclocaldo c:omunlc:açlo da pro
mul~o. pdo Smbor Ptcsidcnta do Scudo Fcdcnl, do DacRto 
l.qitlativo,.. 37, de 1976.. que "aprova o IQIO do Ac:ordo de Co
opcndo Cullural ann: o CioYCmo da RCJM}blic:a Fcdenuiva do Bra· 
Iii c o CioYCmo da Rcpllbltc:a Ci:aboncu"; c 

N• 8/76, de li do c:orranc.. ap1deccndo c:omunlc:açio da pro
mulpçio, pelo Senhor Presidente do Senado Federal, do Dccrc!o 
l.qWatlvo n• 38, de 1976, que "aprova o tQto do Ac:ordo sobn: 
Tra111poncs Aá'cos cntn: a Repllblic:a Federativa do Brasil c o Reino 
Huemi&a da Jordinia". 

O FI CIOS DO MINISTRO 
DA AGRICULTURA 

N• 3<41/76, de 22 do corrente, encaminhando o parecer daquele 
Minist~rio sobre o Projeto de Lei da C!mara n• 16, de! 1976, que 
"detef111ina levantamentos pr~vios de custo para fixação de preços de 
produtos aj!rlcolas"; e 

:O."' J.C/76, de 2! do conunc.. mc:aminhendo o p.at'CCCt d.tquclc 
Alllll&ab..:. t<Otw.: o Pr~o de Vi cSo SeNdo,.. u.J. de 197S. do Sc
llhot $oudor V a~ T Of'te\, que "dncípbft. a ~. no 

~ao ''"ICJ1toU. ~ arc.u• ~ cm pacoto padro
curAdot." 

PARECERES 

PARECER S.0 465, DE 1916 

Da Com.lasio de F1rua.nças, 10brc o O tido s-t, 
do 1!67 (n.0 967-CC/76, na orlrem>. do Senhor 
GoTcnwlor do Estado do P'arlulá. soUdtando 
aatorlzaçio do Senado Federal para ®ntratar 
Opc!rllçio de empréstimo, destinado ao Pro'"'" 
ma do R.Odorl&s AlJmentadoras para o Estado. 

aetator: Senador Mat1os Leão 

De contormJdade com o art. 42, item IV, da Cons" 
tltuiçã.o, o 8enhor Governador do Estado do Paraná, 
no Otlclo que enviou a esta Casa. sollclta do Senado 
Fedeml a competente autorização para contratar 
uma operação de ••empréstimo externo, no valor de 
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares), com aval 
do Tesouro Nadonal, para aplicação no Programa de 
Rodovias Alimentadoras para o Estado". 

2. Informa o Senhor O<lvernador do Estado que 
"a inexistência. de uma. rede eficaz de transportes ro
doviários constitui um dos maiores pontos de estran
gulamento para a plena utillzação da capacidade de 
produção, n!etando negativamente a comercialização 
e a manutenção de nivels de competitividade de pre
ços, tanto no mercado Interno, como no mercado ex
terno". 

3. A$ obras previstas para execução no periodo 
1976/79, num total de 10.000 km, estão orçadas em 
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Cr$ 5.528,0 mllh6es, dos quat.s Cr$ 1.399,0 mUbAo, 
serão npliCAdos em uns. O ~uema flnanc:elro ~ o 
sogulnte: 

<' do Banco Ct-nt.ral do Br:LIII, paro. aer apllcndo em 
obnL'I con.stanlC"S do Prognuna do RodO\'Iu A.llmentn• 
donL'I paru o ElitAdo. 

(Cr$ lUlbóes) 

R::canos IDteniOll ..•.••......• 

- Recursos Orçamcm t.A.r1oa •••• 
- Fundo Rodo\'1Ar1o NadoDAl . 

- Conv~o D!'lER •••.••••••• 
- ~ <ConvêniO UnlAo) •• 

- Bl'."DE ••••••••••••••.••••••• 
Reca~ Externos ••••.••••••• 

TOTAL •••••••.••••••••.••••.•• 

4.5:1 
3.$57 

832 

so 
m 
57 

1.000 

5.5:1 

... O Governo da U:úAo tEM n.0 138/ill) :apro
vou C*~Uema nn:a.nc:elro de apoSo a eac Plano com 
rec:unos de orSpm eXknu. e lntema. Tal e~quema 
prev~ doia emprc!:sUmos exlA!rnos DO ftlor, cada um. 
de cinquenta mllb6es de dólan:a norte-:r.menc:an01 
CUS$ 50,000,000.01)) ou o seu equJ'flllcn:sl(o em ouc:ru 
mocdu, A sorem CODI:nltlldOS, O prlmelro C!m UnS O 
o SCiWldO cm 1977. 

5. P:Ln atender llO d.lsposto no :trl.. -403 do ~
gimento Interno, toram anexados AO presem((>: 

ll) cópia do Aviso n.0 252/76 - do Scnbor AD
nl.stro Cbete da Seuetar1A de Plnnejamonto dA Pre
sld~nc!A elA Rcp6bUcn AO Senhor lD.nlslro de Estlldo 
da FazendA. reconhecendo a prlortdlldc requerida. 
para os etoltos da legls1AÇ!.o em v1anr; 

bl cópia da publlcnçAo onc1Al com o texto elA 
Let Estndual n.0 6. 7&1,' de 21 de dezembro de um. 
nutoriT.nndo o Governo do Estndo do Pn.rnnll a .:on
trntar emprésUmos externos; 

c) p~LreCer do órsAo competonte do Poder Exe
cutivo Federnl (cópia da Exposição de 1-toUvos n.o 186, 
de 1976, do Senhor Mlnútro da FnzendA. com o des
pacllo do Senhor Pr~dente da RepubliCA autortzv.n
do n operação). 

6. A nprovaçAo do ~térlo da Fnzenda em 
conjunto com o Banco Centrn.l do Brnsll, nos tonnos 
do Decreto n.0 74.157, de 6 de julho de 1974, bem 
como o exame rln:ll dns condições credJtlclns do caso 
serão examinadas à. vista das condJç~ usunlmcnto 
admitidas para operações da espéc:Jo. 

7. Cumpridas as exigências do art. 403, allneas 
a, b, c, do Regimento Interno e tendo em vista que 

ArL :!.0 !t. o~rat:Ao de cmp~Umo rc:ill:::lr·SC·A 
na rorma apro\'lldll ~lo Poder ExccuU\'0 ~cr&\1, A 
tAXll de ju~ dc~s.u opcraclonau. ac~iclmos., prn
zos e dcm:u~ condi~• ~admiUd:u pelo B:anco Cont.nal 
do Btull pua rcautro de emp~umoa dA eapc!de 
obUdo.á no c.~tlertor. o~teld:u u dcmAb e.ltldnc:lu 
dOI órPOII enCA!nalldOII dll cXteUdo dll poliUCA OClO
nómico-finiLOCdfll do Oorcmo F'nttonal co, aindA, o 
dllpolto na LC'I t::.UdWll n.0 O.~. de 2-4 de de'kln• 
bro de 1!175, publ!eodA no D~ritt OUcJ:al do EltAdo no 
dJa :!!) de dt"'embro de 1117$. 

Art.. 3.0 EJtA :"0.110IU\"ÂO cnlnl em vlaor DA dAtA 
de •ua pubiJc:a~Ao. 

SILJa du ComiA&s.. cnn lG de Junho dtt uns. -
Salcbnha ~ Pr\'.lld~l<!. no cXt'rclC:IO dll Pf'ell• 
d~nc:ta - )!Alto. l.clo, Relator - JoroC! SarncoJ' -
Ldlt' Cbn'l'!ll - SaldAnha Df'rd - tltonritta" de La 
~ac - )IAaro lknC!Yidett - Dulon J.,..lm - lfrf. 
cor Dw - J- Galoml&nS - Ud\'idJo ~uaa 

P..utECEJt s.• 4CC. DE lt":C 

Dll Colllbdo- dC! Coaatlta~Ão e Ju.U(a. 
110brc o hojcrto do Re!iola(lo n. • 10, da 1r.a. 
&pml(!al.lido pda Comb.âo do Fbua.Dçu qDO 
'"llat.orlm o Goftf'DO do Ea1ado do l"'la.nulã a 
roalhv o~ dl! aapré$Umo no YIL1or de 
OS$ 51,101,801.00 (dnqàasm mllh6C!a de dOU.. 
lAres norte-ammcnos), para ttmuadlu- o Pro
~ det aodorlu Allmealadoru .pa.ra o Ba
bado". 

RelAtor: SeDJufor DehidJo Sm~ 

De nutorta elA ComWAo de nma.nÇAa, vem no nos
so exnme projeto de roaoluçAo que ~autortsa "o Oo
\'C!mo do EstAdo do Panlnll a rullzllr umaa operuçAo 
de emptc=sUmo externo no valor de US$ 50,000.000.00 
CctnqOenta mlihôea de dólll.rea norte-amertc:n.nol ou o 
equJVAJon~ em outnas moedu, de prtnclpal, com gru
po tlniUlclador a ser IndiCAdo, sob a orlentAçllo do 
Mlnbtérlo da Fnzenda e do Banco Centrnl do Brn.sJI, 
p:trn ser apllcndo em obras constantes do Programa 
de Rodov-Ju JJJmentlldoras para o EstAdo". 

2. O mérito da matéria tol deUdnmentc exn.mJ
nndo pelo. Comlsslto de F1nançn.s, cujo parecer é ro.
vorllvel no atendimento da solicitação do Senhor Qo. 
vemador do Estado do Paraná. 

o empréstimo pleiteado é fundamental pn.rn a via- 3. O proceBSo velo Instruido com os seguintes 
blllzação financeira de Investimentos de elevada lm· documentos bnslcos: 
po,rtâncln pnrn ° desenvolvimento daquele Estado, a) Otlclo do Senhor Governador esclarecendo 
opinamos pelo acolh1m.ento do presente pleito, na destinação da operação c os recursos para satlsta-
!orma do seguinte: zer os compromissos; 

PROJETO DE RESOLUÇAO N,o 60, DE 1976 b) Aviso n.o 252, de 1976, da Secretaria dé Pia-
Autoriza o Governo do Estado do Pn.r:má • nejamento da Presidência da Repúbllca que adjudl

a realizar operação de empréstito externo no cou a competente autorização aos Investimentos· 
valor de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões ' 
de dólares norte-americanos), para financiar c) Lei Estadual n.? 6.764, de 24 de dezembro de 
o Programa do Rodovias AUmentadoras para 1975, publicada no DlarJo Oficial do Estado no dia 
0 Estado. 2~ de dezembro de 1975, autorizatlva para a opera

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 :1!: o Governo do Estado do Paraná auto
rizado a realizar uma operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de 
dólares norte-americtulOS) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, com grupo financiador a ser 
Indicado, sob a orientação do Ministério da. Fazenda 

çao; 

d) Exposição <le Motivos CEM n.0 186/76), do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao 
pleito; e 

e) Despacho do Senhor Presidente da República 
na Exposição de Motivos acima referida, autorizan
do, dessa. forma, o Senhor Governador do Estado a 
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dir!gtr-se 110 Senado Federal, para os fins do dispos
to no art. 42, Item IV, dn Constituição. 

ol. 'rendo em vista o entendimenw firmado por 
esta Comissão em 12 de novembro de 1975, a res
peito dos pedidos de autortmção para empréstimos. 
operações ou ucordos externos, de nalureza nnan
celrn, de inteteASe dos Est.ados, Distrito Federnl e 
Munlclplos lart. ol2, IV, da ConsUluJçlio), tace à im
pre,•llu\o da red:lçAo dA alínea a do art. -103 do Regi
mento. ·nno tLU.ndo, entamente, quw os documen
w e lnfonnações que os go\•ernos e.ost:adu:ús est.:lo 
obrhcados a enviar ao Senado. oa processos pertinen
tes ik mnUrlaN vtnhu.m ~endo deficientemente lns
truldo.. tornando dUlcU up~lar, em protundldade, 
a reAl utuaç!&o nnancC'Ira do Est.ado. 

5. A.Wm. PArA aprcdaçAo dos pedidos de auto
rlD('.ÍO dr qur l.'"lllA o A.rl. ol:!, Item nr, da Constl
tulç!&o, deveriam os proeeUC~ de lntere.ue dos Es
UdOJ, do Distrito Fedena.l e doa MunJclplos. conte
rem lU ~ntn l.n!ormAç6es e documentoa ac:e~-
141101: 

... , condltóc:a de pr:&JG. ,turos e st%lnlDUu: 

b) vAlor du dh1du e.xtem:u Ji conlnúda.s e 
AJndA nAo re.a.ptAdu; 

c) .IJl~ nn:a.oaln do soUcltante: 

d) 7Alor dA cU\'IdA internA e da cozuolld:lda; 

") Pf"C.'\'1.ÚO Of'\'AmentUia dA recdtA e despe
A. tnclu.aJvco com A proJ~Jo PAn os ex.!rclclos 
no. qullU Tcr.~r!.o oa emp:tsumos: 

() llta':DldlldC!, CODTenJ~nda e plano de llpll
CAÇ!&o." 

6. A.N!m. complementando o Ofldo or1;1nlll 
ln

110 Hi!M, dco 1-1-G·"iiU. tonam enauntnhadu 110 Se
nadO F'l:de."lll (Q!IdO n.0 V13/iCI, de 18~-76) mA1J1 al
cumu tn!o:m:a{óe:l liOIIdt.:adll.ll e lndJ.spensivds para 
o exame de c:usoa dA esspéde. 

i. &Jl:u e:dg~ndu podem :~er jWIUficadu da 
lot'1:Ulntt' forma: 

.. 11> no QUI." :~e rt:!rf'l:! tu condições de prazo, Juros 
e S:AnlDUu da opcrnç!o de crtd!to. !nce 110 
c&Lii.clo du nes:octaçõc&, nAo ~ posslvel saUs
fAu:r À JOUcllaçlao. A Exposlç!o de MoUvos 
n.0 J8G!7G. de 9-G-76, do ~Uni.sl.trlo du Fazenda 
no Exc--lcnúr:tlmo Se:~hor Presl~ente da R.cpú
uUcn., que zautori%ou o Go\'emo do Est.ado a 
enCAmlnnar pedldo de nutorlznçúo de emprés
Umo no Sennao Federnl, Jl\ aflnnava. em seu 
Item 6, que o rxnm~ tlnal du condições credl
llc.llU deveria ser etetuado oport.unamente, nos 
lf!nnOS do Decreto n.0 74.1-17, de 6 6-74, à vista 
dn respectiva minuta de contrnto"; 

"b) os s:ald'"' dt'\·edores da. 'I dh·lda.'l externa 
e Interna apresentam-se em quadro anexo, que 
mostra o "Cronograma de Amortização do Prin
cipal e Pngamento de juros" do Tesouro do Es
tado I quadro Il" - de 1976 n 1984 Cnpósl: 

cl n situação nnancelra do solicitante pode ser 
encontrada no Quadro V, onde é mostrada a 
"capacldc1de de pagamen!()" do Estado do Pa
raná, de 1976 a 1984, onde a disponibilidade bru
ta de cadn ano cobre perfeitamente o total do 
compromisso do reterldo perlodo (contratos ex
ternos e Internos); 

d) a divida Interna do Estado é esclarecida no 
Quadro I <1976 a 1984); 

e) os Quadros u e m fornecem os valores da 
previsão orçamentária <receita e despesa) para 
1976, como, também. sua projeçiio até 1984, ou 
seja, para os exercícios nos quais vencerá o 
empréstimo em exame; 

n do exame do processado. verifica-se a lmpor
tAncla tndlscutlvel do projeto - construçao e 
melhoria de rodovias allment.adoras - "de vez 
que a économia paranaense é baseada tunda
mentalmente nn agricultura, "não tendo o Es
t.ado acompanhado o acelerado crescimento do 
setor.- visto que a rede de transportes nJ?re
sentn. "92~ de sun extensão total trnnsitnvel 
npenas temporariamente, dependendo das con
dições cllmiLUc:as", e a necessidade de unir as 
iLreas produtoras nos grandes eixos viários •• que 
deiiUUldam os mercados consumidores, estão a 
exigir uma rede rodoviária. com função a.Umen
llldora, :na.ls salls!atórln." 

8. Ressalt.a do exposto, que a soUdtação sob exa
me atende à.s prescrtç6es do Regimento, com as exi
gências adotadu por esta Comt.sslo . 

9. Assim, o projeto de resolução em exame pode 
ter t.nunJtaçAo normal, umn vez que constitudona.l e 
jur!dJco. 

8:tlll. du Com.Wões, em 23 de Junho de 1976. -
Acclob' Filho, Presidente - Helvídlo Nunes, Relntor 
- llll.livio Coelho - .Selson Ca.meiro - Henrique de 
L:a Rocque - Heitor Diu - Leite Chaves - Dirceu 
Ca.niO!IO. 

O SR. PRESIDE:'oTE (Ma~.1lh:.c:o Pinto)- O ~pcdic:Jitc: lido 
, .• , á rubheaçào, (Paul.'l.) 

- A PrcNdena. comunic:a que. nO$ tc:rmos do An. 278 do Rc
Jimc:nto lntc:mo, dc:lc:nninou o arquivamento do Projcro de Lei do 
Senado~ 251. de 1975, do Senhor Senador Osircs Tcü:cira, que pro
lqc a mlhia bruilcina c dA outras providénàas, por ter recebido pa· 
~ contrArias. quanto 10 mmlo, das comissacs a que foi distri· 
buldo . 

O SR. PRESJDEJI,TE (M11galhics Pinto)- A Prcsidéncia con· 
voc:a IOdo cxtnaordinAria a realizar-se hoje:, As 18 horas c 30 mi· 
nulos. destinada laprcciaçio das seguintes mal~rias: 

Projctos de: Rcsoluçio nts 40 c 43, de 1976; c 
Parecer n• -424, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) -Sobre a mesa, pro
jeto• de lei qucscrilo lidos pelo Sr. I•·SccrctArio. 

Sào lidb~ os !>CSuinlcs 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1976 -
Complemeatar 

- Introduz modlncaCI}es na Lei Complementar nt 26, de I 1 de 
Jetembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ 1•. do artigo 4~. da Lei Complementar n~ 26, de li 

de setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo: 

"§ I~ Ocorrendo casamento, aposentadoria, transrcrên· 
cia para a reserva remunerada, rcrorma ou invalidez, cons· 
lruçào ou uquisiçiio de moradia própria do titular dn conta 
individual ou de seus dependentes, poderú o saldo du conta 
ser retirado, entc:ndendo·sc: como dependentes os assim con· 
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siderados pelu legislação de previdencia social, bem como 
pela legislação espcc!lica de servidores civis c militares", 

Art. ~ Esta lei entrarA cm vigor nu data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrArio. 

Jllldfkaçio 

O Programa de Integração Social (PIS) c posteriormente o Pro
grama de Formação do Património do Servidor Nblico (PASEP), 
vieram a público, como sendo programas de alto c real conteüdo so
cial, na medida cm que a propaganda governamental alardeava que 
o primeiro. isto i:, o J>IS crd uma verd:~dein dosobc:n:~ do "ovo de 
Colombo", pois, inc:lusivc. tinha a condição de tornar realidade a 
participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, c. consc:
qOentemcntc. d:u c:umrrimcnto :.o dispoiitivo da Con~titui~olo de 
que tnlla o inciso V, do artigo 16S, de nossa Constituição Federal. 
No caso do PASEP, a propagandajA nao foi tão intensa. a nouo ver, 
cm nulo de correr o risco de ser tollllmentc o(llSCIIda pela di· 
vulg:ac;-lo do f'IS :~ti: no c.\terior. bc:m .:omo pelo fato de que os pró
priostrabalhadorcsjA haviam descoberto que A coisa nAo cra bem as
sim, isto é, que tal programa ou uüs prognamas, estavam longe de re
presentar o que a propq~anda oficial anunciavA. 

Seja como for, o fato é de que ambos os programas fonam in~ 
tituidos e estão cm plena vigencia, c. quAnto mais nAo seja, estAo ser· 
vindo para incrementar nosso mercado de apitais, consoante tem 
noticiado a imprensa falada c escrita. Sendo assim, cabe aos partici· 
pantes, não uma fascalizaçào dircta dos programas, pois pura isto 
nAo ti:m compcli:ncia, mas, pelo menos, o cume: dos prós c contnas, 
com o que se poderA ir ofcrcccndo sugestões que possam melhorA-los 
c fazC.los, na medida do passivei, instrumcnlos vAlidos cm bcnctrcio 
dos participantes, sejam servidores públicoJ.. sejam empregados su· 
jeitos 110 regime da ConiOllde~o du Leis do irubalho. 

~ por estes motivos principais que estamos apresentando este 
projeto que mais nAo visa do que permitir que os saques-dos saldos 
das contas individuais dos titulares se façarn, além das hipóteses jA 
enumeradas no parAgrafo que se propõe modificar, no caso de conto 
trução ou aquisição de moradia própria, c. que cm todas as hipóteses 
de saques. sejam abrangidos os dependentes dos titulares das contas 
bancArias, nos termos da legislação prcvidcnciAria c da legislação 
c:.'lpcc!licu sobre servidores civis c milit:lres. 

ressalvado o disposto nos parAgrafas deste urtigo, indisponlvcis por 
seus titulares. 

§ I• Ocorrendo casamento, aposentadoria, trunsfc:rencia pura 
a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta indi· 
vidual, podcrA ele rcccbcr o respectivo saldo, o qual, no CISO de 
monc:, sen\ paliO 11 scus dependentes, de acordo com a lqi~laçio da 
Prcvidcncia Social c com a lcgislaçAo especifica de servidores civis c 
militares ou, na falta daqueles, aos sucasores do titular, nos tcrme», 
dalci civil. 

.... ········ ·········· .. ········· .......................... . 
Às Comw&s dt COIUtltul(do t Jwtl(Q t dr J.trúlo(Jo Soda/. 

PROJETO DE LEJ DO SE.'IIADO llo .. 160. DE 1976 

~ DOYa ~ 110 pariaralo úko do anJao IJJ da 
c-lldaçio clu lAG do TrallaDio. ~ pdo Dccmo-Lft 
.. 5.451 • .W I• tSe -.lo de 1\loO e lU CMitn.s pco•lcW.-du. 

O Congrcs.so Nacional decreta: 

Art. I• O parAt;rafo &!nico do aniso I)J da Conkllidaçào das 
Leis do Trabalho, aprov;ada pelo Decreto-Lei n• S,.&Sl, de J• de maio 
de 19-&3, piWiatc:r a ~uinle rcdaçlo: 

"ParAgrafo Único. A intcrrupçlo de prestat;lo de ser· 
viÇOS, para que pou:a produzir deito IC!lal, dcvcn\ ser registra· 
da na uncira de Trabalho c PrcvidCncUI Social. admitido, 
na impo..,ibilidadc de cfctuar-se a anot:açao, por extravio ou 
incxisti:ncia ocasional da mama, qualquer outro meio de 
próva," 

An. 2' Esta Lei entra cm vigor na data de su:a publicaçllo. 
Art. J• Revosam·se as disposiçôo cm contrArio c. especiAl· 

mente. a letra D do art. I JJ da Consolid11ç!o da) l.ci1 do Trabalho. 

J llltitlaçio 

A Consolidação das Leis do Trabalho estabclcc:c. cm seu artigo 
IJJ, as hipóteses de suspen5ào c intcrrupçio do contnato de trabalho 
que ac::arrctam a perda do direito As !mas, por pane do empregado, c: 
que são os SCllUintes: licença, ainda que com pc:rcq>ção de saiArios, 
por mais de 30 dias: pnraliuçllo, parcial ou toual, dos serviços da 
cmprc:.'lll, por mais de trinta dias c au.\Oio-cn(crmidadc por mais de 
6 meses, ainda que: desconllnuos. 

Com cfcito, nAo se pode conceber que o titular nao possa sacar 
o saldo de sua conta individual resultante de um dos programAS, 
c:omo por exemplo, cm razilo de CDSDmcnto, aposentadoria, cons· 
truçào ou uquisiçio de moradia, invalidez c outros motivos rela· 
tivamcntc n seus dependentes, pois, como sabemos, o dependente é 
uma parte integrante da famnia, do conjunto ou da economia fa· 
miliar, do qual não se pode desligar o arrimo ou titular, a nilo ser que 
se queira regulamentar a matéria apenas pela metade. 

Temos certc:zu de que esta proposição serA bem recebida pelo 
Congresso Nacional, pois não apresenta nada inusitado, nem re· 
rrcscnl:l g:a~los ou dcsrc.~:1s, mas tão somente, procura. na mcdid:1 
que os recursos de ambos os programas permitirem, os saques lc· 
vando-sc cm conta os dependentes, por ser de absoluta c inteira 
justi~. 

Criticando a sistcmAtica adotada pela legislação brasileira para 
a c:onCC$Sllo de fl:rias, Amuuri Mascaro do Nascimento salienta que 
"as suspensões a interrupções do contrato de trabalho, coniormc a 
naturc:zu c c:xtcnsllo, podem prejudicar todo o direito As ferias, como 
nos CASOS do artigo 133, da CL T. Nenhuma influencia terão na dura· 
ção das fmus, os ufnstamcntos. enumerados no artigo 134, da CLT, 
que silo aproveitados como de serviço efctivo (acidentes de trabalho, 
auxnio-cnfcrmidadc: por menos de 6 meses, etc:.). 

Sala dus Sessões, 23 de junho de 1976. - Senador Nebon 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N' 26 
DE li DE SETEMBRO DE 1975 

Altera disposições da lcglslaçio que regula o Programa de 
lntegraçio Social (PIS) e o Programa de Formaçio do Patrl· 
mônlo do Servidor Público (PASEP). 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••• o ••••••••••• o •••••••••• 

Arl. 49 As importâncias creditadas nas contas individuais dos 
participnntcs do PIS-PASEP são inalienáveis, impcnhorúvcis c, 

·· Séria conlradiçilo cxistc entre: o entendimento de que as 
ausi:nc:ias legais, por cnfc:rinidadc, superiores a seis dias, implicam na 
rcduçuo proporcional das fl:rias (Ac. TST.. Tribunal Pleno, 
19·2·70, RR. 811/69) c a lei, quando estabelece que nilo scrilo 
dc.~contados no pcrfodo aquisitivo. os afastamentos nos quais o 
empregado estiver rcc:cbc:ndo auxnio·cnfcrmidudc c desde que nilo 
ultrapassem 6 meses, 

Nilo vemos como conciliar a tese de que: o empregado cm 
auxilio-enfermidade por menos de 6 meses terá contado normal· 
mente este pcrlodo com a afirmaçilo ao mesmo tempo de que sofrerá 
prcjufzos na duraçilo dassuas férias por força desse afastamento que 
a lei reputa como de serviço c:fctivo. Ou os afastamentos por cnfermi· 
dadc nilo prejudicam o empregado ou cntilo, devem afetar os seus 
direitos. Se nilo atingem o pcriodo aquisitivo, mas interferem na 
duraçiio das férias, o direito estaria dando com uma mão c tirando 
c:om a outra ... Melhor critério seria considerar irrelevante c niio prc· 
judicial ao direito c '' duraçilo das férias, qualquer afastamento 
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ocorrido por motivoi nilo pcrtinc:nta à afc:ra do c:mprc:go c para o 
qual rulo tivcuc o cmprc:gado concorrido. Notc:-ic: que u ferias cons· 
tituc:m um dac:llnco datinado a lin~ apcdlicoto: o lazer. Se o cmprc· 
aado aiA acometido de enfermidade ou acidcnt.Jdo no trabalho, por 
c:c:tto, nio tm c:ondíçõo de: NIÚdc M:qucr •uficicnta para dacn· 
voh-cr lh atividada prorwionaD. PodcrA, mamo, ac:hu·.c 
r«oo.hido a um b~pit.JI, h vua cm prcdri.u condiç&:. fbic:lh ou 
mcnt.Ji•. Scri ju.co c adcqu11do entender que o trabalhador que .c 
lldla naw ~t~Uçlo ati cm sozo de ferilh'! t próprio c·pc:nincntc 
oupor que o cmprc:pdo, na~oa Ntuaçio, deva pc:tdcr o direito lu 
tma.., soz.ada• ou ranuncrada, quando~ cmprqad~ cuja a NIIÍdc 
ou intqrld.2dc Oúc.t nlo foram afc:tadu. ti:m mantido O\C direito?" 

O illhln: mestre Moun \'ictor ku•~mano diKorda tambétit 
do teor da a.ll~~e~ ti do arti,o IJ.) da CLT. por entender que o fato de 
o cmprcpdo pc:rman«a" cm scuo de bcnc:lkio uw•tcnc:úl nào lhe 
dc>'Ct'Ía tlnr o direito a ICriu. a nlo \Ct que ale: bc:nclkio .c prolon· 
p.•.c: por um iUIO inteiro. CIObrindo todo o pc:riodCI aquiwtÍ\'0. l.•.o 
r« du.u r~; a) porque o cmprcpdo doente, embora nào atqa 
tr.aba.lh4ndo. pc:tdc cnaJia• m.alora do que a• normalmente: por de 
d•opc.rldida~ 1t) porque o p.apmcnto a•ut~c:nc:W é \Cmpre inferior 
110 wU.no, (.ando o traba.lh4dor prejudicado, ~t.Jmentc. na 
oc:aúào cm que, com " molbda a lhe: morder o orpni.mo, mai• 
ncut.\ÍLI de t'«'Ur- m.~tcriai• c morai•. 

A La. tod.t•~.a., foi faLa J)Ma ICf Aplic.ad.a como cb é. 
RCJ,~•U'.amot., 11() entAnto • .a .HIJC'Ilo. pua a C\'CIIIualídadc de 

unu n:form.a doo ptindpio. atu.tt. .obre fcri.u. 
Ao ma.mo tempo. dum:uno. a atcnclo apccia.l p.1ra o p.1ri· 

p-111fo unl(o que oublanh4" dt.powll•o foado. 

Crw t.al J'illt.l$r<~fo uma form~~~lidadc a.c:ncial l •-alidadc da 
1ntarupe:ào d.a p~o de \Cf\ioo: E indt.pcn.ivcl que s.cja at.a 

111tcrrupçlo .anot.Jd.a 11.1 carteira profn..ional do emprq;ado. Como o 
dl\pOioiu•o rcp1o. ~ C\-identc que al .c: trata de uma formalidade 
a1CIICial. Se da(umprida a 1ntcrrupe:lo do \Cf\ioo \Cri c:ont.idc:nada 
1nai.:entc.. pu ... '"' efeito. lcp~. O emprqador. ponanto. dC\-c tct 
sranck autdA. nc..c: ponto. 

A \'Cf1Sadc. pomn. é que: '"' autora da Con~lidaçào nlo .c lcm· 
braram da hrpótoc: de incli..lir arteira prolh.ional quando 11 

intcrrupe:lo .c dct. ou por atnavio do documento ou porque a 
rnc:tmA ainda nlo 114p ~do fornecida pela autoridade: admin~trativa 
\CIIIpn: a bnaC'O' - .obmudo no interior do Brasil - com falta de 
pi:'>OAI c de t'«'UDOto r~~.~tcriai• parll cumprir ~ua mi..ão. A circ:unl>
t.iiiCla tcóric:a de: \CI' obriptório o u.~ d11 c:ancira não exclui oYs 
hipótao priticu. Que fazer. entlo7 t c:luo que ac:cit.Jr a prova da 
àntctrupe:lo por qualquct outro meio Admitido cm direito hA de .cr u 
.oluçio natural. !"'lra i•.a. entretanto, tCtcmOto forçados u quebrar n 
.olcnidade da rqna, cm prindpio intnant.igentc.. 

Ei., port41nto, um po•tulado lc:gal vazio de conteúdo doutrinAria 
c dopido dcju•tilic:alivus pritic:lh. 

Se u linulidade do instituto diU ferias é u restuurul;llo du~ cncr· 
gin.' perdidas pelo cmpi'CglldO c: o restllbc:lcdmcnto de c:ondiçõo que 
lhe pc:rmitum n:as.'lumir o cmprc:go com disposiçilo llsiCll c moral. 
ic:ria ilógico dci~nr de: computar como de serviço cfc:tivo para o cfci· 
to de aqui~içilo do direito as l'êrias os fu.,tamcntos por enfermidade 
do cmpregudo, qualquer que seja a sua dural;llo. 

Sala das Sc:s.,õe,.;, cm 23 de junho de 1976.- Heitor Diu. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N• 5.452, de: I• DE MAIO DE 1943 
AproYI a Co1110lldaçio das Leis do Trabalho 

....•...•....•......••••....•.•.......•••..•.•......•.... o. 

Arl. 133. Nuo tcm direito u f'érias o empregado que durante o 
período de sua uquisiçuo: 

a) retirur·se do trabalho c niio for rcudmitido dentro dos 60 
dias subseqUentes à suu suldu; 

\ 

b) permanecer cm gozo de lic:c:nça, com pcrccpçilo de salârios, 
por mais de 30 dias: 

c) deixar de tl'llbalhnr, c:om pc:rc:pçllo do saiA rio, por mais de 30 
dias, cm virtude de paralisal;llo parcial ou total dos serviços da 
emproa: 

d) n:c:cbc:r aullllio-cnfc:rmidadc por período superior a seis 
macs. cmbona dacontlnuo. 

Par:isl'llfo llnico. A intcrrupçllo da prestação de serviços. pura 
que poua produzir efeito lc:gal, deverA il:r rc:gistl'llda na Carteira de 
Trabalho c Prc:vidi:ncia Soci:ll. 

'(Às ConrisJiks d~ Constitui(do ~ Jwti(Q ~ dt úgisla(do 
Soda/./ 

O SR. PRESIDE.'\TE (Magalhães Pinto) - Os projctos lidos 
J.Crio publiados c: enaminhados As comissões c:ompc:tc:nta. (Pausa.) 

Sobre a maa, requerimento que: \CI'A lido pelo Sr. I•·Sc:c:n:tllrio. 

t lido o .q:uintc: 

REQ~~~N•~,DE1n6 

Nos tmnos do an. 282 do Rc:simento Interno, n:quciro que: 
tenham tramitaçio cm conjunto os Projc:tos de Lei do Senado nts 
J.\;t, de 197.S, c I Sol. de 1976. 

Sala du Sc:uõcs. em lJ de junho de 1976.- Ac:doly Fllbo, Presi
dente da Comiuio de: Corutituiçio c Justiça. 

O SR. PRESIDE.'\TE (Magalhia Pinto) - O requerimento 
lido \Cri publicado e induldo oportunamente cm Ordem do Dia, nos 
tmnos rqimentai5. 

HA onadora iruaitos. 
Concedo a palavr:~ ao nobre: Scn:.dor Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTJSTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
\CIJ\Iintc disc:uno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

lnstalou·K hoje. pela manhl. em Anac:aju, a 2• Convenção 
Nacional da lndlbuia de Torrc:fação c Moagem de CalC, sob o patro
dnio da Auoc:iação Bnuilcina du lnddstrius de Torrc:fação c: 
Moaj:cm de C:1fe- ABIC c com a coluboruçilo do Ministério da 
lndtlstria c: do Comércio, do Instituto Bnuilc:iro do Cal'ê, Governo 
do Estado de Sergipe. Secretaria da lnddstria c do Comércio de Sergi
pe. Prefeitura Municipal de Arac:aju c do Sindicato da Indústria de 
Torn:façio c Moagem do Café de: Sergipe:. 

A ComissAo de Honra é presidida pelo Governador José Rol
cmbc:rg Leite, c c:o-pn:sidida pelo Dr. Camilo Calazans de: Maga
lhãa, Presidente: do IBC • 

A 2• Convenção Nacional de lndllstria de Torrcfação c Moa
gem de Cal'ê, atl'llv~ de suas Comissões T~nic:as- da Produção, da 
I ndustrializaçlo c: da Comercialização - rc:alizarA estudos da maior 
import:incia paro~ o sctor cafc:ciro, tendo c:omo metas principais: 

I - revisar a mctll lixada no I' Congresso, de um nlvcl 
de consumo de 10 milhões de sac:as, c:m 1977, passando-a, 
f:1ce ;, conjuntur:1 d:1 csc:1ssc:z. a um nível médio anual não 
inferior :1 7 milhões de sacas: 

2- aaminar o aumento da c:apac:idadc ociosa da indlis· 
tria, hoje: lixada cm 25 milhões de sac:as anuais, tendo cm 
vis1:1 o :rjusl:lmcnlo dos preços à realidade da produção 
nacional do cafe verde; 

3 - analisar o mecanismo de preço para o consumo 
final, considerando o ato governamental que: pretendeu rc:su· 
lar a matéria; 

4 - estudar medidas próprias à melhoria de qualidade 
do c:afe para o consumo interno; 

5 - lixar um ctidigo ético de comerciulizuçi'io com re· 
gras de relacionamento intcrindustrial c com o varejista, de 
forma a evitar práticas desleais de concorrências; 
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6 - aprovar uma campanha de imagem da categoria c 
daABIC: 

7 - analisar as aluais linhas de financiamento c obter 
medidas complementares visando a facilidades financeiras 
para a capitalização do sctor. 

As teses aprovadu serio enc:aminhadu às autoridades, para 
exame do seu atendimento. 

Sr. Presidente, espero poder assistir a essa rcunilo cm algumas 
de suas ctapu. mas registro Jogo a sua realização para destacar a sua 
importJncia, ressaltando a presença de destacadas autoridades, 
como o Ministro Severo Gomes, todo' os dirctores do IBC. o Dr. 
José Aristóphanes Pereira. Dirctor do Banco do Brasil para a Rcgilo 
Nordeste, c o Dr. Marcos Amorim Neto, Coordenador da Coordc
nadoria de Assuntos Económicos do Ministmo da Fazenda. 

Cerca de I.SOO torrcfadores de todo o Pais paniclpario do 
encontro, que assume especial importAncla neste momento de difi· 
c:uldades para a economia brasilclra. decorrente do panorama intcr· 
nacional. 

Sr. Presidente, nllo tenho dllvidas quanto aos resultados posi· 
ti vos dessa rcuniilo, durante a qual scrio debatidos assuntos c proble
mas de indiscuth·cl significado nacional. inclusive visando a aumcn· 
ta r o c1>n~umo do c-.d'i: no !"'ordotc, que é, hoje. de 3.3 quilo) por po· 
soa, o quedA à rcgiilo uma participação de apenas 1-1,12~ no merca· 
do interno, que ~ o )C8Undo grande consumidor de c:aR: do mundo. 
No resto do Pais, o consumo~ estimado na base de S,7 quilos por 
pessoa( ano. o que bem realça a exc:cpcional importincla do sctor de 
torrcfaçào c moagem de café cm nosso Pais. 

Formulo, assim, votos para o pleno exilo da 2• CONCAFt 
par01 o <jUC muito contribuirá o apoio decidido do Governador Jo~ 
Rollcmbcrg Leite. bem como o dinamismo c cficlencla desse incan· 
sAvcl Camilo Calazans de: Magalh~cs. sempre disposto a servir ao 
Brasil,ao N ordestc c a Sergipe. seu Estado natal. 

Felicito o Governador Jo~ Rollcmbcrg Leite pelo apoio dado A 
1• CO:'I/C,\Ff:: c cumprimento o ilustre Presidente do Instituto Brasi· 
lc:iro do CaR: pela realizaçio desse conclave, que espero alcance 
pleno êxito. 

Sr. Presidente, convidado pessoalmente pelo Dr. Camilo 
Calazans de Magalhues, Presidente do Instituto Brasileiro do CaR:. c 
tam~m pelo Dr. Manocl Pereira da Silva Leite, Presidente da Asso· 
ciaçio Brasileira da Industria c Torrcfaçio c Moagem de CaR:. que 
me dirigiu convite pura participar dos atos da instalação do 
CONCAFê. lamento muito nilo poder comparecer às solenidades 
programadas para hoje. Compromissos no Congresso c, de modo es
pecial, a apresentação, esta tarde, de parecer perante n Comissão 
Mista que: examina o Projeto de Lei 007, do Poder Executivo, que 
a reta dirctnmcntc a questilo dos suis de potássio de Sergipe, não me 
permitem deixar Brasniu. nesta data. Resta-me: assim, rcnovar,'destn 
tribuna, votos de que a importante reunião dos industriais da Moa· 
gcm do Car'i:, cm Aracnju, alcance plenamente os seus altos objc
tivos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto)- Concedo a palavra, 
por cessão, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A luta pelo divórcio, Sr. Presidente, nasceu no Brasil com n 
Constituinte de 1891, ainda que os indissolubilistas a houvessem vis
lumbrado, untes, cm texto imperial de 1861, relativo ao casamento 
dos nuo-cntólicos. 

Foram Lopes Trovão, Guimarães. Natal, Leopoldo Bulhões c 
Casemiro Jlinior que suscitaram o debute na primeira Constituinte 
republicana. Vingou, por~m. o entendimento de que a Constituição 
não traria, cm seu bojo, dispositivo que Eduardo Esplnola entendia 
que melhor fora objeto de lei ordinâria, modificável conforme as 
exigências do tempo, sem que se tocasse no estatuto maior. 

~rico Coelho, na Cümarn dos Deputados, c: Leite e Oiticic:a, ncs· 
UI Casa, viram fracassar proposições. que visavam a inMituir o divór· 
cio entre nós, sem esquecer a erudita colaboração de Carlos de Car
vll.lho. 

Martinho GurCCl, a I• de: agosto de 1900, logrou que: projeto de 
sua autoria, que: se estendia por 18 artigos, fosse nrrovado cm pri· 
mc:ira discussão, jA que, ao seu, se juntaram os votos do~ ScnadorQ 
Justo Chcnnont, Manoel Barata, Nogueira Pnranaguâ, J. Catunda. 
Joilo Cordeiro, Bczc:rril Fontcnc:IIc, Almeida Barreto, Jm Marc:cli· 
no, Arthur Rios., Quintino Bocaiuva, Porclllncula, !\lnnoel Queiroz, 
Moraes Barros. Metelo, Azercdo, Gustavo Richanl, Pinheiro Ma· 
chado c Jlllio Frota. 

Nilo alimentava. entretanto, o grande jurista scrgipano qual· 
quer ilusAo wbrc a sorte final de sua propoJta, por outros tilo ten:.z· 
mente combatida. De nad11 lhe valia afirmar que "O dh·otrcio ~ um 
rcmedio aos c:u:ais de: onde: dcsa('lllrcc:cram o amor. o am('lllro, a pro
teç;lo. o afeto c o carinho. O divórcio nilo ~ J'lllrA os CSJIOSO' que vi
vem bem. que sc harmonizam no Jrandc: objc:th'O do casamento- o 
amor c a c:ducaçio dos filhos." E. mais adiante:- "Então. porque sc 
criou o corpo de: bombeiros. aumentou o nllmcro de incendios? Silo, 
o incendio, como rcc:urso de salvaçio, i6 ~ cmprqado pelos ne
gociantes falidos; usim. o divórcio. como recurso cMrcmo, i6 5C:'4 
empregado nas falenclas matrimoniais". 

A iniciativa de: Martinho Garc:a nao voltou jam11is b segunda 
discuss!o. talvc.t por estar cm estudos o projeto de Códi~to Chil. tal· 
vez por haverem as forçu tradiclonalbt:u impedido que vnnwc a 
muda propositada das Comissôc:s. 

Mais tarde. Alando Guanabara reabriria o debate, K~~~ hilo. 
Pela imprenSA. atravb das colunas entilo prc:stisiM:U do Cormo da 
Multi, deflagraria Heitor Um:a mcmorAvcl cam('lllnh:a cm favor da 
instituiçio. Foi, todavia. na Constituinte de 1934 que o dcblltc mais 
sc acirrou. E os eleitos com o apoio da U11a Eleitoral CDtólicll lo
graram inc:Juir na Carta M:agna:a indiss.'IOlubilidllde do matrimónio, 
nilo obstante 11 c:scharccida oposiçio de Tomh Lobo, Acúrc:io Tor· 
res •. Waldcm11r Mota, ldAiio Sllrdenbcqt c GuaraC)' Silveira. A 
Cana de 1937 manteve o dispositivo, que foi conservado na Constitu· 
çio de 1946. nilo obstante 11 brilhante rc:sist~ncia de Vieira de Melo, 
Nestor Duarte. Soares Filho. FlAvio Guimarilc:s. Jurandir Pires. 
Campos Vergai, Vieira Uns, Aliomar Balc:ciro, Gurgel do Amaral c 
outros. 

Em -1 de julho de J9SI. apresentei, s~. Scnadoro, o Projeto de 
Lei n• 786, que: ac:rcscc:ntDva. 110 llrt. 219 do Código Civil, a pos.,ibili
dndc de anuhaçio de: casamento por "incompatibilidade: invenclvcl 
entre os cónjuges", 

Todas aquelas forças conservadoras, que haviam desabado so
bre meus projetes anteriores. cm favor da companheira. do reeonhe· 
cimento dos lilhos adultc:rinos, do montc:pio c da pemao cm benciT· 
cio dos filhos de qualquer condição, ou que regulava os direitos civis 
da mulher c:a.1ndn, recrudc:sccrnm de violi:ncin c de intensidnde, e a lu· 
ta pelo divórcio ganhou novo realce, menos pela ardorosa dcfc.111 que 
Iii de minhas idtias, mais pelo brilho que, cm se opondo, lhe cmprc.'· 
taram Monsenhor Arruda Câmara, que Deus o jiUnrde, c seus com· 
pnnhciros. 

Graças ao RAdio e, mais tarde, à Televisão, no Indo de sucessi-
vas conferencias c debates, que marcaram todos os :mos daquela le
gislatura, o divórcio saiu do silencio ilos livros ou do ~mbito das di
vergi:nc:ias parlamentares, para alcançar imcdintnmcntc a todo o 
Pais, mesmo aqueles pontos do Território Nacional a que só che
gavam, com atraso, os jornais e as revistas. O divórcio deixou de ser 
palavra proibida, passou a motivo de discussões constantes c. ils 
vezes, ruidosas. Creio, porém, que a divulgação maior da tese quem 
a deu foram aqueles que, pbrn combatê-ln, a condenaram nos pulpi
tos de vilas e aldeias, estendendo por toda parte debate que meus un
tcccssorcs não lograram levar a todos os recantos do Brasil, pela au
sência dos atuuis instrumentos de divulgnçilo. 

Somente por haver a Oposição se rctírndo de plcn:írio no último 
dia da votação da Constituição de I 967, o vigilante Monsenhor Arru-
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da Câmara logrou salvar do meio das emendas sem parecer, destina
das à rejeição, a que mantinha u 'indissolubilidade do vinculo. e que 
nilo constava do texto oficial. 

O Sr. 8eDecllco Ftmlra (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. 8eDecllco Frmlra (ARENA - GO) - V, Ex•. nessa sua 
luta, como que comemora bodas de prata. Seria paradoxo falar em 
bodas de prata. quando V, Ex• comemora a tentativa, neste quarto 
de século. de tirar, dentre nóJ. esta coisa tilo salutar. que é a come
moração das bodas de prata no matrimónio, ou seja, dos vinte e cin
co anOJ de casado. Mas. é oportuno dizer que a resisti:ncia da famnia 
br.uileira. a formação c:ristil da nossa gente tem sido verdadeiramen
te um baluarte. porque rcustir a uma intc:ligcncia como a de: V. Ex•. 
por 25 anos. rc::almc:ntc. não é fAeil, sobretudo tendo V. Ex•. in
gloriOfoll cau~. como acaba de: r~ltar, a cumplicidade, des· 
Jraçadamentc. do. mc:io~o de comunicação. Porque, como demonstra· 
do !oObcj;amente por nó~ c pro,·ado pelo I ~G E. atrJ\'O da) 
C\lóiiÍ•hc:a' public:ad;a-. nlo ~ mei~ de: dh·ulgaçào, talvez por for~a 
do oficio.~ mai• ,.i,itado, pelo infortúnio da dislOOiuçào familiar -
j.í o demon•tr·am~ a V. E''· anlc:riormc:nte. con)tituindo·se todavia 
num .q:mento in••J:nilicante da popula~lo, ou seja, O,O:!'l- de: irmlo) 
n~"'" mfdíe~t;ad"' pelo doquitc:. pel:a diuoluç;io da famnia. que. 
cm c;auu rróprí;a. atr;"'~ da. meiO\ de divulg:açào que detem. defen
dem ;a c:au"' de\'. E,• Rcprocntam muito pouco cm termos de toda 
a pilimidc tOCial bruileira, de vez que detem dcs um número de 
daquitcs •uperior Aqudc todo vcri(teado na população rural br.uilc:i· 
r.a. E p.u-A n~ IIU"JlieiOMI pedir a Deus que lhe: de vida Juficientc. 
prolonpndo-lhc 01> di&.. pua que V. E\• ~ arrependa: viva o 
•uf.Ocrllc. nio para festejar u bodu de ouro da~o dcrrow sucessivas 
que A popuuç-lo br.uiJeira. QUC 11 f amnia br.uilc:ira lhe in\ innigir 
daqui para o futuro, e J.im as bodas de diamante. até. mu nio. sem 
dúvida nenhuma. defendendo a cauwa divorcista, porque da nio fu 
j~a~iça A intdi~ de V, Ex• Parabém. 11final, a V. Ex•. que nos 
~em brindado, com o brilhantismo da ~oua intdigi:neia, com tantos ou
trot projeto. rc::almentc ~tc:is A famnia brasileira mas. deplora· 
vdmcntc. in.i•tc neste. que leria como uma pA de cal nilo somente 
em toda. o• beneficia. que V. Ex • jA prestou l famnia a travá do seu 
oforw lcPWÚ\'O, mas- c por que nio dizer? - sobre a cxisti:ncia 
da própria famOia em nossa Pitria. 

O SR. :"'ELSON CAR:"'EIRO (M DB - RJ) - Agrad~o a 
V. E.t.• pela intcr\-enç-lo, mu- c acabo de afirmar- quem mais di· 
\'UIJiou 11 minha idéia foram cutamentc aqueles que a combateram. 
Quando, em 19S 1. iniciei esta campanha. nilo havia. aind11, CS5II 

multiplicaQ\o de eslliÇÕcs de rAdio c tclevi~o. possibilitando u'a 
maior dívulga~o da tese. Foram cutamente aqueles que, nos 
pulritos. nas \'ilas c nas aldeias. suscitaram o debate. E. 5Usc:itando-o 
despertaram 11 atenção para um problema de que muitos nuo tinham 
consc:iéneia. M11s os nnos se pas."Dram, c. hoje, aquele: regato é um 
caudal. é um Amazonas, c V. Ex• se engana quando fala no 0,02%. 
Parece até que V. Ex• estA no007. 

Pode V. Ex• estar tranqUilo, que, o que h6. é que V. Ex• se re
feriu ao meio rural. Mu se V. Ex•. c:onsulliWc todos os Anais da 
Constituinte, de: 1946, de 1934, quando se instituiu o casamento re· 
ligioso, como uma das possibilidades da legalização da famnia. V, 
Ex• leria os discursos ali pronunciados cu estatfstic:a.~ trazidas. 

Ontem, como hoje, no meio rural, o que prevalece ainda é o 
casamento religioso. O casamento religioso não precisa ser dissol· 
vido pelo desquite. Dar a razão por que V. Ex• não encontra, no 
meio rural, a mesma percentagem de: desquite do meio urbano. 1:: por
que. no meio rural, os c:~sólmenlos siio rcliAiosos. Aliâs, hú de se 
fazer justiça, porque é muito mais fâcil casar religiosamc:nle do que 
civilmente. Sabe V. Ex• das dificuldades, o preço que: um casamento 

civil representa para o homem do interior. No entanto, o casamento 
religioso ~ um casamento fâcil e barato; ~ aquele cm que o povo do 
interior acredito. 

Assim, as estatfsticas referentes ao meio rural nilo devem impres
sionar V. Ex•. O que deve impressionar V. Ex•. ~ 11 existência do mal 
do Pais. Hâ um mal, que~ a desventura conjugal sem remédio, silo os 
filhos ilcgftimos, ns companheiras, c, então, nós chegamos àquela 
f:~sc :~ que se rc:feri:1 o Sr. Ministro Filóidclfio Azevedo: cm vez de se 
instituir o divórcio, nós cada vez mais iremos proteger 11 segunda 
famnia. 

O Sr. 8eDecllco Ftmlra (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? '.(Assentimento do orador.) - O que rnc impressiono, 
deveras, nào são as estatfsticas, mas a versatilidade, a inteligi:ncia de 
V. E~·. a su~ c:.p:~dd:1de de tribuno, de verdadeiro cxptrt do verbo, 
cm ndotar, sempre que: lhe é neecssArio e conveniente, c cm cada 
oportunidade, um argumento 'diferente. V. Ex•. amolda às suas neecs· 
sidades momc:ntãnc:as ós argumentos. Hâ pouco tempo, quando dn 
penúltima emenda constitucional que: V. Ex•, intentou, a justificativa 
era 11 de que ninguém mais queria casar-se no Br.uil; a mocidade nilo 
queria casar-se. tal o desalento, o dcsc:rédito ou a pouca crcditibili
dadc do casamento. Pois bem. trouxemos a V, b•, d:.dos estatísticos 
inconteslAvcis. de que tivemos, no último qainqai:nio, mais do que a 
duplicação do número de casamentos. De pouco mais de 360 mil, em 
1970. fomos par.1 !!-IS mil cas:~mentos. em 1975. quando V, Ex•sabc 
que o aumento da população não foi alem de IJ%. nesse pcrfodo, 
nem atingiu a faixa ctllria, ou melhor. a maturidade. vamos dizer as
sim, quanto ao aumento de nupcias, uma população que justificasse 
tamanho crescimento. Esse nrgumcnto foi nqui invocado por V. Ex•. 
para juitificar o divórcio, como um estimulnntc ao casamento, c, 
hoje, já não fumais uso dele. V. Ex•. realmente. tem uma iriteligên· 
cia que c::~u:.a inveja, C:Jusa estranheza até aos menos avi58dos. Eu 
di»<:, c vale repetir: V. Ex•. de ncordo com as suas necessidacjes. 
utilizA e despreza argumentos. O que havia no interior brasileiro, 
incontcstavdmcntc. era falta de estrutura judiciária, dificuldade que 
vtm sendo ultrapiWIIda de certo tempo a esta parte. Na verdade, o 
lndice de casamentos civil i: religioso - cresce tão espantosamente 
no Brasil qua demonstra, de sobejo, que o de: que se prcci5ava para 
m11is c mais perpetuar e multiplicar a famnia era a solução para os 
problemas de ordem económica c financeira. Graças a Deus, cada 
dia c cada vez mais. face às medidas salutares que vi:m ·sendo co
madu pelos Governos Revolucionârios, vilo sendo resolvidos, aos 
poucos, mas celeremente. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. NElSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
;1 V. E~·- M:.s os números que V. Ex• c:itu devem incluir ccrt:lmcntc 
os casamentos religiosos. Os casamentos civis nilo devem atingir essa 
cifra a que V. Ex• se refere. SAo os casamentos religiosos também. E. 
nesses casamentos, o principal nilo é.58bcr quantos se casaram, c sim, 
s:~bcr quantos casamentos continuáram estáveis; quantas familias 
nilo foram dis.~olvidas. E os projetas que lenho defendido nilo evitam 
os cas:.mentos, apenas dilo solução às conseqUéncias dos casamentos 
infelizes. Veja V. Ex• que não quero, também, que os 845 mil casa· 
mcntos, que V. E.''· cita que ocorreram no Brasil, acabem cm divór· 
cio. Mas se alguns acabarem cm divórcio, cm desajustamento irrc· 
mediável, é preciso dar-lhes uma solução. 

O Sr. llelledlco Ftmlra (ARENA - GO) - Não posso, se V. 
Ex• me permitir. conceder n V. Ex• o titulo de ignorar determinados 
fatos, Em que pese o Hl'lrcço c a estima que tenho por V. Ex•. nào pos· 
~o conceder :1 V. Ex•. o hencficio da ignoriineia. V. Ex•. sabe que 
o divórcio é proliferantc; V, Ex• sabe que, nas pãtrias que, desgraça
damente. insta lu mm csle instituto. ele se iniciou sob esse pretexto. o 
de resolver problemas de cuais desavindos. As estatlsticas demons
tram-no, elas af estão, c V. Ex• nunca pódc contestâ·las. Ele é um 
mau proliferantc, a sua simples existência - jã diziam os colegas 
juristas de V. Ex• - em um pafs, cria a sua necessidade. Cal por que 
acho que V. Ex• nilo se pode socorrer do bcneflcio da dt'Jvlda ou da 
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ignur:inci;l, porque rculmcntc V. E.\' bem o s;1bc, de que ele i: um 
mal, desgraçadamente mais do que proliferantc. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Gostaria de re
colher os conceitos de V, Ex•; essas opiniões tão valiosas, pura distri· 
bul-Ias cm várias llnguas, cm todos os palses civilizados do mundo, 
para que eles então recolhessem as suas leis de divórcio c inclulssem, 
então, a indissolubilidade do matrimônio, porque o mal que há no 
Brasil, deve existir, também, pelo resto do mundo, c a colaboração 
de V, Ex• seria eficiente para convencer esses palscs. Acho até que 
nós dcvlamoslcvar essa tese à ONU, onde se reúnem todos os palscs 
do mundo, menos cinco que não têm o divórcio, para sustentar que o 
divórcio não deve existir porque é contra a famnia, contra a socie
dade, contra o bcm-estar público. Tcrlamos ao menos uma bandeira 
n;1 ONU pam ser dcfendid;l. Pem1 que: V. Ex• não integre as·dclc:
gnções da ONU, porque: poderia sustentar esse ponto de vista c: tal· 
vez convencesse os outros palses, para que revissem suas legisluçõc:s, 
pura delas excluir o divórcio, que causa tantos males, que niio devem 
ser só no Brusil, mas cm todo o mundo. 

O Sr. Beaecllto Ferreira (ARENA - 00) - ~ um argumento, 
1:1mbém. que não fuzjustic;a à inteli!lénci:l de: V. E., •• porque limito· 
me, dentro da"minha pequenez a tentar legislar, ou pelo contribuir 
par:1 resolver os problemas brasileiros. Agor:1. V, E.'' extrapola. j:"1 
quer que pratiquemos, que levemos na forma de enlatado as nossas 
idéias para o exterior. ~ bem verdade que nos envaidecemos até de 
verificar que algumas coisa do legislador brasileiro, da criatividade 
brasileira, jâ esteja sendo exportada. Entendo que temos tantos pro
blemas nossos ainda a serem resolvidos que recolho-me, dentro das 
minhas limitações, a exercer o mandato que me foi delegado, na tcn· 
tativa de resolver os problemas que atingem a nossa gente, prin· 
c:ipalmcntc o povo do nosso interior, que clama por outras providên· 
ci;1s que não <.-ss:1s prognostic:1das por V. Ex•. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ)- Entendo que ao 
Indo das providencias que o homem do interior reclama, c às quais 
sou sc:nsivcl, também se deve pensar naqueles homens do interior que 
foram infelizes no casamento, c que V. Ex• deve conhecer muitos, de· 
vc receber cm seu próprio lar c que constituíram novas famílias que 
são recebidas com as mesmas honras das famílias legitimas. E V. E.,• 
deve conhecer cm· sua terra, no seu município, muitos filhos ilcgi· 
ti mos, como também, muitas companheiras. E são para essas com· 
panhcirus, para c.o;scs filhos ilcgltimos, puru essas socicdad.-s conju
gais destroçadas que: o divórcio é remédio. Não há de: ser para lares 
felizes, para os lares cm que os pais se somam na educação c na preo
cupação com o dc.o;tino dos filhos. 

V. Ex• se preocupa apenas com os casais felizes. Para estes, da
mo'li a perenidade do casamento, mas àqueles destroçados pelos des· 
quites, pelas longas scp:1raçõcs, que remédio damos? Vamos ficar de 
cos'tas esperando que eles nào aconteçam ou vamos fingir que eles 
não ocorrem? 

Mas, Sr. Presidente, não quero, honrado embora com os 
aparte.~ do 'h obre Senador Benedito Ferreira, impedir que outros co
legas ocupem a tribuna nesta tarde, c vou continuar minha oração 
dizendo que não vou conseguir convencer o nobre Senador Benedito 
Ferreira, porque ele estA convencido de que esta é a sua posição: ele 
deve ser contra o divórcio, c é. Um dia, ele se convencerá de que a 
sua posição nüo é a mais feliz. não i: a que mais interessa ao povo 
brasileiro. 

O Sr. Vuc:on~los Torra (ARENA - RJ)- Permite V. Ex• 
um aparte:? 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ)- Com muita hon-
ra. 

O Sr. YISCOII~Ios Torns (ARENA- RJ)- Hoje pela manhil. 
lendo os jornais, sou!>.! que V. E,,• falaria comcmor:mdo o jubileu de 
prata de sua luta u favor do divórcio. Em primeiro lugar, dcsc:jo 
congrJtular-mc com usua pertinácia, com o ~u idc:liismo. c por que 
niio dizer?- com a sua teimosia. Hoje, o nome de V. E.'• ganhou. 
incquivocamc:ntc, uma influencia onde a infelicidade conjugal 
predomina c i: uma espécie de bandeira, c, mesmo discordando de 
V. E.''· somos obrigados a rcc:onhcc:ê·la. Inteligente, honrado, como 
V. E.,• o é, estA comcmor.mdo o jubileu de pr:ll~ de uma luta. 
Sei que V, Ex• é moço; niio sei se poderá comemorar o jubileu de 
ouro. mas tenho a imprc:s~o de que, :~pós cuc:s 25 anos, vamos I'Cr 
transcorrer outros 25 anos, sem que o divórcio se instale no Brasil. 
Há. realmente:, desajustamentos conjugais, c V. Ex• hoje é um 
pesquisador, do problema, mas faco questiio de frisar, cm homc:na· 
gcm ao sc:u talento, à sua cupac:idadc de luta ao sc:u c:splrito combati· 
vo: V. Ex• é honrado. sobremodo, honrado c: consciente nesta luta, 
mas se V. Ex• colocas.'c os pés no chão- V. Ex• cita exemplos de 
outras nações - veria que, no Brasil. dificilmente se poderá desfazer 
aquilo que, nu sociedade. é sagrado: o sentimento da fumniu. A 
família. para u rcligiiio católica, que profc:;.,o, é resultante do 
casamento: se depois ele se dc:sfuz. niio dá certo, é um número mini· 
mo. As estatísticas que V, Ex• apresenta uindu, pnrcc:c não chc:gnrum 
u convencer, mas. de qualquer maneira, é a efeméride de um lutador, 
de um homem que:, injustamente, rcc:c:bcu, na pia bntismal, o nome: 
de Carneiro. Nessa luta, parJ mim, V. Ex• seria Nelson lciio (Risos.) 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Obrig:~do u V. 
Ex• O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Folgo cm que V. 

Ex• diga muitos, porque V. Ex• já trouxe aqui, por escrito, cm 
justificativas de: s1.1as emendas que:, por exemplo, cm Belém, tc:riu ha
vido, cm 1973, mais desquites do que casamentos, quando, nu rca· 
lidadc, o que ocorreu ali foi um desquite para cada cento c noventa 
casamentos. Mas V. Ex• diz por escrito que cm Belém teria ocorrido 
mais desquites do que casamentos. V. Ex• diz que, cm Curitiba, onde 
houve um desquite pura cada setenta c poucos casamentos, nos idos 
de 197 I, que ali tumbém teria havido mais dcsquitc.o;, naquele ano, do 
que casamentos. Folgo, repito, cm que V. Ex• agora já niio pontifi
que c se limite, de maneira nuida, n muitos. Mas esses muitos, 
Excelência, graças a Deus são cxccçõcs c sabe V. Ex•. que não pode
mos lcgislur paru as exceçõcs: mas a grande maioria, e os desquites, 
no Brasil, sabe V. Ex•, graças a Deus, aindn, cm que pese n época 
conturbada que. estamos vivendo -época caractcrlsticn já é do ho
mem, o cgolsmo- estão na proporção de um desquite cada oitenta c 
tri:s cusumcntos,enquanto, cm outros pulses divorcistas, temos um 
divórcio pura cada dois casamentos. 

Sr. Prc.o;idcntc, o Senador Vasconcelos Torres nilo acredita na 
força das idéias. Quando, cm 1947, apresentei o primeiro projeto cm 
favor da companheira, também, se dcnngrou, neste Pnls. uma campa· 
nha contra a imoralidade: que seria o amparo ii companheira. Quinze 
unos depois, cm 1962, o texto se tornou realidade. Hoje, todas as 
companheiras recebem pensão dos institutos, todas as companheiras 
tém direito no salário-fnmllin, as companheiras silo recebidas nos 
nossos lares c não houve carnaval de imoralidade neste Pais. Tam
bém quando cm 1949 apresentei o primeiro projeto sobre os direi· 
tos civis d:~ mulher casada. foi a mcsmn utourda: I 3 nnos depois de 
se: converteu cm realidade. Ainda esse uno entrou cm vigor o texto 
que assegura. ii companheira o uso do sobrenome do companheiro. 
Isso durou 12 unos pura se tornar realidade. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ) - Os dados rcfc· 
ridos por V. Ex• mostram que devemos cuidar também desses lares 
infelizes. Eles também são brasileiros c têm direito a uma possibili
dade ou tentativa de felicidade. 

Vou concluir, Sr. Presidente. E.~pcro que o nobre Senador 
Vasconcelos Torres c cu·tcnhamos vida até o próximo ano, para que 
possamos aplaudir o resultado dessa luta, que há de ser a vitória de 
umu instituiçilo do divórcio cm termos rigorosos. 

O SR. PRESIDENTE (Mngnlhiles Pinto)- Peço n V. Ex• niio 
aceitar mais npurtc:s c concluir, por obséquio. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Vou concluir, 
Sr. Presidente. 
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Seu prO)d(» de anulaçlo de au.amcnlo c qu.nro cmendu con•U· 
tii(WfW• nurum ~10 \'lnlc c cinco anol de lula tem quancJ. &~ou 
conwnado. ~fm. que no" a lcnt.au•·a. a1nd.1 tem d.ala riud.a. ma' 
~ qni.al&~roa. mar~:.ar.á a •·•te)raa lk ra"m~ c:ad.a d1a mai' 
ocnud.a peJo po•o br•wlaro. 

"'""" aalld.a olo "' p.lnru doi. Scnadota C«Jbo Rodn,~ c 
SOJIICif'.a AMo~,·. 11(1 ,..wtcttt 11' 60. emitido pdA Comi•olo de J llllÍ· 
c;a c l..c-p~. nn !,_de JUillbo dc 11'9fa: "Que li UHillul\l() do d1~f· 
e» t o eutnpk.rnclllo lcJ.al do c:.aucncnlo CMI obriptóno. p.tfCIIX 
lf>Co:ltaU•d .l Cocau.Jcl. Com dcrto. niiiJVtm pode QCJal o falo d.1 
~ de auu:uo c:.a:un. cu,a cocn1•-énc:u tomou-te 1mpouhd. 
- 4õ01Ulrli.at que .a a.~~l~ p4tJbGa pos.u- .eltart obnpr .a 
•nn JIIAloo c;~t. ~ que te lot1Lam at'tCio:lllftCÍl~•o' c muilo 
lbClt>OIO nq.u ~ cow '100•1..c-. alftd.1 que J'Vdate JCt •mJIO'IA .\ 
t<)l~ tCliU u~ IOCI$c dc <!OfflOix:W c .a\IIIAdlenlo pua a prok. de 
'I'CfJDI'.NI p.at:a a !aaúb.a de amboo&. dc ad~lcJt. para a toOOcdadc c 
dc "'"~ p:.t:a .a Cllflkn>o p(abl.c:.a •• 

\'t \'. El• ql<ll •- opo.a"a a Coau...1o eSc ~c JuUJÇa 
ckl ~.na 11'96 

E .:c "l.attur.!>o G.atUI ate "'~ICO. cm 1'11»· "Sào tmllo 
llwlo$o ~c a toao~k q..c wl o meu JW"'dO. ~ue n.\o COflbeco 
v•to« r-d-• ..... _... rai• q~~t 1~ ...so rat.t tCft:l o ~~npulWI do 
tw·;IQQ fel'CU ~ ~ ~~~J''D. Se- O IDCio l'fOJC".O U\GOC o .apo.o do 
<'bcic.:... -.:~ . .a w.a -14' IC'Ifú -u:a .~ 

Sc-.csu c - - U~ll)f~ o an~ mc:tt« l.ahcr .alwm 
~ t'fl!'UIIIC' ~.-. M ~~de panar do Scnbof Ptcudcnlc d.1 
Rr,"'.i..~•l!l .a •~atUI,.·.a 4c ('l!!M'II4J <~ttal~l. u..:luindo cm noc.,. 
lqlo.tacSo m..:au:D ~ U~~~>cnal.mclll14' ~rado. T aJ CIOftiO ocorreu 
<....,. .,. 1"1~1:'" ("..c1tilt~J \'•"t•'- cm 19~1. c oom o Pn:wcScntc: 
C.atec& ftraawcm 19eo7. o ~te f.rnaao Gcítel. cm J9iS. dd· 
\OU .a -u .:... ~ ,om:a:..ooa.al cntrquc ao voto '"TC do 
C-..ra.., SoiOOlCl~. M.uo n.\o lllc rocdcm Ol d"~ que. o ano 
PllOI....SO. lc>t·.am r.won.a .abtoluLI no ,..atlamcalo c .cão. muno cm 
!wC'O<r • .,. • .,. .. , lN~• n~ p.ar-.a .a rd.,rm.a coo~at...:Jon.al • .aand.a 

~. entre •• rd'ootm.a• to)(Ul• q~K p..UOClll.l. Clill dc1<'Cria ta- lus.1r de 
~U(' 

QC~. ~ ~IC. Ol ~.~ .anO\ de Jut.a, C ''CJO que lodO\ Ol 

.alii(IC:(ICO do\ (:aUIIICftlO• do:twX.adO\ j'do ~UIIC OU peloU lCp..• 

r~~ 61: lato 1 i "cnulr•m. atu•b eSc lcn "'"""'""• c de julpdot. de 
-..IC\ T r.l>v.n.an R~.a dcullu o tcto dcl~ ~alicio de hipocnwa. 
q .. c t o , ...... uncntu tem a:nor. tem vid.a cm comum. lCill uu~leneia 

mut~oa, tem fodchdadc f'CdpiOGa, tem .:mntêncaa COnjunta AO\ filhO\ 
do (.ao.al 

Se mau nl., ru. "' ma .. nlo losm alc.1nçM nC\tc qu•l1o de~. 
I" de tcna~'liladc. tcnh" .1 .:..1nt.Oblru de que tudo tentei para conqui~· 
t.ar a opm1lo rulblac.a naC1on.1l pana uma aulA. que. cm 1900. o in~is· 
ne Ruí B.trbo..a du1oa nlo .a a d.:a m.:aiori11 do po•·o br.uilciro. Tenho, 
Sfl. Scn.dor'C:\, ~ et~n~ênci.:a de ~~~\'Cf Clfft.ldo par:a 11 CllU\A o aroio 
índi•pcnl..\•c:l eh mulher. antC\ Ad•-cNJri:~. hoje intci'CUllda na 
apro•oa,.\o do dl\·órcao. que. 110 contrArio do que ror uanlo tcmro !>C 

ai"'OIh~u. i: medidll cm KU f11•·or c de leU' lilhoJ. E ningu~m. ainda o 
mai) :a~:uerrido do) antidi.,orcilla~. tem dll.,ida de que atA muito 
pró,imo o fim de uma indiswlubilidadc tictlcia. fraudada ror lodo~ 
o~ meio' c por todo\ os modos. à lul do ~ol c diante de no5sos olho~. 

Prato cor. ln~. Sr. Prt:\idcnlc. de uma crulllda, a que velhas 
c;om·icçÕC11 me c;onvocuram, qunndo tive a honrn de integrar a Câma· 
ra do~ Depu tudo~. E que. no decorrer dessa 25 unos. ganhou tantas 
adoüe~ que juMifkam suu vitória. 1\o prestar contas no Scnndo 
Federal c à Nuç;1o dc.\sa cnmpanhn, sinto que não tarda a hora de 
içar, vitoriosa. a bnndcirn por outro~. cm dias mais dirlccis, corajo~n
mentc desfraldada. c que me coube empunhar por cinco lustros n lio. 
E, pcnsundo no~ lnres sem luz e sem amor, rogar a Deus que não 
pcrmitn se rctmdc o dia dn rcdcnçno. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhues Pinto)- Concedo a palavra 
no nobre Senndor Augusto Franco, 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE Pronuncia o se
luintc diloCIIn.o)- Sr. Presidente e Sn. Senadores: 

Re~ornando do meu &tado, trqo 1 imaJcm de uma economia 
pro(unda.mmle afctada pela tCQI que: ncn alin,c. 

A aitu.\Çolo cm ScrJipc t llo JtiVC.. ou talvez. mm Jfa\'C ainda do 
que cm outrO\ Eatadolnordadncn, onde cn dcilOS da Clliqcm tem 
sfdo notic:iadOl com mais frcqOêlleia na impn:nsa do Sul do Pai .. 

Na maior pule dOl munidpiol da rqilo te:tancja. u .afra.' fo
ram illtcir.amcntc pcrdidu. O milho. o fcijlo. o a!Jodlo, que cotu
lílucm Ol princípau produtO\ de uma incipiente economia batcada 
complct.amcnlc no tetor primirio, lllo foram ~ntadcn, pdll flllta de 
dluvllt q~~e te prolon,a desde fC\'Cn:Íro llllimo. Em COMCQOàlcia. 
ai~c .,ora o dacmptcJO c a fome. Na llllima ~qunda·fcina. foram 
abc:rt.u frciiiCl de trabalho cm v;Ariot municfpicn, dlqando-tc A 
eotblal.açio de que teri ~rio a cuno plllZO. IWCJUrar cmprqo 
pdo ~~- p.an einco mil pcüOU. 

O OO"umdor IoM: Rollcmbcfa l..citc vem docnvoi\'CIIdo cr.
(of'CO' na' lent.tt.íva de minimiur cn dciiOl d.1 atiqcm. mu. é prc
<HO o quanlo aJIICl. que cn ó,POl do Governo FcdcnaJ IWqUtcm 

maíor apoio ao Eludo, que comCQI tambbn a ta- sua arrcadaçlo 
conwdcr.w•-dmcnlc rcduz.id.t c podcri até encontr.ar diriculd.tda para 
o ~mcn1o do tuncional~o publico. 

Nlo dacjo traÇJr um quadro aqcrad.tmcntc tambrio. Quero 
apcm.' tranlmitir. com o -t.Ario ralümo, uma IÍiuaçio que n.io 
pode tCf oculuda. poí• cn w:u• deitO\ atlo ~oct~do dimamcnlc M:ll• 

tidcn por srandc pane da popubçio tafrid.1 da zona .cruncja de Sc:r· 
JÍf!C. 

O àodo rur.al jA começou. Slo famniu intciru que panem cm 
buta de tr.abalho. diriJindo-~ principalmente pana Paulo Monta. 
onde a obr.u de: ampli:açio de HidtcUtria orcrcccm pouibilidada 
dc cmprqo. c tambán cm dcm.tnd.a iao tul da Bahia. c outros &
l.adOl. 

E Scrsirc que con1inu11 oportando a sua faiu de populaçiio 
economic.unentc ati•11. E o procc:uo de avaz:iamento da noua 
capacidade de produzir que aiA cm marcha. a compromeler irrcmc
diavdmenlc o nOl.o futuro. 

Quando o homem do scrtlo dciu a sua gleba c procura opor· 
tunid.adc dulllnla, ~ porque realmente sentiu-se mais uma vc:z ina
pdavdmcnlc dcrrolado pelas advcrsidad~. 

Cotc:jodOl Ol efeitos da atulll atingem com os dados da llltima 
M:C.1 de 1971. pare« Kr alll aind• mais gnavc. No Munidpio de 
C•nindé. situado b margens do rio São Francisco. onde a siluaç!o 
cm lermo:~ de ocorrencia de chuvas é ainda melhor do que cm outras 
rcgickl, a precipitação pluviométrica registrada nos últimos meses 
foi n JCguintc: fevereiro- onze virgula um milfmctros; cm março -
prccipilllc!o. zero; cm abril -vinte c um virgula tres millmetros; cm 
maio - no"c millmclros c cm junho, mes cm que geralmente mais 
cho"c. rcgistrou·sc até o último dia vinte, uma prccipilnçiio de 
apcna~ um millmctro. 

Nos locais onde a Agun estA sendo vendida à base de dois cru· 
zciros o litro. cnqunnto se nguarda a chegada dos caminhões-pipas 
que jA estA sendo deslocados para o inlcrior, oistem açudes e agua· 
das, mas o teor de salinilllçiio toma a água imprópria para o con· 
~umo. A s:alinizaçilo dos açude.~ é um fenómeno que começou a serre· 
gistrado cm Sergipe nos últimos dez anos. tornando praticamente 
inúteis todns as r~crvas de água c~istcnlcs na região scrlnncjn. 

A seca do Nordeste nuo pode ser viSia simplesmcnlc como um 
fatalismo sem escapatória, condenando imensa rcgino brasileira a 
condicionar toda sua economia à dependência completa dos ratorcs 
climáticos. Se o problema das csliagcns deixar de ser enfrentado 
apenas cm suas conseqUências, nas rases mais agudas de crise, será 
posslvcl a criação, no Nord~tc, de uma estrutura ogropccuária mais 
resistente nos efeitos das secas. O que ocorre cm Sergipe, por cxcm· 
pio, cm relaçilo ii snlinizaçuo dos açudes,{: um rcnómeno que poderia 
ser pesquisado, para que suas causas rossem identilicadas e apon· 
ladas as soluções compnllveis. Os açudes existentes cm Sergipe 
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foram conttruldo• qu;uc todat hA mai• de trinta ano. e agora te tor· 
naram improtAvc:is. Em conteqOencia dcuc: f.oato, 01 efeito. d» teeu 
.s.ia imcn.amente maioro, refletindo-te com inten•idadc dramAtica 
.obre u populaçôa d» Arca1atingidu. 

/\gora, quando o Presidente Ernato Gcitel adota u ultimu 
providénc:ia• para o lançamento do Projeto Sertanejo, que deverA ter 

um imtrumento vilído para a c:ria~o no Nordatc: de uma atrutura 
mc:lhor aparelhada para enfrcnlllr u teCU, toma•te ímprclcindl1·d 
que u particularidada de ada rqilo Kjam detidamente anali.adu. 
C que. 10brctud0, a moderna tecnologia J'O'M ter cmprqada I fim 
de limar definitivamente o Nordate dOI c:Ccit~ du teeu. 

O Sr. Maro ....W.S (MDB - CE) - V. EA• me: pcnnitc. 
Senador Augu1t0 Fr.anco' 

O SR. AUGVSfO FRAlliCO (ARENA - CE) - Pois nào, 
Senador Mauro Bcncvida. 

O Sr. Maaro ....W.S (M DB- CE)- ~obre Senador Auaus
to Franco, V. EA • faz. muito bem cm. atravb do "" di.cvr.o de ho
je. chamar por providénciu.. providénciu duradounu. diaaza. para 
o Nordc:ltc bra~ileiro. Realmente. no. ultima~ diu. alll c... tem OU• 
vído vArtm pronuneiamentm de rcpn:tentanta da rqi.lo, pronunci.oa· 
mento• que comublt11neiam tempre .olieilllçôa c:mpcnhadu c 
vccmenta para que o Governo atuc: c:t-.cientcmc:ntc: na IWisténcia ~' 
popubçõa atingidu. Ainda no ultimo dominao. nobre Senador 
Augusto Franco. o Dirctor.Veral do DNOCS. engenheiro J~ 
Osvaldo Pontes. pratou dcclaraçôa ao Correio IJrazJl"- c na.wa 
ocuiilo apontou .oluç&s reconhecidamente vAiidu para atender ao 
Nordc:stc. diante de fcnómenm climAti~ C<)mO o da arcncia de 
chuvu. Portanto, congratulo-me: com V. ~· por mais c:stc: pronun· 
ciamenlo que te encadeia naquela Kric: de outro. ditevrw. que ob
jetivam clamllr por providénciu para a rqiilo que rcprc:tentamm 
nata Caia. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Nobre Sena· 
dor Mauro Bcncvidc:s,agradcço o aparte de V. EA•, que é de um &
tado que também sofre u conscqUéncias de uma tea tempre 
pcriódiCD. 

E.ua providência peço aqui, nilo para Sergipe especialmente. 
mas para o Nordeste. principalmente, inclusive Minu Gerais, que: 
tem uma parte no polígono dos teQI5 c também tem sofrido c:s.\llS 

conscqUi:ncios. Nós todos, que repre5Cntamo$ os nossos Estados, es
teS Estados sofridos pela c:stiogem constonte, quosc todos os anos. 
pedimos CS.\DS providéncios c olcrtumos o Governo para c:sso 

as.~untos. 

O Sr. Arnon de Mcllo (ARENt\- AL)- Permite V. EA• um 
apurte? 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Pois nilo, no
bre Senador Arnon de Mcllo. 

O Sr. Amon de Mello (ARENA - AL) - Senador Augusto 
Fronco, c:.~tnvo cu cm meu gabinete quond9 ouvi V. EA• falar sobre o 
seca. Apressei-me cm vir no plenA rio. pnrn juntar no seu discurso nl· 
gumas pnlovras sobre o colnmidndc que também atinge Alngons. 
Infelizmente, Sergipe c Alogoas niio tem, como o CearA, uma infrn· 
estrutura paro rc5istir no flagelo, que chega até nós vczc:.~ sim c vezes 
nilo. Em ocasiões como n atual, sofremos, assim, mais do que os 
outros Estado5. Trazendo para n tribuna do Senado o problema, c 
acentuando que carecemos de todo o apoio do Governo Federal 
pura enfrentá-lo, V. EA• presta, nn realidade, um grande serviço no 
nosso Pais. Nilo se compreende qüc haja um Brasil sofredor, c muito 
pobre, como o Nordeste, c um Brasil muito rico como o Centro-Sul. 
Dou-lhe os meu5 parabéns pelo seu pronunciamento, e 5olidarizo-me 
com V. Ex•, fazendo minhas as 5Uas palavras. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Agradeço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Arnon de Mello. Na realidade, cir· 

cunnanàalmente Alaaoa~ c Scrairc: têm mai• ou mcnl'• a mama 
lituaÇ~O (Jim~IÍ~. ll mama U!Ull~O piU\'iOm~trita. tanto na p:lrle 
d., litonl ~"t.m1o no ~rtào. Só que Sctyirc: aind;a tem .ofrido um pou· 
quinho mal\, J'I'I'\IUC na ranc da adutora ~ertancj• de Seta:ire, ('ta 
ainda nào funciona, como (unciona melhor a de Ala;011•. Muito 
obrieado relo aparte de V. E' • 

O problcm" que aJo~ ocotrc cm Scrairc. c que ~ IIJral·a m~tito 
maa'- tlll"u cm ron~qoênclll da au.cnc.. de c.tudoo c de paqui~U 
que podcmm totnar no .. amcntc adcqUIIda.• 110 con•umo lU AJuu 
dm. ~ m'Cia que, mqUIInto niu zona.• urboanat.. dc:drutame~ oo 
bendlaoo de uma t<Ofntica~ t«no~ill. o lnt"íor nordatino con· 
tínua ear«cndo .atê mamo de tà:níea.• rudimcnlllra. que J'Odcri.am 
mmor11t ~ w!rimcntat., tcdurir .u cocncqotnciu in, .. ri.a,~lmmh: 
trólt:iea_" d.l• o«.aJo. c dar ao homem da rqilo a.• cond~ de q~K ck 
IIC'OI:I.'lit.;a pan tnb.dhar c rromo•'Cf o cSaal•-oh1mcnto. 

Er.a o que: tinha ;a dizer, Sr. ~te. (Muito bem!) 

CO.llfARF.C'E.'i .l/,of/SOSSRS.SE.\'ADORE& 

AIIC\1r lc.:al - Jotot<iu~Mló1rd- l~ru Cllmira-~ l:.otC\'I:l
Calletc l~ru- Jatba• P;a. .. .,;arinllo - Ak:.,An~Jtc COita -Wal11011 
G<ln(;a~-DomkíoCiondm- Milton CAbral- TN!Mio VIlela
Gilwan Rocha - Va.oconcdoo Torra - Oanton Jobím - Guth1\"0 
Cllp:lf1Crl1a- O...ro Tc:i.,ara- ltllliow Coelho- Mcnda CQI\IIk
S..ldanh4 l>crti - A.:ciol>· Falho- late~ - l~-d.\\10 \'acir.a -
Daniel Kric;cr- Paulo Broo.Mrd- Tar\0 Outr01. 

O SR. rREStDE.'\'TE (~l~o~lhla f'lniO)- Sobre :a mC!\:1, proo 
jet~de lei que ~Crào lide). pelo Sr. I•·ScaetAtio. 

Slo Ido' 01 .quinto 

PROJETO DE LEI DO SE.'IiADO :.O'" 161, DE 1,6 

CCM~Mk •o rnbatud«- db akO tko (olp. p« .n, ,.,.. ,,.. 
t.r tkolat- panbbra. 

O Con~trc:s.M.l Nacional d«tcta: 

Art. 1• O tnabalhador vincul11do a Olllaniuçôo c:mpro:ari11i~ 
priwlld:u, püblicu ou de ccunomi:a mista, por Oll'ltrato de trab.:alho, no. 
termo~ da Lq:i~lu~Trabmlhistll, terA direito 11 um dia &\til mcn..l, 
vinte e,quuuo horas eonsc:cutÍVA.'- rcmunc:nado, p:ara tratar de intct'C:IoiCS 
purticularo. 

l'arâsra(o único. ~ vedado, wb qu:alqucr alcg:açilo Oll'lsidcrar o 
diu útil de folg:a, 11 que !'C refere este urtigo, p11r11 cõmputo de fl:ri:u •• li· 
ccnça,;apotenuadori:a ou justifiCDtÍVll p:ara dCSCXX1to Jal:arial. 

Art. 2' O emprcgodor elaborarA tabcha de rodlzio entre os 
trabalhadores dJI cmprc:s:a. lhando o dia útil de folgo men5lll de cada 
um, vedada a dispensa de mais de~ (cinqUenta por cento) dos tru· 
balhadorcs cudastrados no mesmo dia do mi:s. 

§ I• O critério pura 11 cl:aboruçào da tabela rcfcridn neste urtigo 
será a do intcrcs.\C do empregador, considerado, também, sempre que 
pos.~ívcl, ;~ cunveniéncia do trabalhador. 

§ :!• A tabela de rodlzio scrã afixada cm lugor vislvcl c de livre 
acesso para os trabalhadores. 

§ J• Poderú o trabalhador, voluntariamente, se assim convier ao 
cmpregndor, trnbalhnr no seu din útil de folga mensal remunerada, me· 
diante remuneração cm dobro. 

Art. 3• E.~tn lei será regulamentud:a no pra1.o de 90 (novcntu) dius, 
c5tabclccidas snnc;õcs uplic[wcis aos que deixarem de cumpri-ln. 

Art. 4• Esta lei entra cm vigor na data de sun publicuçào revoga
das ns disposições cm contrário. 

Justlrtcaçio 

E5te projeto procura atender aos interesses de todos os trabalha· 
dores, atendendo também nos dos empregadores. · 

Sem que scju diminuidu a scmann de trabulho c sem pnrnlisnr, por 
um dia scquer,nntívidadc du empresa, o trubulhndor, se uprovnda a me· 
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dida orll proP~ntll, terá iOCU má com mcno~ um dia de trabulho c o 
cmprcgudor continuará com o mo normal de trubalho. 

A Q)fl~'C».io pr~i.tu note projciO •ai õ14l cnoontro de um f01to, de 
umu •llullçiio I,'Ue t~ conhC\."aal, qulll iOCja a n~idóldc que o trll• 
balhador (homem ou mulher) tem, como qualquer iOCr humano, de 
rooJ..,er pc.t011lmcntc, uma \'Cl por mb. Ku• pequeno•. rotineiro•. 
ma• • .cmpre. imponanto problema.•. 

Slo h.:l dlcfc de famniu, ou don;a de at-a, que: niio tenha pagu· 
mcnw. .11 c:fctu.Jt, Qlllsulu médíc:;a ou tratamcniO dentário a (:ucr, com· 
pr•u c:>-cnt!QÍ• • rc:.aliur. ou intetc\oa outrcn a c;uidar, coiwu que oi· 
sem Nl.1 própru procnc:a. cm determinado dia do mà. dentro do ho
drio de tr;~b,lbo. 

T .~.. .a•~nto-. de .:~lsum modo, van.:uudi>O l r~líz.:açlo de· 
dapet..a• c. por ''"' mc.mo, úo tr.at.adOl na ~ do má em que o 
u.ab.alb.tdor tC\."ddc o ullr~. t:m muat.a• cmprcu• ji ai•tc. anc:lu~"'':. 
um U.:11o ronocnoo, llf.l ;.cntldo de libc:r.ar o cmprq.ado m.a" cedo no 
da.a do ra:c:bsmcnto do ullno. ~r ;a que: po•..a coiOCllr cm ordem KU• 
rtublcm.a• pc:>Wl,ll\, 

A ·~d.adc. porem, t que ou conca.üo ~ c:'ttf'(Jon;al c põe o 
tu~lb.td<)t n;a ~;a de um.a bo.a •ont.adc. de um (;a..,or. 
Aao.xntMC que. cm numctOY• cmprcu" nlo c:wc: o.c tapo de h· 
(lCDÇa f'.lf.J cm~ de nhd rnaa• modato, ~.ando a aoa. por 
'"""· ~~~ 1 .altctn.Jif\"1 de f;~ILJr ao tr.abalho. quando prca.am de: 
lcmf'<> duponl•d p.ar;a ra.ol•-cr QYOI&!. p;aniallata. 

L.:c l"fOJC'lo Wl'oC>t.ar·.í.. t.al•u. um.. r~o bo>tal. poa., mv.a· 
n.ha• rculléno.a• ocmprc "" contr.apu1er.am .b conquul.a. da. lfoa· 
tultu.õSoiC"\, 

A .~<Hn~ de u·.ah.llho de li .!lol'.a\, .a• làin .anu..aa\, o darcito .\ 
.a~a.ad<)tu, o I ,l• ...-Un<l. t.:odO\ 0\ d1rcito.. enfim. ho,c 
,:.auna..s._.,.. , ... u·ab.alluJ.>to for-.am .ak:ançadi>O .atu•ó de duro• 
C'lll'lb.tl~• que: loj:t.at.am ftC'Uiralu.Jr, rom da(ICIIId.adc. "' JR\Idao\.l• 
.::aml'~""·~" C'lll'l (Votltrlno 

f """" ""a1nd.a pctdur.a•o.c: cm .al~tun• te~oro -.oaa" de-te l';al•. 
"""""•oot·u dln:1 • .a mau.alod.Jdc Cto~.T.a•~.., .a1.1 de: noo.loO\ .a•Õ1>. 

s.., cnt.anl<l, .a• rtór:•.a• (.all.a• \oCm moou.ando que "' melhoro 
(oonc;IJ(.ic- de: U.ab.alho e de: ptc>tdé'll<.'J~ ;t\tq;Ur.ad.n .10\ lr.1b~lh.1• 

dotoo. cm n.aJ.artqudoQ&r.am .a• cmprcw•. nem .afct.1um ~ «<>nomi.:. 
ISo P.ai• l'do .:ontr.ãrw. o:.~bc tC\."'Onhoxr. 

Afinal, a adé'u lk>,c .J(Cal.a. p;aa(aamcntc. é de que o tr·.:.boalho 
nlo 1: um.a umplo mcr.:-.adolra.:a que "" •-cndc c que w: compr.1, a 
d1nharo 

O trab.alho c um.a l.,rm.a de: p;aní~"ip.açl<l do tr:ab.alh.:.dor no pro
'"" .. , "'"'·d E\cf~nd<l c•u pamca~çlo ele. tr.aboalhador. :alin,;c. 
~""' ., .. m d<ICf, n.a •u.a plen11udc • .a cond•ç.jo hum:an.1. 

D.ai o IDb.alh.>d<lr nlo poder .cr oon•idcr.:.do ou tr;~tado como 
um ;autdll\alo. ;ao quAl del-e: .cr propiciado, tilo-wmc:ntc. o mfnimo 
na:oeo.~rnl .\ wlbrc:>·l\-én(a.1 de mlquín:a. Ele merece bem m:ai~ que 

'"""· Tr.abalh.:.dore> ...,;., -crC\ hum;ano• c dc•·em w:r lr:atado\ como 
t.al. bt.a 1déi.a. todo• o ubem. fund.1mc:nta :a filo1o0fiu de nos\01 legi~· 
l.açl,l dol tr.ab;dho c ;a cl;a -c prende. cm perfeita cocri:n.:i:a, ;a medida 
l:<>n•ul"tanciada ne>la rropo•içlo. 

E•tc rrojcto foi clab.mad<l a r;•nir de uma idi:ia pelo bacharel 
Gcr:aldo Gah·lo, funcionâri<l dC\Ia Casa, a quem uprC\cnto, nc.~lc 

in•lantc. meu• a,;radccimcnlo•. 
S;ala d:a• SC\Wo, cm !J de junho de 1976. - V~Jos Torrn. 

I Ã.f Conri.fSMS dt> Constituirão t> Jwrlra. df Lt>gislarào 
Soda/ t> dt> F.rononria. J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 162, DE 1976 

A~r1 1os emprq1dos o direito de preferêncl1 p1r1 
!lllb!ICreYer. 20% dM 1umentos de c1pl11l relllllldos por 50Cie
dades 1nônlm1!1. 

O Congresso N;tcional decreta: 

Art. I• Os empregados teriio direito de preferência parn subs· 
crever 20% (vinte por cento) de todos os aumentos de capital 

auloriwdos pela ;asscmblé:ia geral dos acionistas da sociedade 
anónima c:mprcglldorll. . 

§ 1• O direito aucgurado por c:.tc artigo somente nuo :abrange: 
'" ;aumentos de Cilpital dccorrcntc:.s de: corr~ào monctarill do u1i1·o 
imobilit<ado c ;squc:le> rcalilados pela "'aloriLaçilo, ou por outra ava· 
lill~lo do ati,·o mó1·c:l ou imóvel das empresas. 

§ :!- C on.idcrli·SC empregado, par:a os efeitos dClit:a lei, todll a 
pc:»oa fhic:a que: r~tar scr\'ii;O nilo c>entual à c:mprcs:a. sob a dcpen· 
di:ncia d~ta c mediante salário, que Clitivc:r no c\crc:íc:io do emprego 
polr m;ai• de cinco anos. na dalll c:m que tiver sido rc:ali1.ada a aMem• 
bli:ia j:cral do» acioniMas que autorizllr o aumento do capital. 

~ J• Slo terá, pori:m. direito à prcfcréncia. o empregado que. 
na data pre'Vi,t:a no p:arágrafo anterior otivcr c:~erccndo. c:>·cntual· 
mente ou não, c;afl:o de Dirctor n:a cmprC\01., 

An. :!- A preferi:ncill será c'crc:ida entre todo» os empregado• 
que ti•c:rcm· direito à mC\ma. proporcionalmc:nre la mé:dia mensal 
c:fc:ti•·;,mcntc per.-chida. por c:ada um dclo. nos doze: melO ante· 
riorc:> !a data de a•scmhli:ia jlcr.al que aucoriz:ar o aumento do C'.Jpital. 

An. )• A tubscriçlo da• açàa far·sc-A mediante carta contendo 
:u. dc:dar:açàa c:.'igidas no anijlo .a:! do Decreto- Lc:i n• 2.627 de :!6 de: 
Ktc:mbro de 1940. 

Art . .a• Qu;alquer aumento do capital .ocial, somente, poderá 
o.c:r rc:alir.ado com :a incorPilr.a~-.io de roc:r>:u. ou fundo~ disponíveis 
ou rom a in:cgr;aliz'lçào de bc:n~ :até: 80% do aumento :autoriz.:ado, 
n~'Cndo-K o direi111 de pre(c:ri:ncia do• cmprcg:ados à subscrição 
do :aumento wbre :a tot:alidadc da pane restante. 

l'.ará,:ufo único. '' aMCmblé:ia ger.al poderá :aprovar o 
iiUmcnto do .:.2pit;al :até: o limite: •ubscrito pelos cmprc:g:ados no ac:r· 
ciao do -cu direito de prefcré:nci:a obM:r>ando o di•posto no :artigo 6• 
~ 1•. 

An. ~· A integr;alit,;açào das :açõo ~ubscrit:as pelos empregados 
no c\crdcio do direito de prcfcri:ncia será sempre feita cm dinheiro. 
o.c:ndo J()';. (du. por cento) no ato d;a subscriçilo c o rotante cm doze 
protacõo ijluai• c mcnsai•. vcndvcl a primeira JO (trinu) di:as a 
cont;ar d:a dlll:a da a•S~:mbli:ill geral que aprOI'llr o aumento. · 

l';,rilgr.afo único. Se: a as..scmbli:ia gcr.al deliberar que a integra· 
ht;açào. cm dinheiro. dlls outr;a• ac:õo subscritas do aumento do 
capatal será fc:ila cm condic:õec<. difercniCli daquc:la prc..,istn neste 
arllj:O. o- cmprcg;ados lerão direito de: optar pelas c:ondic;õcs apro
\ild.a• 'rela as...:mbli:ia geral. 

An. 6" O pralo para os empregados c~c:rccrcm o direito de prc:· 
fcri:ncaa ser;i inferior lO dias !•quclc qu~ a as.<~Cmblé:ia gc:ral lixar para 
o. ..cus acioni•las c~c:rccrc:m o direito de prefcri:nc:ia que lhes couber. 

~ I• A rartc do aumento do c:;apit:al não subscrit:a pc:los c:m· 
pregados ou ..cus cosionários no c:xc:rcicio do direito de prcfcréncia, 
o• acioni•W• tcriio direito de subscrever na proporção d:as ações que 
pthsuirem. 

§ 2' O empregado somente: poderá ccdc:r o seu direito de prc:· 
fc:ri:nci;t a outro empregado da própria empresa que preencha as con
diçõc:s prc..,ist;as no§ 2• do art. I• c: que: nào esteja compreendido na 
c.\ccç;.o otabelccida no§ )• do referido artigo. 

''"· 7• Quando o :tumcnlo do c:apital for rcaliz.:ado parte cm 
:ac;lic:s ordinàrias c r:lttc cm ac:ões preferenciais, o empregado, poderá 
c~crcer o direito de prefcrênci;~ no tipo de ações que desejar. 

§ I• Fica faculwdo ia asscmbli:ia geral dos acionistas deliberar 
que :1 p:artc: do aumento do capital sobre: " qual os empregados po
derão exercer o direito de prefc:rência seja emitida cm açõcs prc:feren
ci;ais sem direito de voto, devendo, nc.~le e;aso, a preferência consistir 
obrig;ltori:amcnte: · 

1) cm um dividendo preferencial não ;acumulativo de 12% no 
ano: 

b) sempre que for p;ago às outrus uçõcs um dividendo ou qual· 
quer bonilic;u;iio cm dinheiro igual ou superior a 9% no ano, u~ uçõcs 
prefcrench1is mcncionadus neste pur(agrafo terão direito a um di
videndo ou u urnu bonilicnçiio suplementar de 4% superior àquele 
que tiver sido utribuído its outrus uções. 
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§ 2• A prcfc:réncia mencionada nos incisos a c b do pun\grufo 
anterior só prevalc:cc:râ enquanto as uçõcs pertencerem uo~ scus rc:s· 
pc:ctivos subscritores, devendo a as.,emblé:ia geral que us criar c:~uabc:· 
lc:cc:r u preferénciu que tc:rlo os scus possuidores depois que elas 
forem transferidas u terceiros. 

§ 3• A prc:fc:réncia estabc:lc:cidu no inciso b do§ I• deste urtigo 
niio prc:vulc:cc:râ quando se tratar de dimibuiç-Jo de uçõcs dc:corrc:n· 
tcs de aumento de capital proveniente:: de correçiio monc:tAria do ati· 
vo imobilizado; de capitalização de reservas; de valorização, ou por 
outra avaliação, do ativo móvel ou imóvel da empresa. ~ta c:xcc:çào 
prc:vulc:cc:n\ quer as hipóteses previstas ocorram nu própria empresa. 
quer c:m c:mprcsus du qual ela for ucionist:a. 

Art.l!• As açõcs subscritas pelo empregado. no c:xcrclcio do di· 
rc:ito de prc:fc:réncia scriio scmprc: nominlltivas niio podendo ser con· 
vertidas ao portador, cm quulquer tempo mesmo dc:poi!íó de trans· 
fcridaJ u terceiros. 

§ I• As referidas açõcs nào podc:rà<> scr traMfc:ridllS a terceiros, 
a qualquer titulo, :mtes de decorrido o prazo de um uno du ~uu total 
integr.slizaçào salvo cm caM> de morte do !íóc:U subscrit<>r. 

§ 2' As mencionada.~ uçõcs somente poderlo scr negociada.\, 
mediante prc:güo público. em Bolsa. sob pc:n:a de nulidade. 

§ 3• O térmo de transfcri:ncia no -Registro de Açõcs Nomi· 
nativas .. só sem l:avr.sdo mediante declaração de Corretor Oficial. 
atot:mdo a venda d:a açiio cm Bolsa Oll mediante :alvurA do juízo 
competente uutorizand<> u trunsfcrénciu du uçiio. 

§ -1• As uçõcs mencionadas neste :migo nllo podc:rllo ser objc:to 
de promessa de vc:ndu nem de conc:osão de opçllo de compra ou ato 
jurídico c:quivulcntc sendo nulo de plc:n<> direito o respectivo :~to. 

A rt. 9' Quando a aç-lo pertencer cm condomínio, :a muis de 
um empregado, os direitos :a ela inerentes serão c:;~~c:rcidos por :aquc:lc 
que tiver mais tempo de serviço n:a c:mprc:s;t. 

Art. lO O empregado que vender ou ceder todas ou algumas 
uçõcs subscritas no c:xc:rclcio do direito de prc:fc:rénci:a terá o mcn· 
domado direito à subscrição de açõcs, referentes n novos :tumcntos 
de capitnl, reduzido cm favor dos outros empregados com direito uo 
c:xcrclcio du prc:fc:ri:nciu proporcionulmcntc: la percentagem das uçõcs 
vendidas ou cedidas. 

Art. li Na proporção do número de uçõcs que possuírem, 
terão <>s :acionist:as prcfcri:nci:a para a subscrição de 80% (oitc:nl:a por 
cento) do :aumento de capital, observado o disposto no art. 6• § I• 
desta lei. 

Art.- 12 A prc.~c:ntc: lei só se aplica quando o aumento elevar o 
capital social acima de 200 (duzentas) vezes o maior sah\rio mlnimo 
anual, cm vigor, no Pais, por o~asiào da :assembleia geral dos 
ucionistas que autori1.:ar o uumc:nto. 

Art. 13 E.~tu lei entra cm vigor nu duta de sua publicaçilo, revo
gam-se as disposições cm contrlario. 

J ustlfic:açio 

O :assunto versado pelo projeto acimu í: uma velha idéia de Gou· 
veia Vieira que, mais uma vc1~ retomo c upoio por ser de inequívoca 
:atuulid:adc:. 

O que se pretende í: dar :ao trabalhudor uma idc:ntificaçilo maior 
com a empresa, podendo participar dos lucros através dos dividcn· 
dos dus ações que possuir. A participação nos lucros é velha t~~c. 
melhor diria, acalcntudo sonho cuja realidade tem sido difícil. 

A idéiu aqui consubstandudu representa um passo. Pelo menos 
que o Congresso a dcb:1ta c faça justiça aos trabulhadorcs. 

Sula das scssoõcs, cm 23 de junho de 1976.- Senador 
Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetas seriio 
publicados c remetidos ils Comissões competentes. 

Sobre u mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. l!-Sccrctú· 
rio. 

São lidos os seguintes .. 
REQUERIMENTO N• 289, DE 1976 

Senhor t•residcntc, 

Requeiro. no• termo• rc:t:imc:ntai•. a tran)l!riçào, no' t\nai• do 
Scnad<l FtdcrJI, do c\~'l:lcnte trabalho jorn:aiL•tico do categorizado 
profi~,ional Oyamól Teles. intitulado .. J.i:riq:cr, o ultimo do~ 

liberai• ... c publicado na tdiç-Jo de :!0 de junho de 1976 do jornal Ottl
nua Hora. onde, m:ai• uma vez. sc retrata :a perM>nalidadc: ímpar do 
inconfundível lldc:r politico. Gue ~de. cm plena vida, proc:nciar o 
seu ingrcs.,o na lli~tória do Br:a~it. 

Sala du' Sa.Wo, cm 2J de junho de 1976.- \'ucoacftol Tona. 

REQUERIM~íO S• ~.DE 1976 
Senhor Pr~dcntc. 

Requeiro. n~» termo.. rcgiment:ai.._ :a tr:anwkio no' Arn~i' do 
Senado Fc:dcr:al, da Ordem do Da:a do E'celcntl,.,imo Senhor Mini,.. 
tro d:1 Ac:romiutÍC'J, Brigadeiro Moa ripe Macedo, :aluliva :ao .&$• :ani· 
''eNrio do C orrc:io Aéreo Nacional, c publiaad:a no jorn:al O Dia, 
cm 12 de: junh<> de 1976, 

S:al:a d:a'So.~c:m 2J de junho de lq711.-v~ Tortfto. 

REQUERI:\IE.,íO N•l91. DE 1976 

Senhor l'roidc:ntc:. 

Requeiro. n~» termos rcgimcn:ai,, u tramcriçlo, ncn Anóli\ do 
Scn:ado Fcdcr.al, da Ordem do Dí:a do E\~'l:lcntluimo Scnh<>r Mini,.. 
tro da Marinha. t\lmiruntc ,\levedo llc:nnin~. alu,.jv;a ao III• :anivcr• 
s:irio da Batalha Na~·:al do Ri:achuclo. c publiaad:a no jorn:al O Dia. 

S:al:a da' Sa...OC.. cm ~J de junho de 1976. - V~o. Torrn. 

REQUERIME.,íO N•l9l. DE 1976 
Senhor l'roidcnte. 

Requeiro, nos termos rcgimc:nt:ais, :a transcrição nos An:ai• do 
Scn:ado Fc:dcr:al, do di..:urso d<> E.\celc:ntluimo Senhor Com:mdantc 
do I E.\ército, Gc:ncr:al Rcynaldo Mc:llo de t\lmcida, proferido du
r:antc a' M>lcnidudes comemorativa~ do "Dia da Artilhari:a Br:asilc:i
r:a", c publicado no jornal O Globo. 

Sala das Scs.Wcs. cm 23 de: junho de 1976.- VUCOIICdos Toms. 

REQUERIME.,íO N•293, DE 1976 
Senhor l'residcntc:. 

Requeiro, nos termos regimentais, a tranY:riçiio, nos Anuis do 
Senado Fcdcrul, d:a Ordem do Di:a do E.\cclcntls..~imo Senhor Dirc:tor 
d;a E.'il:ol:a N:aval, Vicc:·Aimir:antc: Paulo Bonoso Duarte l'into. lida 
durante as solcnid:adcs de c:ntrc:g;a do\ csp:adins aos novos aspiranlc:.'i 
d:a Escola, turm:a "t\lmir:antc: Alc:x:andrino de Alencar", c public:adu 
no jorn:al O Dia. 

Saiu d:as Sc:ssi)c:s. c:m :!3 de junho de 1976.- Vasconcelos Torres. 

· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
art. 233, § 1•, do Regimento Interno, 05 requerimentos serão submeti· 
dos no exame da Comissão Dirc:tora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o 
pcrfodo destinado ao Expediente. 

Passa-se ll 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 269, de 
1976, do Senhor Senador Mendes Canalc:, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Ministro do Trabalho, Arnaldo Pric:to, na 
Conferência Internacional do Trabalho, cm Genebra, no dia 
li de junho de 1976. 
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Em votac;iio o re(jucrimento. 
Q~ Sr~. Scnadorc> que: O aprovum, quciram pc:rmilnc:ccr ~nta• 

dos. {l'a1aa.) 

A politica social br01silcira é coordenada pelo Conselho de: 
Dcsc:n••olvimcnto Social, presidido pelo Senhor Prc:sidc:ntc: da 
Rc:públic;r c integrado por 6 (sc:is) Ministros de ~lado. 

1:..1:~ ~pr,l\';u!o. 

Scrtl ftila a tran~ri~lo wlicit01da. 

f. O SEGl/1.\'Tf: O DISCURSO DO SR . .\1/N/STRO 
DO TRABALIIO: 

"Senhor J>ra.idc:nte: 
l:m ni>mc: do Govc:rno do Br:uil :aprac:nto A Org01niutlo ln· 

tc:rn:acional do Trab~lho (OIT) consratulaç3a pc:b promoçAo desta 
Confcri:nc1a Mundul Tnp;anilc: -obre o c:mprcgo, ~.· di11ribuiç;lo· de: 
rc:n.J.J, rrosm.w oo.:~;al' ;a di•·iüo inlrrn.Jcional do lr.ab.:alho. 

Cu:npnmC!IIo o Senhor M<lh.Jmcd Ennaucer, Mini11r0 do 
Trab.!llw da Rcpublic.:o d.1 Tuníii.J, por •ua c:lc:içlo A Praidé:ncia da 
Confcri:no~. 

S.Zudo Ol '~:!~boro Mirú~ro. de E.t.ado prc:sc:ntc:s. 01 Knhorc:s 
Ddq:.1dm. ~o•cmamc:ntart. d<l• T r.Jb.·dh.Jdorc:s c: do• Emprcgadorc:s. 
c rt>a!"lfmo ~ «mn~o do Go•·c:rno br:.uilc:iro de que: o c:ntc:ndimc:nlo 
i: " camrn!lu ~dcquado po1r.1 a W>lu~lo do• problc:ma1 intc:rn:acionai• 
n<n éa..:tfum. Qucru. dc:todc: IOJ:O, mform.ar -obre :li prínop;ai• poli ti· 
.:.a• <juc .. u, .. ,,l •-cm advloUidl• c a• pcniçõc:s que. no :imbito 
onlctru.:'lon~l. defende rom rc/c:réno;~ .'1 c:rí.açlo de: emprego.. ~ di•· 
l~ob~:".io de rcn;b c .. o dtcndtmcnlo dd.nc.:o.wd:adc:s l:l.bic.u. 

O bcm•C'\1.11 000.11 do ro•o cm objcl••·o próprio d.a açlo do 
Go•ctllo que. de fonna c\pliçJI.t c mtcrada, o coloca como mclll 
ptwtor~n~ c n~., .:.>mo mcr.1 ronKqUi:nc:i.:r do croomc:nlo c:conó
r.~a""'"\1 

O. n ..... ..,. c•lt ,.,q:.,. de dc:scn•·oh·rmc:nto ooo.:rl, ap~ no 11 
f'l.:rn<l ~ ..... 'l,m~! de Dacn•oh·imc:nto. dc:sl.lc.:om·.c dot• ponto.: 

G.:rr~llltr •o• t:.:rb.tlhador~ um tc.'ll.:rumcnto de: renda: 
- Elomtn•r. III' mC11or pr.:uo rouh'CI. Ol (oco. de: pobrcu a.i~-

lcnle> n.:r• rq"\o 111r.:r•• c n.:r pcn(cn.:r do• ccn1r01 urb.:ano.. ' 
O Go•crn" hr.:ruloro nlo ;acena .1 tc:.c de: c:spc:rllr que: o cro· 

amcn1o ~nóm,....,, p.:~r "· tc'IOh·;a o problc:ma d.1 di•tríbuição d:a 
rcnd;a. I U nca: ... ,dade de m.:rntcnd~ :acclc:r.:rdo o crc:.cimcnto. tcllli· 
t.tl p.1ll1tet• r~d"lnbuli•·u. c:nqullnlo ;aumcnlll ;a riqucz.:~ no P;ab. 

A •adadc: i: que:, de um llado. o c:rc:w:imc:nto pode: n~o rc:solvcr o 
problcm.:r d.1 ;~tkqu;ada di~tnbu•clo de renda, .c dti\:ado A )implc:s 
e>·olu~lo d•~• (;a:or~ de mc:rado. E. de outro 1.1do, a W>luç.ào alr:avo 
do CT'O>Cimcni<J, apcn:a1, pode: dcmor;ar muito mail. do que: :a c:on~ién· 
a;a \()QaJ.:admolc, cm lermo• de nc:o:uíd:adc: de: mc:lhor;ar r!opid:amcn· 
te o nf•d de hcm·e>t;ar de ampl:a• c.:om.:ad;a• da popul;~çào (li P:"'O). 

En1 •lniC"><, .:r• b.:t)D d:a c:slr~tégia wci:tl cm c:\c:cuçlo no Bralil 
-.lo a• "'Fuínlc:-: 

- C onJusa,lo d;~ polltiCól de: emprego com :r polltia de \:rlâ· 
no•. para permitir a criac;lo d:r b:rlC p:rra o mc:rc;rdo de consumo de: 
mal"<l. 

- l'olhiar de: valorilaçào de: rc:curws humano\, através de um 
aumcnt•• •ub•lancial do• rc:cu~os financeiros d~tinados 11 c:duarçào, 
treinamento. ~1údc:. s:~ncamc:nto c nutriçlo, c: de: reorientação das 
prioridades dentro de: cada subll:tor. 

- l'olltic:a de: intc:graçiio social, orientada no sentido de:: 
- ,\s~gumr a rarticip:açiio do tmbalhador na c:.\pansào da rc:n· 

da n:u:ion;~l, princiralmc:ntc: mediante: a universalidade: c o apc:r· 
fc:iço:1mcnto dos mecanismos de: remuneração indirc:ta. 

- Rcoric:nl:lr a polilica habitacional n:1 dirc:çiio de: programas 
raru ;~s populações de: mais baixos nlvc:is de: renda. 

- Melhorar os serviços urb;~nos básicos r;~ra todas as camadas 
du roJluluçiio. 

- l'olilicu de defesa do consumidor, paru assegurar preços mais 
buixos :1os produtos de: consumo básico c garantir a qualidade dos 
bens c serviços postos à disposição das grundcs massas de 
consumidores. 

Entre 01s rc:ccntcs reformas na organização federal dc:stólcam-sc a 
criação do Ministério da Prc:vidé:ncia c: Assisténcia Social c a nova 
estrutura do Ministério do Trabulho, pc:rmitindo·sc: que: opc:racio· 
nalilc: a poll:ica nacion01l do trubalho. 

No sc:ntido de: 1•iabilizar a prioridade dada pelo Governo 
brasileiro ao social, tratou-se: de: somar aos recursos jâ incluídos no 
orçamento fc:dc:róll c dos fundos espc:ciais que: financiam subsctorcs 
(tais como habitação. cduc;rçiio, Sllnc:amc:nto, desenvolvimento urba· 
no. ele)., Os que póiS!i:lram a constituir o Fundo de: Apoio ao 
Dc:sc:nvolvimc:nto Social (FAS). organismo mullis.ctorial c: que: linan· 
cia projeto• sociai) de iniciutiv01 públiar ou privada. 

Do aceno de: su:a criação c da viwlidadc: de sua situação f01lam 
bem cl:~ro os números: nos poucos mc:sc:s de: sc:u funcionamento jâ 
llprovou 670 projc:tos, no valor global de: mais de: um bilhilo de: dóla· 

rc:s. hw ~~tnific;r a prova de: uma conccntraç;lo antc:cipuda de: c:sfor· 
ços do Go1·crno do Brasil que:. além dos rc:cursos jâ antcriormc:nlc: 
d~tinado~ 11 apliCõlç;lo no ic:tor wcial, acelera o procc:sso de: s:~tis· 
f:aç.ào daquilo que: é: hoje: prc:ocupaçlo univc:rs:~l, ou seja, o atcn· 
dirnc:nto de nc:cc:uid:ades b~ic:tS. 

De outru p:ar1c:, c:ntc:ndc:ndo o Governo Brasileiro que: o c:mprc· 
go dC\'c ll:r visto nilo só como uma das nc:ccssidad~ básic;rs a atc:n· 
der, ma~> tllmbém como o - principal meio - de: gc:ruçiio de: renda 
que: pc:rmitc: a ~tilfaçJo duquc:l:u. nc:cc:s.idadc:s, nos.\0 modc:lo de: 
dc:.cnl·oh·imcnto tem bulic:lldo c:liciéncia c:rcsecntc no esforço Jlara a 
crí:al;lo de: no•·o~> po~>to• de: trabalho. 

Considera. por is.so, indispc:nsávc:l adotar politica.~ c:spc:clfic;rs c: 
a.pllcil:li no Kntido de: melhorar a qualidade: dos empregos c de c:li· 
minar O> boi~ de: ~>ubcmprcgo nu zonas rurais c: nos grupos urba· 
no• do Klor informal. 

Nos último~ unos, o grande esforço governamental para DICóln· 
~r ta i• objc:tivos se: tem concentrudo cm duas Arcas. 

t\ primeira diz rc:spc:ito ao treinamento da mão-de-obra p11ru 
atender A c:.cassu de pc:ssoul quDiilic;rdo. que: se: mnnifat11 cm alguns 
!\Ctorc:s d::atividadc: cconómic.J. 

Nc:s.'l! llrc:a. o Ministério do Trabalho vem coordenando c CJICCU· 

tando um amplo programa de: mào·dc-obra. 
Paru abrir novas fronteiras no Cólmpo da formaçiio profissional, 

pas,.;amos a cont01r com novos instrumentos como o Serviço Nacio
nal de: Aprendizagem Rural (SENA R), c a Lei de Incentivos Fiscais 
para as c:mprc:sas que: dc:sc:nvolvam Programas de: Trcinamen:o de: 
Mão-de-Obra. O SENA R tem o propósito de: dinamizar a qua'ilica
c;ao prolission01l do homem do campo, c: a nova lei vis11 a estimular a 
empresa para se: transformar t11mbém numa 11gé:ncia formadora de 
rc:cursos humanos. 

Com o objc:tivo de racionalizar as açõc:s das entidade:.~ que: ope· 
ro~m no ic:lor da formaç;lo profissional c: disciplinar a sua atuação, 
ajustando-a a uma c:.~tratégia global no sc:tor, instituiu-se: o Sistema 
Nacional de: Formaçiio de: Milo·dc·Obra, que: terá no Conselho 
Federal de: Mào-dc:·Obru, de: composição tripartitc:, o seu órgão 
maior de coordc:naç;lo. 

A segunda área se: refere: à organização do mercado de: trabalho, 
através da implantação do Sistema Nacional de Emprego- (SINE), 

E.~tc: tem como principais funções: 
- Serviços pc:rmanc:ntc:s de obtenção c: distribuição de infor· 

mações parn orientar a oferta c: a demanda de mão-de-obra; 
- Avaliação permanente de: informações sobre o mercado de 

lmbulho para subsidiar as decisões sctorinis c globais do Governo, 
com vislns n compatibilizar u politica de crescimento económico com 
o aumento polc:ncial de criação de empregos. 

Ao ludo da politica de emprego, a estratégia de redistribuição du 
riquezu e consequente melhoria do lndice de bem-estar social du 
população mais carente se manifesta por oulros tipos de medidas: Paru u execução du politicu social, criuram-se órgãos de 

coordenação, organismos sctori:IÍs c instrumentos cspeciuis de finun· 
ciumento. 

I. A rcorientução da politica de salúrios, visando a elevar os 
nlveis rcuis de rcmuncruçiio dos grupos de mais baixa renda. 
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2. A complcmcntuçào do uumcnto do sal6rio real com u ampli· 
açiio da prestação de serviços c do acesso a bens que permitem a satis· 
fução das necessidades básicas dos grupos muis pobre.~ (Educação, 
Saúde, Nutrição, Habitação, Previdência Social). neste sentido: 

-Vem-se desenvolvendo campanha de alfabetização utra,·és do 
Movimento Brasileiro de Alfubctizaçào (MOBRAL): 

-Aumentaram-se as oportunidades de acesso ao sistema educa· 
cional cm todos os nlveis, para as grandes massas da população: 

- Está-se iniciando Programa de Nutrição destinado u gestan· 
tcs, nutrizcs, pré-escolares, escolares c trabalhadores de bai~a renda 
tendo inclusive, sido aprovada Lei de Incentivos Fiscais às Empresas 
que forneçam alimentação aos seus operários: 

- Procura-se a univcrsalizaçiio ·da cobertura prcvidcnc:i:lria, 
com a muhiplicaçào dos bcncflcios c o acréscimo consuantc da~ fui· 
:~:as populacionai) seg~radas c 

- Reformulou-se a politica habitacional pura aumentar o 11tcn· 
dimcnto às popul11çõcs mais pobres. 

Desejo dci:ur registrado o esforço realizado pela OIT ao propor 
uma estratégia de emprego, distribuição de renda c sutisfaçiio d11.~ 
necessidades básicas, tentando conciliar os interesses dos pulses 
em vias de desenvolvimento com os dos desenvolvidos c, 
simultuncamcntc. harmonizar ·os dos empregadores com os dos 
trabalhudores. Uma estr:llé:giu baseada no entendimento pode 
conduzir-nos a soluções enquanto o confronto só nos levarA ao caos. 

Por meio desse instrumento insubstitulvcl, que é o di6loso. deve
mos encontrar fórmulas capazes de acelerar o crescimento dos pulses 
cm vias de desenvolvimento, procurando diminuir o fosso que os 
separa dos mais desenvolvidos. 

~ significativo para tanto o esforço reuli1.udo por umu nação 
individualmente considerada: no entanto, o C-1;ito de sua estr.né:giu 
estará sujeito aos condicionamentos da conjuntura internacional, nu 
qual se insere. 

Os pulses desenvolvidos ou nào, vivem numa intcrdependé:ncia 
que deve ser horizontal, c nilo vertical. 

Dai entendermos que o atendimento das necessidades bâsicus 
das populações mais carentes deve considerar-se como etapa de um 
processo cujo rc.~ultado será a redução efctiva du desigualdade nu 
distribuição da renda. 

C ~d . . ons1 cramos outrosstm, que as propostçoes submetidas à 
discus~ão dão demasiada i:nfasc às tecnologias intermediárias pura 
garantir o aumento do emprego c a satisfação das necc.~~idades bási· 
c as. 

Os países cm vias de desenvolvimento devem ter acesso à tccno· 
logia muis moderna, pois estu lhe.~ durá a possibilidudc de ingrcs· 
sarem no grupo dos pulse.~ desenvolvidos. A utilização de tecnologias 
intermediárias deve reservar-se aos sctorc.~ não-estratégicos, onde se 
pode melhorar o aproveitamento da mão-de-obra c criar considcr6· 
vcl número de empregos adequados. sem maiores sucriflcios para o 
desenvolvimento cconõmico nacional. 

Entende o Governo Brasileiro. quanto à estratégia internacional 
c à nova Divisão Internacional do Trabalho, inaceitável qualquer 
proposição que venha representar, paru os pulses em vias de dc.~en· 
volvimcnto, uma limitação às suas possibilidades de acesso ao 
mundo desenvolvido. Assim. apresenta sua restrição à idéia de que 
os países cm vias de desenvolvimento devam espcciulizar·sc nu 
produção de artigos que requeiram alta intensidade de milo·dc·obra, 
reservando-se aos pulses desenvolvidos 11 produção de artigos 
altamente intensivos de capital. 

Quanto ao tema "Transnacionais", afirmamos, preliminar· 
mente, que um de nossos objctivos é o de fortalecer us estruturas 
competitivas das cmprcsas)lacionais. 

Niio se pode, entretanto, deixar de registrar a contribuição no 
desenvolvimento comercial c industrial que as trunsnacionais tem 
promovido, cm diferentes regiões do mundo. 

Nào deve, no entanto. a uçilo das trunsnacionais se exercer puru 
:aumentar o desnlvel entre palses industriulizados c cm vius de descn· 
l'olvimento, nem se pode uccit;ar que atucm por cima dos princ:lpios 
de sobcr;ania nacional. Devem el;as conformar-se estritamente com a 
lcgisluçào, as prioridades c os objctivos sócio-económicos dos pulses 
que as acolhem. 

Em slntesc, no que diz respeito ao tema acima referido, cabe, 
neste m~>mento, reiterar a posição do Br.asil. assumida cm outros 
foros intcrnucionais espcciulizados. 

Ao encerrar minha intervcn~o. formulo votos pelo C-1;ito desta 
confcri:ncia, manifesumdo 11 esperança de que se consolidem os laços 
de solid:aricdadc entre os palses p:ua fazer frente aos problemas co
muns da pobrez:~, subemprq;o c insuficiente grau de 'lltisfaç:lo dus 
nc:ccssidades bAsicas. 

A superação do subdesenvolvimento n:lo sc:r4 factlvcl sem o 
esforço dos próprios países que buscam vencer os obst4culos da po
l:lrcus c do atraso. mas n:lo pode prescindir du cooperação soli· 
diria c complementar das nações industrialiud:u, a quem incumbe 
nilo apenas reconhecer a justiça das causas dcfcndid:u pelos palses 
cm vias de dcscn\·olvimcnto, mas, sobretudo, no plano prAtico. 
colaborar lealmente para que elas se realizem." 

O SR. PRESIDE.' TE (Mag:llh:lcs Pinto)- lltta2: 

Vota~ o cm rrimciro turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 62, de 197-1, do Senhor Senador Franco Montoro, que 
assegura a missões religiosas o direito de continuar prestando 
aMistência ia:. popula~oo indlgcna,, tendo 

p,\RECERES, sob nO) -100 c 401, de 1974, c 219, de 
1976, da~ Comis.\Õcs: 

- de CoasdcuJçio c Jasdça, I• pi'OCIIIIICiaiiiCIIto: pela 
constitucionalidade c juridicidadc, com a Emenda que 
aprcsenl:t de n• I·CCJ (substitutivo); 

:Z. pi'OIIIIIIdaiiiCIIIo: (rcc:\ame solicitado cm Plcnârio) 
favorávc:l, nos termos da Emenda que apresenta de n• :.~CJ 
(substitutivo): 

- ~ Al"lcultun, favorâvcl. nos termos da Emenda de 
n•I·CCJ. 

'' discus.~ào da matéria foi cnccrrad:t cm scs.~o de 7 do 
corrente, tendo :1 vot:tçi!o sido adiada, a requerimento do Sr. Sena· 
dor Eurico Rczcndc, par:t a presente sc.-.si!o. 

rio. 
Sobre :tmesu, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccrctú· 

I! lido c uprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 294, DE 1976 

Nos termos dos :trts. 336, inciso XIII, e 346, item 3, do Regi· 
mcnto Interno, requeiro prcfcrênciu para o Projeto de Lei do Senado 
nq 62, de 1974, que assegura a missoc.~ religiosas o direito de con· 
tinuar prestando assisténciu às populuçõc.~ indfgcnas. a fim de ser 
submetido;\ apreciação do Plenário ante.~ do Substitutivo. 

Sala dus Scssõc.~. cm 23 de junho de 1976.- Pecr6nlo Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhàes Pinto) - Aprovado o rc· 
querimento, pussa·se à votação do projeto. 

Em votação. 
Os Srs. Senudorcs que o aprovam. queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Est(t rcjeitudo. 
Rejcitudo o projeto, licum prejudicadas as emendas a ele oferc

cidus. 
A mutériu v ui no urquivo. 
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t: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, dt 1974 

AAq:ura a lllblanl rdl&iosu o dlrelro de coadiiiW praludo 
...blftlda •• popula(6ts llldflftiU 

A m:lli:ri:t constou da Ordem do Dia de :! do corrente, tendo a 
discussão adiadu, a requerimento do Sr. Senador Franco Montoro, 
para a scssilo do dia 16, quundo, a requerimento do Sr. Senador 
Virgílio Távor-.a, a discuwo do projeto foi adiada para u presente 
sc:llsão . 

Em discussão o projeto. 
O Congrnw N~eional decreta: 
Art. I• t: o õlrl. 2' da Lei n• 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

acrc:-.cído do ~quínrc p~r~t:rõlfo único: 

O Sr. I limar Franco (M 08- MG)- Sr. Presidente:, peço a pa· 
lavra para discutir o projeto. 

"Parigr:~fo único. A• miuõcs rclisios.:as que venham 
protando qualquer tipo de auiltencia b popul:~tõcs indf· 
gena• continu:~r-lo a faré·lo, ropcitad:u :~ lcsislaçlo cm vigor 
c a orientado do Ór)llio federal competente". 

O SR. PRESIDE.' TE (Magalhães Pinto)- Concedo 11 palavra 
ao nobre: Senador Itamar Franco parõl discutir o projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB - MG. Sem rcvislo do oru· 
dor.)- Sr. Proidcntc, Srs. Senadores: 

An. 2' (•l.'lki entra cm vigor na d:n:~ de w:a public:atlo. 
Art. J• RC\·~>pm·.c :a• di•I'O'i~ cm contrArio. 

O SR. PRESJDE-'TE(M:~~::alhln Pínto)-ltftll3: 

Daocu•tolo, cm turno únaco, do Projeto de l.cí d:l Cám:~rõl 
n• 100. de 197~ (n' .l1~·8f75, 11.1 C.ua de origem), que indui 
h,:~.i.l (crro•úr~a de Mat(l Gto..\0 na rel,:açlo dc:-.critíva d.u 
I crro•~.t• do f'l.:lno Saaon.d de Vi,..do. in.rituldo pd:1 La n• 
~ 917, de IOde o.clcmbrodc t•nJ,tendo 

f'AfU:Cl:R I'AVORÁVI;L, Wlb n'.u.l, de 1976, da Co
ma•uo 

* T ,_,..,,._ C 

[m duanu"" rroJC1o. (Pauu.l 
~.W lu•n>do quem quar;a datoa~tl·lo encerro :a da•auuo. 
F,.\IJo cn«rr.J<l.a. 
f' m •ot.:ao;..io 

O. Sn. SctlJdotn oii.IC '' apro .. am ljuaram pcrm:ancca loCnt:ado.. 
(f'.auu) 
bü.aprm.ado 

O rro,ct.' ~~~ lt "'"'.i" 
f <I tq:uonte o pruJCio :apro•·,..do: 

PROJ .. IO DE U'J DA CÁMARA S• 100, * 197S 

1~• JJ!-Bf7S, .. Catoa * ori~C"~D) 
llldal Upeão ICTTO•ü.ria • Mato c,_ .. rria~o 

dc-ocrill91a da• Cnnwia elo Pluo Sadoaal * Vla(lo, lllldnaf. 
elo pria ~ .. S. 917, * 10 * wtftllbro * 1973. 

O ('on!UC'.., S.1aonal decreta: 

Art. I• ho:.a an.:luld;a na rd:açlo dc.critl\'.1 d:a• fcrro•·ia~ do Pia· 
no :o-;,..aon~J de Vo;,çlo. amtatuldo pela La n• 5.917, de 10 de .C• 

lembro de IQU." -c~umtc ligado: 

Kuboni:a ... SI' - t\pJrecJd;a do Taboado- Rondonó
rol"- Cua;aboi, \IT." 

An. 2' óta lei entrarA cm vi~or nu data de ~uu public:açilo, 
revogada• u• dispo•içôcs cm contrArio. 

O SR. PRESIDE., TE ( M at:ulhàcs Pinto)- Item 4: 

Di!>eu\~o. cm turno único, do Projeto de Rcsoluçilo 
n• J7. de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu P:arecer n• 189, de 1976, com 
voto vencido do Senhor Senador Domicio Gondim), que IIU· 

hlfita o Est:ado de Min:ts Gcr:ais a :alienar tcrr:as públicas que 
e•pccilk:a, tendo 

PARECERES, sob n•s 190 c 191, de 1976, dns Comis· 
sõcs: ' 

- de Con5tltulçio r JuJIIça, pela constitucion:alid:tdc c 
juridicid:adc: c ' 

-de Agricultura, favorável, 

Volt.:amos a discutir o projeto que autoriza o Estlldo de Minas 
Genai~ a alienar tcrrõls públicas. Aprcsc:ntci, Sr. Presidente, um 
projeto de: rnoluç-.io alternndo o Rcsimcnto Interno desta Casa, 
põlra que o Senado Federal ouvisse o Instituto Brasileiro de Dcsc:n· 
•·ol\'imcnto Florotal. Euc: projeto de resolução' se cncontr.a cm cstu· 
do na• C omi•!oÕo, ra.clo pela qu11l volto a fazer um apelo :\ Lidcran· 
ç:a d:~ M:aioria, not;a C:u:a. par.& que suste o andamento da presente 
propo,.içào, ati: que: o Plenário do Senado pos..Q c.'aminar o·projcto 
de minha ;autori;a. 

t: o :~pelo que faço, note inst:~ntc, ao Lldcr da Maioria. Se atcn· 
dido. Sr. Proidcntc, enccrrõlrci minha fala. Caso contrArio, terei que 
rontinuar af):ument:ando sobre os fatos que me levam n defender o 
meu ponto de vist:a, na tribuna. 

O Sr. Pmõcúo Portala (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
ap;anc? 

O SR.JT AMAR FRASCO (~I 08- MG)- Com pr.uer. 

O Sr. Pccnialo Portala (ARENA - PI) - O projeto, cm sua 
tr;amit;aç;ào, tem sofrido delongas, no meu entender injustilicfavcis, 
porque o lllosunto foi, c\austivamentc, da tribuna, discutido c justili· 
ado por ot;a eminente figura da vida pública brasileira, esse insigne 
cid;adào, e»c: admi~1·cl colega, que é Gust'avo Capanema. 

O Sr. Castat'O Capurma (AREN,\- MG)- Muito obrigado 
:a v. E\• 

O Sr. Pt:enialo Portdla (ARENA- PI)- De maneira que, se 
dú•·ida aindu pudose persistir, bastaria a palavra de S. Ell•, a iscn· 
.;;io com que fula. a sobraccria com que :aborda os problemas, o cspf· 
rito público que lhe marca sempre a atividadc de politico; isso só me 
ba~taria para que cu a ele me curvas.~e. votando favoravelmente ao 
projeto de rc:soluç;lo, ccato de otar servindo :\ N11çiio c, cm par· 
ticular, a Mina~ Ger:ais. Lamento profundamente não poder atender 
ao apelo de V. E~·. eminente colcg:a da Oposição, que cedo tem rcvc· 
l:ado, também, uma grande vocação de homem público. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Meu prcz:ado 
Líder da M:aioria, nós também concordamos com V. Ex• quando 
realça o espfrito público do eminente Senador Gust:avo Capanema. 
Juntamo~ nossa voz a essa c~cl:am:açào. 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA-'- MG)- Muito obrig:ado 
:1 V. E~•s. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Faço justiça a 
V. Ex•, meu prezado companheiro de Minas Gerais. Mas, Sr. Prc· 
sidentc, Srs. Senadores, jlt que meu apelo niio encontrou ressonaincia 
na Maioria, é: preciso que cu destaque, Ínais uma vez. que o 
meu propósito, nest:a Casa, ao analis:ar esse problema das terras 
devolutas do meu Estudo, não implica cm qualquer ato de oposição 
ao Govcrn:ador Aureliano Chaves. Implica, sim, Sr. Presidente, 
n:aquelc meu propósito de ver esta Casa examinando cuidadosamcn· 
te as suas questões. O Uder da M:aioriu lembrou que bastari:a- co· 
mo :a nós tumbém- u paluvr:a do Senudor Gustuvo Cupuncmu c sua 
defcs:a desse projeto. Mus pergunturiu cu agora, Sr. Presidente, se o 
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Instituto Br:tsileiro de Desem·olvimento Florestal - e rara i!I.\O eu 
ch:m10 :a atenção d:a Lideranç:a d:a Maio riu- deve publicar, se já nilo 
ruhlicou, no Dlirlo Ondal d:a União, baseado no§~ do art. :!R do 
seu Regulamento, arrovado pelo Decreto n• 6!1.565, de 29-4·71, 
uma resolução do Presidente des.~ Instituto, cancelando cerca de 200 
firm:as que oreram no reflorestamento do Brasil. Perguntaria eu 
:aqui, então: conhece a Muiori:a, conhece o eminente Senador Gu~· 
lavo Car:mema essu lista que contém o nome das firmas que o Presi· 
dente do I BDF, alr.avés de um ato, não mais permitirá, passem 
oper:tr no 1'1:0orc:st:amento do Pais? E.\t:trá algum:. das tirmas de 
M in:as Gerais incluída nessa lista, Sr. l'residc:nte? 

O Sr. G~btato CapaMma (t\REfi;A - MG) - Agora, se 
V. E'• tem conha:imenlo, ror quulqucr ml11i,·o, de que uma d~~s 
cmrre~s está indulda na lista condenada. então eu lhe peço, em 
nome do interes•e do l:stado de Minas Gerais, que diga logo... . 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- ~tGl- Nilo E\celcncia! 

O Sr. G!bCato Capa.wma (AREN,\ - MGl- ... que: logo de
dare. par.a que nó~ nos dcfendamoll do.-.a firm:~ que negoci:~ com o 
E_,t:tdo de Minas Gerai> e está e.\clulda da confi:~nça do lnlltitulo 
Bra>ilciro de l)c..cnvolvimento Flor~tul. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Minha :&'ltumen· 
laçiio c e.\atamcnte cm ~tido contrário. Tomando conhecimento, 
a pena> pel''' jornai,, de: que o rroidentc d•' ln>tituto Br:a•ilc:iro do 
Dc:sen,•olvimento Florestal·public:ara uma li>ta c:ancel:ando o rcgi1.tro 
de :algumas empresa~ de: rcnor~tamento, evidenh:mc:nle que, como 
homem da Opo>içlo, não tc:nhll aCCc\\0 nem ao Go,'Crno do &t:sdo c 
nem ao Gm·crno Federal. n~ta doc:umcnt:açilo, n:'lo poderia cu aqui 
afirmar~ ~la> empresa\ o.tilll ou n:'lo inclulda>. 

O Sr. Gustavo CapaMma (ARE~A - MG) - Concede-me 
V. E~· um ararte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (l\108- MG) -Com muito 
(lraLer. 

O Sr. Glblavo C:apAMma (ARE~A- MG)- Estou absolut:l· 
mente persuadido de que nes.\a lista não está incluída nenhuma das 
cmprc:.\Us que pleitearam a cooperação pma o renorestamento do 
Norte de: M in:as Gerais, naquelas terras dcvolut:u, incluída.' nos dis
tritos florestais daquela região. V, EA• que :wistiu hoje, junto 
comigo. à conferencia proferida pelo Proidente da A.\SOdaçào Brasi· 
lcira das Empresas de Rcnorotamento, dele terá ouvido a C.'\(llicaçilo 
dose cancelamento: o de emproas que tinham já executado 11 t:arcfa 
que lhes tinham sido cometid:a. Dois nobro Senadores aqui procn· 
les também ouviram a cxplic:-.açào. Em conscqllcncia do fim. do 
término de suas mi!I.\ÕC:S é que es.o;:as empresas roolveram deixar o 
oficio, deixar a mis.~o do reOorotomcnlo. De: modo que nilo houve 
uma penalidade: de: c:xclusilo de tu is ou quais firmas, houve sim o fim 
du mis.~o dcss:as emproas. t\S.\im, repito, nilo houve uma opécie de 
penalídade por parte: do IBDF com relação às momu.~. 

Por outro lado, ainda que osas empresas tives.~m sido 
e~duídas por penalidade:. posso assegurar a V. Ex• que as emproas 
com as quais o E.\lado de Mimas Gerais está negociando não otilo 
incluídas nesaa lista do I BDF. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Quer dizer que 
V. Ex• pode afirmar isto? 

O Sr. Gll5(avo Capanrma (ARENA - MG)- Posso afirmar 
isto, a menos que haja qualquer coisa misteriosa. istc> i:, as tais forças 
ocultas que: não é dado aos homens di)Cernir. Muis tanto quanto é 
possível raciocinar, dentro do que é óbvio. posso afirmar a V. E.,• 
que essas c:mpres:as não estão incluídas, porque se estives.\c:m ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• conhece a 
lista? 

O Sr. Gll5(avo Capanrma (ARENA - MG)- Nilo conheço a 
lista, mas cu não precisaria conhecer uma dcterminuda lista para 
suber que nela, dependendo do assunto, não c:.~tariu o nome de 
V. Ex• Numa lista. por exemplo, de pc.~sous que cometeram atos 
contrários ao interesse públiço do Senado Federal, onde: pudessem 
estar incluídos vinte, trint:a, quarenta Srs. Scnadorc.~. eu poderia 
:afirmar que o nome do Senador Itamar Franco não estava incluldo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado. 
V:1mos esperar que isso' sempre nconleç;,. 

O Sr. Guslavo Capanema (ARENA- MG)- E alirmuriu pelo 
conhecimento que tenho de V. Ex• De modo que estou tir:mdo uma 
informação, não pelo processo indutivo, cientifico, a partir du obscr·' 
v:ação, da cxperii:nciu, ou por um silogismo lógico, filos61ico: estou 
partindo dn intuição, pelo processo intuitivo com que se: discerne, 
também, ns verdudcs. l·l{a umn corrente filosóõcu, intuicionismo, que 
chcgu itnfirmnção desse caminho legitimo de discernir a vcrdnde. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Perguntei u 
V. Ex•, rorquc bnsturiuuufirmntiva de V, Ex• para que cu me scn· 
lissc sulisfcito. 

O Sr. Evalldro Carrdra (MOO- AMI- Nobre Sen:ador, con· 
.:cde-mc um ap..rle:' 

O SR. ITAMAR FRANCO (MI)II - MGl - Com muito 
pr:11a:r. 

O Sr. E•aadro Carreira (MDII - AMI - Nobre Senador 
ltamoar Franco, sobre '' problema do reOorestamento no Brasil. o 
I BOF. em virtude do> in~~ntivo' fi!QÍ> que: recebe para a e.\c:cução 
deste: rcflor~"t.amcnto, j.i ~ esl.i con>tiluindo numa nov•a andú>triu, 
C•>mn :a indú>tria da SC\.":1, a indú>lria da enchente e a indú>tria da 
pa:cu:iri:a n;a ,\m:al•ini:a, onde ~ re~.-cbcm os incentivos, rouco se 
ga>l:a e o reslll >e malbar.ata. Mu> o Jlroblcma se >ituu nos seguintes 
termo>: esta> firma> forum c-.ancelada> por v:'arioll motivo>. Nilo foi 
:apcna> pelo fato de n:io c:>tarem mai> >C dc:dic:ando :ao serviço de: re
Oor~tamcnlo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda 
a r:llão. 

O~. EYUdro Camlna (MDB- AM)- VArias riiZÕCS, vArios 
motivos lc;vurum o I BDF :a cancehar :a chancela que tinhum essas fi r· 
mas pura se dedicarem uo renorotumenlo. Entre as causas hã cstu ci· 
tada pelo nosso ilustre companheiro, Senador Gustavo Capunema, a 
quem dedicamos todo o respeito, porque é um homem cheio dus 
melhores intenções: /: um homem sempre voltado paru os interesses 
da Pátriu. Mus, meu nobre Senador, hã hoje, no Brasil, c o Governo 
tem-se :acautelado, e o próprio IBDF otã tomundo providi:ncius 
serilssimas cm torno de firmas que se organilllm e se formam com o 
intuito de rc:Oorc:.~tamento, mas que, na reulidude, querem upc:nus se 
locupletar dos incentiVOS e nilo eXC:CUllam O re0orestumento, OU O 

executam cm parte c u seu talento, isto é, plantando eucaliptos, 
· plantando espécies ulicnfgenas prejudiciais ao equillbrio biológico da 
área. Quer dizer, -distorcendo, por completo, aquelus finulidudc:s 
ecológicas que constitue.m a finulid:ade preclpua do IBDF. Enlilo, 
niio é apenas pelo futo de não quererem mais se dedicar à atividadc, 
que o I BDF c:ancc:lou. Nilo! Há outros motivos, inclusive este, de h a· 
verem se locupletado. O IBDF est6 até agoru, no Amazonas, a titulo 
de exemplificação, cobrando multa de firmas, de consórcios de !ir
mas responsáveis por renorcstnmenlos que nilo plantaram sequer 
uma (arvore c receberam alguns incentivos. Eles fazem propositada· 
mente. Recebem parte do incentivo depoi's nilo se interessam mais 
nem por receber: e como a burocruciu brasileira, em purte, sofre um 
certo emperramento, eles alegam depois que nilo continuaram o 
reOorcstamcnlo porque não receberam todos os incentivos fiscais; c 
ficam· nesse puxn·encolhc; nilo. fazem c se locupletam. Enlilo, o IBDF 
está tomando atitudes rlspidas c eliminou umas duzcnlas firmas. O 
fato é que é umu temeridade o rcnorcstumcillo, seja Clc cm Minas 
Gerais, seja no Amu1.onns, scju no Rio Grande do Sul, cm termos de 
cucnliplos. 
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O SR. ITAMAR FRA~CO (MDB- MO)- Exatamentc. 

O Sr. Evaodro Carrdra (MDB - AM) - t\ ecologia. a 
mc:~olosia brasileira nega. refuta um reflorestamento homogi:nc:o cm 
termos de: eucaliptos. no Br.ssil. Esta a opinião de: todos os grandes 
b~tánicos, hidrologistas, litologistas c: ecologistas brasileiros. 

isto é:, niio se rcnorest;t, a niio ser cm terrenos sâfaros, cm terrenos 
ruins. que não servem para nenhuma espécie de agricultura, nem de 
pc:cuâria: de valor mínimo. Esta é a doutrina, meu nobre colega 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Será que, pelo 
menos, o bambu poderia ser plantado? O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, 

nobre Senador Ev:mdro Carreira. V. E.-.• tem razão. Nào ucrcdito 
nc:>.~ can~lamento cm r:Wio de terem elas dciJ~:ado de operar. ~ 
~Í\·cl que: ~Jsuma~. mas duzentas... O motivo não deve ser 
wmc:nte ~. \'. E,• f:liou cm incc:nth•os. Vou dar um eAemplo, 
asora. mu110 •ntc:ro~ntc:. que: ~ pa~wu com a firma Floratas Rio 
Doce S/ A. para depois c:ntnar no problema do plantio do eucalipto. 
Ob101:nc: \'. E.'•: J60 mil hc:ctaro para plantar eucaliptos c: pinhos. 
v. h•. c:nt:io. pc:rguntaroi: "com que rrcunos a firma Floresta Rio 
Doce: 1r.í plantar:' Com recursos próprios'.'" Ela vai aplicar. com 
rccurtc» próprios- note bem o pc:rccntual- I~; iamcntc: 10%. c 
bu~.u de m~enli•·01o liw:ais • .aO%. E o pior, nobre Senador. é: que: ela 
bu~u~ AA de: financiamento cm orpnismo~ nacionais. ou. o que: i: 
ma•• .Cno. com~> ela própria dír. cm organi~01o otnangc:iros. Veja 
\'. b •. ~bc terra• no •·alor de: )O cruzcír01o o hectare qua~ oiOO 
mil hect.Jrn. A phca I~. arc:n:n. d01o M:Us rc:cuDOS próprios: busca 
.:~ de rccul"\0\ do ín~tívo fi..:::al. c •·ai bu~oC:~r. cm organismos 
intc:rnaoon.ll" ~ 

(; (Ontra ''"'·Sr. Prn•dc:ntc c: Srs. Senadora. que atamos lc:· 
•·ant.:ando .:a not.'-1 'or; nlo i: contra o problema do refloratamc:nto. 
propri.tmc:~tc: dito. mu contra o .upccto lembrado pc:lo nobre 
Scn.:ador E•·.:andro Carreira. Vou atu. aqui, algumas palestras 
ICo'lhtada• reJa Corm•tlo de: Atricultura. presididas pelo ilustre 
Senador Orn~n Quema. q11.1ndo o Sr. Din:tor do Instituto ~a· 
aon...l de Pnqun..:a> da Am.:arónia. Profc..or Warwic:k étevam Kcn 
- note. Sr. Ptn.dc:nte. que nlo é o Senador da ()pc»iç!o quem fala. 
m.a• o •lu>lrc: l>uctor do ln\lllulo Nacional de PC\qui..u da Am;azó
n~a. num.a flo'IINr.:~ rrofcnda n.:a Comi•tlo de A,:ric:ultura. O que:~ 
prctrndc: rl~ni.JT c:rn M 1n.a• Geral\, num11 ~rc:a oacima de um milhão 
de hcc:LttC\. é. apcn.n.. eucaliptos c J11-. E o que: dir1 c:~t.io. o 
c:tniOCiliC mc:\IIC~ ()ti O IC):UIOIC' 

-:-.;0 8r.:~ .. l. temo• S llpos pnnapau de: florestal>: a 
.:h.:am.:u1.1 Oornu .:~marónic.J. a floresta atl~ntita. os campos 
a:rr.:ad01o. a. a.:atinl.:u cu .:arauariu. E. r.cm oc:cçio. todos 
C\IC\ ~ llf"'' ot:io oc:ndo ,:r.:~\lual c sistc:matícamcnlc dcstrul· 
doo l'ouC\1 .obr.;a d.:1 arauclríoa • .:a nlo ~r cm p.:anc do sul do 
P .. r .. n.i c S.:ant.:a C~t.mna." 

l: aqui. Sr. Praidc:~tc. \'CIO uma afirmativa muito séria: 

"()\ ampO!o c:crrad01o nilo tém 'ido encarados como 
llpo de: flo1est.a c: tem !>ido ~rmitido a )Ubstituiç;i.o deles por 
norc.t.u llrtificillil. de c:ucahptos c plaus. Como ISiO, lod:J a 
flor.:l c a r.:~un~. de uma riqucra incalculável. estão sendo 
r<~ridamcntc: dc:>trulda•. Tal•·cr1 a floresta que: na unidade de: 
tempo vai ~r ma i• r:~pid:•mc:nlc destruída. !oerâ a do• campos 
cerrado•." 

O que se pretende plantAr cm Mina• Gerais. Sr. Presidente? 
EucAlipto~ c pinus. E que: diz o eminente mestre:? "Isso vai acabar 
com a nora c a fauna". 

Jú havíamos sugerido- c ainda vamos aprc:.-.cntar a esta Casa 
um projeto- que. pelo menos cm 10% desta área. deveremos plan· 
lar árvores nativas. 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA - MO) - V. Ex• me 
permite um apurte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer, nobre: Senudor Gustavo Capancma. 

O Sr. Gustno Capanema (ARENA- MO)- V. Elt• deve es· 
tu r informado; cu estou persuadido c afirmo com a maior segurança. 
A doutrina do I BDF é que nilo se planta eucaliptos, nem pinus, 

O Sr. Gustavo Capanema (t\RENA - MO) - O que desejo 
dilc:r a V. E.\ •-é que: os distritos florestais são a grande: novidade: dos 
rc:Oorc:stamc:ntos, porque: visam a evitar que: se rc:Oorc:stc: cm bons ter· 
rc:nos. Se: o terreno se presta para algum tipo de: agricultura. ou de pc· 
cuária. nele não haverá rc:OoreMamcnto. O rc:Oorc:stamcnto. pc:la 
doutrina do I BDF. vai recair sobre: terrenos ruins, que nilo servem 
para a pc:cu~ria. nem para a gricultura. Então, aproveitam-se: os ter· 
rc:nos para o fim de: se plantar nela aquilo que. do ponto de vista 
económico. representa a melhor solução, que é a plantação dos pi nus 
c dos eucaliptos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- E os campos de: 
cerrado~ 

O Sr. GIISfato CapaDeDU (AREN,\ - MO)- Ora, as terras 
devolutas minc:inas piores do Brasil. talvez. silo aquelas do Norte: do 
Nordatc. principalmente: do Vale: do Jc:quitinhonha, que silo •c:r· 
rc:nos onde se encontra um ~rradinho miúdo. sem nenhum valor. 
um terreno árido. um terreno cheio de: formigas, um terreno onde 
nilo se planta nada. nada. De: modo que:. V. Ex• sabe:. os distritos 
florataí~ mineiros silo vários. Nós temos cm Minas uma grJndc: 
quantidade de distritos florestais, mas os distritos Oorc:stais do Norte 
c do Nordeste são os piara cm mnté:ria de: qualidade: do terreno. As 
terras devolutas de lâ não pratam: portanto. não hâ razão de: V. Ex•. 
meu nobre colega. afirmar que estamos devastando a terra. ou 
deva,;tando matas de: boa qualidade:. que atamos aproveitando ter· 
rc:nos de boa qualidade: para plantar pi nus c eucaliptos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Qucrn alirma. 
E,• .. não sou cu: agoro1 é: o Dirc:tor do Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazónia. 

O Sr. Glllfa•o Capanema (t\RENA- MG)- O Dirc:tor não 
tem r:IZ.ilo. Ele está afirmando um pouco gc:nericamc:ntc:. um pouco 
enfaticamente:, numa Conferencia cm que: não tratou do caso de: 
Mín;:s. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MO)- Para o Senador 
Gustavo Capancma, cu entendo que: apenas o Presidente da Associu· 
çilo Brasileira de Rc:florc:stamento tem ra:zào. quando preconiza o 
eucalipto c: o pinus. J6 o Diretor do Instituto Nacional de: Pc:squiS<Js 
da t\muónia não tem razão, quando se refere aos campos cerrados. 
Mas cu nào vou dar apenas um c:\emplo ... 

O Sr. Gusta•o Capanema (AREN,\- MO)- Um minuto, no· 
brc colega. Nilo estou defendendo a tese c: o pensamento do Prc.~idc:n· 
te: d:1 Assoc:iaçilo Brasileira de ReOorcstamc:nto ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Vou citar ... 

O Sr. GU51avo Capanema (ARENA- MG)- ... é natural que: 
esse: l'residcntc: tenha certa suspeição ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Não, cm absolu· 
to. A pnlavra suspeição cstll sendo usadn por V. Ex• Eu não levantei 
nenhuma suspeição sobre ele:. 

O Sr. GustaYo Capanema (ARENA- MO)- ... ele é um cmi· 
nc:nte homem: cu o conheço; ele fez, hoje:, uma belíssima conferência, 
à qual estive presente:. mas cu dou de barato que o pc:nsnmcnto dele 
tem umn ccrtn suspeição, porque é Presidente de uma associação que 
federa, dirige, oricntn todas as empresas brusileiras de reOorc:stamen· 
to. 

O Sr. Ylrgillo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senndor 
llumnr Franco. permite V. Ex• um apurtc? 
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O Sr. GustaYo Capuema (ARENA- MO)- O ponto de vista 
que quero utirar por cima, ou contruriumente · uos botânicos, nos 
ccólogos, aos puisugistus, aos sãbios que têm feito estudos sobre essa 
muti:ria, alguns dos quais fulurum, aqui, no importunte simpósio or· 
ganiudo pelo nosso nobre colega Orestes Quérciu, é o JBDF, quer 
dizer, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florc.~tnl, que 1: uma 
eminente c importantrssima instituição cicntrlicu oficial que estA nu 
base dos empreendimentos mineiros. Foi baseados nos pareceres c 
assistência técnica do I BDF que se organiurum os projctos que ora 
examinamos. E uma vez que se dé u autoriuçilo do Senado, eles te· 
rão ainda, paru serem transformados cm contruto, a auistência, a 
vigil:incia do mesmo IBDF, que é instituição cicntrlica c Jcgnlmcntc 
insuspeita. Agorn, dir·sc-4: Ah! Mas há muitas objcções contra n 
doutrina do IBDF. Vamos dar de bar.llo que procedam algumas 
objcções à doutrina do IBDF. Mas nós nilo podemos ficar de bruços 
cruudos, cm Minus Gerais, esperando que o IBDF reformule nl· 
gumas das suas doutrinus c orientações, pura começar o rcnores· 
tamcnto. Nós temos que renorestnr é com os preceitos utunis vigcn· 
tes na Ciência c na Legislação do nos.w Pars. Agrndcço n V. Ex• por 
ter-me con~cdido o aparte, ..• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Eu é que agrndc· 
ÇO. 

O Sr. Gusta•o Capuema (ARENA- MG)- ... c cu o tornei 
longo demais, pela vccméncin com que costumo falnr, vccméncin que 
é a maior inimign da concisilo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Excclcncin. é 
sempre um prazer ouvi-lo. 

Sr. Prc.~identc, jã vejo a advertência de V. E.''· c pediria a 
condescendência do prezado Presidente, pura que cu pudesse me es· 
tender mais c ouvir os apartes. 

O Sr. Mauro ~neYides (M 08 -CE)- Permite V. Ex•, nobre 
Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Mas se nós formos 
ouvir muitos apartes, evidentemente que o tempo será insuficiente. 
Preciso dizer a V. E.\0 que hoje nós temos 13 oradores inscritos, fora 
o debate na Ordem do Dia, de modo que cu pediria a V. Ex• que 
resumis.~c os seus argumentos c ouvis.~c mais um aparte do Lrdcr, que 
o está pedindo a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Quero apenas dizer ao Sr. Senador Gustavo Capancmn que, no 
contrário, nós também julgamos o IBDF insuspeito. Tanto us.~im, 
Sr. Presidente, que aprc.~cntamos o quê? Um projeto de rc.~olução pa· 
ra que o Senado ouvisse o IBDF. E é isso que nós, atendendo à solici· 
taçào do Líder da M:1ioria desta Casa ... 

O Sr. Mauro ~nevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Itamar? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Pois nilo, nobre 
Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Veja, ~cnudor 
Mauro Bcncvides: o Senador Guuuvo Cupuncma c.ulta o IBDF. Eu 
quero ouvir o I BDF: c eles nilo permitem que cu escute o 1 BDF: 

O Sr. VJraOio n•ora (t\REN,\ - CE)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito 
prazer. 

O Sr. VII'Jillo n•ora (AREN,\ -CE)- Eminente Senador, 
vai ser curtrssimo o nosso :~p:~nc, cm .homenagem justamente à 
generosidade de V, E.\0 Apenas, para dci.\llr bem consignado, 11qui 
no Plcnâri .... que: duas grandes finalidades indumi:ais tem o rcnorcs· 
t:.mento. De um J:.do, o fomccimcnto de: maté:ri:a prima p:ua p:apcl c 
celulose: do outro l:~do, o fornecimento de carvilo vegetal. Mzu, 
eminente Senador, o que nós ouvimos, ainda hA pouco, dito alilb 
com toda a cnfasc: c :aprcsc:ntado cm nome do Partido de V. Ex•, 
aqui? Foi um Plano Enc!Jé:tico cm que um dos itens, justamente, 
seria o cmp~o intensivo do carvilo vegetal na substituição do 
carvilo mineral c citndo o renorcst:amento justamente cm cheio. Sem 
esse rcnorcstamcnto em massa, perguntamo-nos, dentro de nossa 
sinceridade: como obter esse carvilo vegetal na quantid11dc que a 
nobre Oposição diz ncce:ssitur o Pllls? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Em rel:~çilo, por 
c:\cmplo. ao problema d:s polp:a, Senador Vi!Jnio TAvona, cu rcspon· 
dcri:. a V. E.\0, niio com us minhzu pal11vras, mzu com :as do Boulnico 
da Universidade de Br:tsni:s, que diz o seguinte: 

"Entretanto, no~'lo1 falt:1 de previsão, :a longo pruo, leva-nos 
sempre a improvisar a produ~Jo, o uso da m:até:ria prima 
rcno•·Avcl u longo prazo. O bambu é: mDtéri:~ primD (ornccc:
dona de polpa melhor que a do eucalipto c de: rãpido 
crcscimcn1o". 

Vc:jn. V. E.\•, o seguinte, por favor: nós •.. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (t\REANA- CE)- Eminente 
Senador, rcfc:rimo·nos DO que é nc:ccssârio DO carvilo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Nilo, V. E.\•, pri· 
mciro, lembrou o problema du polpa. E.~tou respondendo por partes. 
AgorJ, vamos responder :10 problema do carvão. Veja V. Ex• qual a 
urgumc:ntnção que estamos usando aqui. Nós nilo cstnmos com· 
batendo; nós estamos dizendo que com a substituição de norestns 
hc:terogcnc:as por norestas homogencas não podemos concordar: 
nós, os bot:inicos c os ecologistas. E.~tou trDzc:ndo uma argu
mcntnçilo de técnicos no assunto. 

O Sr. GustaYo Capanema (ARENA - MO) - Alguns bot:i· 
nicos c alguns ccologistus. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Alguns botünicos 
c alguns ecologistas V. Ex• não me citou nenhum botánico c nenhum 
ecologista contrários. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENt\ - I'E)- V. Ex• me permite um 
aparte?. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com todo o 
prnzer, nobre: Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Eminente Senador 
ltnmar Franco, ncompanho com o maior interesse a luta de V. Ex• 
Discordo, porém, profundamente, quando V, Ex• vem falar em 
plantar bambu no cerrado mineiro ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Itamar Franco, é cxatamcnte isto que cu pretendia rcssaltnr no meu 
apnrte: V. Ex•, demonstrando a maior preoucpaçiio, um empenho, 
umn patriótica obstinação no sentido de se debruçar sobre c.~sc pro· 
blcma c cquacionú-lo, convenientemente, nprc.~cntou à considcraçilo 
do Senado um projeto de resolução, reclamando n audiência do 
IBDF para proposições dessa nnturc:1.a. Teria sido ideal que c:stn Cn· 
sa tivesse: adotado providências para sobrc:cstar n tramitação desses 
projctos, de: interesse: do Estado de Mi nas Gerais, nté que fosse nprc
ciada n proposição de V. Ex• Ar, niio há dúvida de que: o seu esforço, 
o seu trabalho teria tido pleno êxito, com a Casa apreciando essas 
proposições após a audiência desse: 6rgiio técnico, o Instituto Brasi· 
Jciro de: Desenvolvimento Florestal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Nàosou cu, Ex• 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- ... Desnfio esse: botÜ· 
nico 11 plnntur bambu no cerrado mineiro. O bambu é, realmente:, ... 

I 
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O SJI. ITAMAR fRASCO (Ml>ll- MGI- Alai• ck c m•· 
ll<'lh>; nw: b.li.ÍIIi(U C mllloC'IfO, por O!"nadtna.a. 

lc:mu.açlc- com a Ooral.a. A flor~ pode ICT ~· malcfici01.. aponiOI· 
doo f'<lt \'. 1; '•. ma ... cm rontrapanid.t, o(ct"CCC bcncfici~» immw. 
que ...., o Btaul, c. paniculanncntc. o Ku Estado de Mina~ VCTlll\ 

p.ldc pr .. pto."liit, no tenlldo de riq11Cl.1. DnK V. El•. pam:c:-mc. qiK 
tu .100 C>j'b.1a de cuc:aliplo: cucaliplo alba. cualipto ~IÍJM. por 
a.cmrlo. 

0~. f' .. Cenn (AR ESA- rEI- ... , O b.ambu d.á óhm.o~ 
.:ctuklnC. mullu mdhur ~uc .a .:clulow: fltodur»d.a rcw cu.: .. d•J'io. m.a•. 
t um.a ru111.a c:utcnlf. PflftOsWmcniC. cm .ifu.t. B.a.u olb.ar. - n..W 
~"~""" \" l:t • tC't p-.rwk m:aw:~ cm bo>c.í.ni'Cll - p.ar a •a qYC o 
~~~..~ t CtiJ'Cf'IC cm _.,u.a.. c ~ cctt:ado n~ C:\niC' ~ua. além de la 
um ..,.....,.., qw ,ano,,. mual<> 

(0 SR. f'R~:SIDf..'TE fu.t01r a CAmpainha) 

U ~ I h \IMt tJU '(O 1~1)11 - ~Q)- Scnadot f'.aulo 
G..cu;a.c-.11ikft~t(qw~~«atuodafl0ck \'. a:..• Ma• 

"' ., -.... l'f"~ <..cofn~ ~ CAna\ldack de Br.aúlo.a la o 
INiioo .. C~ '~· pot .mw m.roockt:á ao w:u da..af10 
t.o& .... me ~w:.a.llo4o aum.a p.a.la.tt.a tc:alu.acl.a P<l'( S. S•'"" 5cncSo fede· 
t~. """' .,.....u S S• .dlt.,_, o""" ~de datct . 

u ...,, , __ ... r- ( . .\KI:SA- IUI- f'mno1C ,. Et• _ .. ..,"'. 

u ...,, , __ ,._ '•"" (1\Jti..SA - JUJ- O 6d\alc COJ..\ 

~ u ... ~ (llllll" n,.,.,, Scxei '* n~ IUII dcm>cn14'1 qw ,;YCr loC't 

'~~~~~·,~~·I'<* Mt.a.l 6c uatofnllt, r-• w: .aa.um Alo f-. o Sfru. 
Jwo '!00:..-IUo .C 11 ...... ~ - .a.m~ IIIOOQia:.\IJCJO. 0. ~ 
'"""""'"'·<ii"" ~ua 4c ,....., . 

n "'*· ""''• , •. ,,c·o c.\11>11- ~01- Sl.o c•'lft<or· 
1!!tet.ott. 

u .;,_ , ___ .,_. T•"" (.\fU:SA- RJ)- Açt~o pot \' 

I • • ... ~.., ,_.,.,11111 lC'II!I!>o .a -~ de~ o meu bfllh.aniC .:ulc-· 
, ••• """"' ó,I'II'Oo.l oh• "-~·:.a• ..., .. 'Cf~• - f.I(IO qvat.lo de dti'Cf - t 

~"' 

U "'*· 11.\\1\R til\ 'C'O (\11>11- MGI- "'udoobnt.ado 

u ~- \ --"-l•.,....C.\RC~I\- RJI- ... aaJo í"'"midock 
~·"'~ ll.i Wftl Pf«~lo. S..U ~~:m ~ que .apc:n.n lé. 
,,._ ~ Otu~ ftlullo I"CqUCft.a DO ba6o do fbo de J.anc:uo; 
111\'"*llU(l!U. <•om., .alio liCftWJ que \'. E,,• 1cm c CIOm a ropono.abtiKI.a· 
dr ••- .,..c dctulc: ... &ORUltiO\ p.u~mcnt.ara. qw V. r:.~ • m:onlt«~· 
o.c .;uc .a nt.altlru t ,.,.,IN>cn.a S.\<) "-to que " Sc:rwSot (iu.t.a•o 

r .. ~-" ..q• um .am($0 d.a runta('.1o de cuc:alrplo. \'. E' • me p:arc:· 
'" .;w n:.l cm f'OIIh• IOI.almcnlc ad•-cno. Ma ... OIICO dalC'f cu1.1• 
n.cn1c o ,...,.lt.àt..,. d.a.!Yal.l que~ .cncSo dacftvol''ldo n.a loc de \' 
I • • .\ u.otn "_, M .,. <oe~fauua de boJC, que Kh.:am que o cu.-.a· 
1•1'4•• t ,.,,..~,.,. tmbo lado o ronlr .lno cm .al'uma.~ fC\'Íalü c .acho que 
" ('V('.ai•I'C•• c uma loc •nlar,uncruc •·.Siid.a. pnncip.lmmlc p:tra rc
tkloc'o .Indu d.• llr'.aut V. E' • .anunaou que u .tpracnlllr um pro~ o 
- •'().a Que C\l••u pr~ndo alc~o ao dcb.atc c quc:ro me oclarc:ur 
- dctnman.ando que. pdo mc11oa, 10'\ dA planlllç.lo de eucalipto 

O cualapco ~ ~:c de ~lo cm alJ11ma• ~ GO\Iaria 
qiOC \'. E.\•n.lo ou•'lt.'IC o IBDF c: cSc:i\aUC' ·~r a mattri.t. 0 IBOF 
,.,. diiCT o 'tW \'. E,,• dnw: c cu Citou dllcndo aqui. r>.ciW- 'ft'IÚ, 

~que o Pfoicto ~de p-anck in~CtCMc. lllo .6 para MiM\ Cicr.ait.. 
m.a• para o 8taul. Oaallpc-mc: te C'llou errado c. K ho&I•"CC' tempo. 
\' f.•• mc:c:td.arcç.a. por (a•or. 

O SR. IT.\\1.\R t-'RAS(O CMDB - MG) - Senador 
\'~ TOftO.. que mal h.t cm ~e 0\Mr o IBDF! Diz-te QIOC clc 
p C1.1F o. 10"- de .if'"Of1:!. nau~ ... como n6\ PRtcndcmeb. :>O o mtan· 
lo, o rn'7do que~ a.> Senado -c cu alcí o C\Cmplo ckt. Ooro
lat. R.o ~ - o~pcm.• ptc\'ê cucalipco. c pína ) ' ), ) • ~ ~.~ :l l.S 
cm um..a .i.!'-on: de J06 mil bcaan:.. 

Se o IBDF •;a, rcjatu .Jq&lllo QIOC oamo. apro .. ando. por que 
n.io (OftWII.atmo. IUII w..)o do Go>-cmo Federar. Crcío que IÜO 

C\l(N pc(:ando rud.a de m..an... SlnJuàn 1: c:oall'a o rdloratamcnlo. 
Apm.a• ~ qYC o OfJ..tll"mo fcdcr.tl opine anlo do Senado, 
que n.âo .;unia com uma .:t.tnalura ló:nia wraàcntc pa.ra cumÍMr a 
m..altn.a .. a n.W oct de -.lo COC1I MU Rqimcnlo lnlc:mo. 

\'. b.• t..abc- c a•llda boje n6l ouvimo.- qYC apcna• )~'\ 
&Sa.:4: P.ai• a.lo .:.:ma:.tu.Uot de Arc.a floralaJ. Dato )j'*'. 7~ 
cnronlt:.am- n.a Amuhn~~~; Mi~~.a• CiCTllit., rom Ioda a JoUll Qlcntlo 
lnr.aon.al. lcm ai'CfU• IO'l de Ara tlorcs1&1. 

S.h at.amoo comb.alcndo a idê:ia de •ubwluír uma floroto1 
hctct~ f'<lt um.a ~- E por i~tO que atam<» farmdo 
c:aac .apck•. no tenhdo de "" con•ullóldo o ór;lo do Go\'CTTio 
l;akfal. a111a ck o Senado apro•·ar Cite projeto de ~linu Gerais.. 

~lo h.\ n.ad.J contra o Go•ut1.1dor do &lado. Ao contririo, 
nóo quc:rcmoa que o Senado apfO\'C aquilo que ralmcntc JIOUll 
.:~rtuv.ar, OUVIndo o órJ.ào fc:dcnal. Que mal h.S niuo~ 

c,)~. \'a~ Torrn (ARE~A- RJ) -Veja v. EA• que 
cuc.alaplo c dól..u. 

o SR. I'Rf:SIIn:.,Tt: (Masalhla Pinto. Fazendo 1>01r a cam· 
p.a1nh.:~) - Eu pcdiri;a ;ao nnbn: on~dor que nlo rtC~:bcuc mai' 
.>p..r1a c tammute o iCII pronunc:Qmcnto. 

O SR.Il'A~IAR FRASCO (MDB- MG)- EujA argumentei 
et>m cmincnla «<iogi1t1u, com cmincnta boiAnicos. Poderia cilur 
.>te" p..IC'\Ir01 de f{,,l>cno Burle Mun que lenho cm mão~ ... 

O Sr. VaCOIIC'tlo. Tnrr~ (ARENA- RJ)- E um grnndc pocla 
c docnhi•la. lnclu,ivc h.\ um quadro. nu pona do Scnndo. cheio de 
tl\1.'0, p:tnl lú c para cA. para o quw nilo se encontrou uma dcfiniçlo 
c que cu denominei: "caminho dos canais compctent(l;". Burle Mar~ 
ê: compctcnlc. mas um burocrata. 

O SR. ITAMAR FRA!"'CO (M DB- MGI- ~um poeta. 

O Sr. \'a!I(Oncelns Torre.. (t\RENt\- RJ)- Poctissimo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• não tem 
n01d:1 contra os poctus, tem? 

O Sr. VaKOncclos Torre (,\RENA - RJ) - Pelo contrário. 

""'" .aplo.:.ad.o cm a.ctlc:i.n. Ptlo que ..a. o I BOI: r.ó aprova qualquer 
I''"JCl" de tdl,.,a~ .. mcnlo n.a b.uc de eucalipto, ju~tamcntc a"im. Jfl 
c\I•IC. p.ar.a .a plo1n1açlo de umA .:Ira de 10'\ com ~nciu. com o 
•rc·ro'"· com o •f'C·am.arclo. com o ipC.r<»a com o quiri. Nilo )CÍ M: 

ê: ;~ prm1c11;a "U que alguê:m aiA f.alando no nome dcuc •·cgelal aqui. 
Que (d;il com quAim an'". O mundo inlciro tem uma fome da'-l! 
madma que •·cio do Japão c que hoje: naM:C cm qualquer lugar do 
bl;ul<> dn Kio de Janeiro. do Dra~il. Tenho a imprasilo que utl: 11qui 
no ~"Crr01do 1: cupnl de naM:Cr. Queria dizer o V. Ex• também que 
qu01nto u a~ 101hu de que cuc-dliplo acnba com o norn c a raunu. 
nindn niio hi1 nada que po~su provnr, com vnlidodc. n l(l;C. Em flrcas 
do meu btndo onde se planln eucalipto, h6 um dclcrminndo ponto 
1>ndc ~c rlant11 mnmoeiro. goinbn - V. Ex• sabe que o E.~tado do 
Kio é cham:1do "rap:l·goiaba". c 1: um legitimo "papa·goiobu" que 
lain a V. Ex•- hil um dctcrmin11do ponto onde 5e pl11nta jaboticnba. 
cnlim, 1111111 série de rrutos que permite u pns~nrndn viver cm confrtl· 

Cio~tci dc••c qu:.dro, que niio tinh:1 dcfmiçào c lhe dei um iitulo: "Cu
minllll dos c:muis compctcnlcs". 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Sr. Presidente, 
lnmc:ntuvelmentc vou interromper minh& rala, atendendo às adver
tências de V. Ex•. lendo npenus trecho do principal jornal de Mi na~ 
Gcruis, Eslndu de 1\llnns, que diz o seguinte: 
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MA plant.l~O de imcnwa• noraw homQiàlcat., .c 
~I\'C o problema financeiro cm (a" do alio PRW dO\ 
produu)\ rnadcimto\. nAo Cl>ntríbuí para a fiuç-lo de: um 
\lallft de vÍda, ao Cl>nlr.irio, Ioda \'Cl que te planta uma 
llorota dcuc tipo C\lame» tcduando •• pot.\ibdtdadcs de 
rmovaçào do .._ c. porunto, torundo a tema doente, 
lcm pcnpccsí\'11 de fuharo. ~ate quadro. a CfOilo .-me 
PIO!~<'~ al.tmunla. e» ~ vlo KCndo, ~ dcJctOt 
hum;anOt c impun:u• indulti'Í.lli• cn\'Ctlalam a. man;and,i,, 
Em nome de que~ De um prctmlO docll'·oh1matlo que, 
lCJundo o Oubc de Roma.. nAo pode ICf pcnq;uido cm 
detrimento de um;a politica humana de dc(aa dO\ '·alora cbl 
lctrll." 

T cndo cm vill;a a.u polllia bumana. Sr. Ptatdcnlc. propomo... 
neota urde. que o Saudo Fcdc:ral 1\ào \>Ole Ole pro,c~o, para que o 
I n~•lulo llrnílciro de Oacn\'Oivimcrllo Floraal opine a ra.palo. 

Era o que linha .:a dÍl'cr. 

O St. Robmo Sal.,..._, (MDB- RJ)- l'l:ço a pal.t"ra. k 
Praidcntc. 

O SR. PRESIDE.'TE (Ma,.alhlo l•unol - Conmto ,.. J'o'll.t• 
vra ao nobre5cn.1dor Robc:rlo Soltumlno. 

O SR. ROBt-:RTO S.\ TURSI:"iO (MDB- RJ. Sem R'ulo do 
orador.)- Sr. Praidcntc, SB. Scn:adora. nJo aU cm pauta o julp· 
menlo de po.oat., nem do ílultrc 00\'CflUdor Aurduano C'b.1vo. 
homem rapdtjvd ,gt~ lodO\ 0\ poniOl de villa. nem do ~lO 
eminente: colc:p Oult.avo C:apanc:ma, fiJura que nc» I~ de M 
muito tempo .:aprmdcmOla admirar profundllmcn&c. 

Tt:alla•lc, Sr. Praidcntc. de: aproYllr ou rejeitar um.1 fiiOlOfua. 
um;a oricnt:a~o de: politica de JOY"Cmo teJUndo a qual .c pmcnde 
COnllruir, erigir uma economia apitaluiJI COm biPc cm lU~~ 
cm favora cad11 YeL m11iora. pra111d0l com dinheiro do povo, com 
património d.:a Sa~o. 

Que o rcnoralllmcnto é uma JJUvid11dc imporunt.:. ncco.t.Ana 
ao nOllO dc.cn,·olvimcnto. n!o hA a menor dlivida, como muito bem 
lllficntou o ilu•trc Senador Virgnio Tivora. O MDB baiMC por um11 
politica de: rc:Oora&3mcnlo inacn""" c: de e\plo~o noroual cm 
b;at.a r.u:ionai1, de: tal forma que: poy.l.llm<nllprovc:itar melhor 11 cncr
ati:a iÕiar. cap3l de .c ar:ansform11r c:m madc:ir:a. cm c:arvio. 111r11vh d.:a 
folouin&oc. 

Que: 11 aplor.Jc;.lO 0ora&al é UmD [ll'llnde C ÍnqUCllion~vc:J VOQ• 

c;.lo económica dote: P:ais. n3o, há li menor düvid:a. TodOl nó. o
larc:mo• de: :acordo c:m :aproV'.Jf mcdid.:as que: roul&c:m cm beneficio 
nào só da inac:nsifiCllçio do reOorot:.mc:n&o, como da melhoria c: da 
111cionalilllçilo da oplornc;.lo Oorotal no Brasil. 

o di~ rito Ooi'C\lal f"ldc: '". dcM:n,ol•'ldo C\lm a aplí.:~o de outrOl 
m«l!ni""o' - •nc:cnti•" ao dc:\m•<llvimc:nto Ooi'C\l11l que jA C.\i•tc: 
1nttnhw r..al. rolltie.a c:rcdul..,a - de m.'ldo que. dentro de um 
ronc11mm1o Jlob.JI d.u terra• bra~lctr.a'- 1c: dolanc a da~nlo;n Roro
l.lÍ\ uma ddnminad-1 .lrca. a"1m oom•• dc\cm h.wcr outrO\ di""' 
t""'· C'lJ'«Whr.W. ... c:m <.'UII\'0\ ~"VIII~'"· 

A ~ do d."rilo llorat.al t mut&o boa. ma• o cuunho Pl1'11 a 
ou.a •mplcmcna~ IWo ~uct. llto.ol~aummac. a •'Ctdadara dooa('lo 
lk \UbtJd- no&ól C:\lcm.lo, nolóll'follllldJd,;adc c RC\&.1 v .andei a. 

~ ronlr;a oaa roU&ICl de f.a•~mmlo cm acolO QlfC ~ do 
M 08 ~ l.tiiÇ'ar o ._ PfOIOio c dcdal\1lmo-ft0\ C'OCilfllnoo 
A aJIIOVIdo do l"ffOdO cm Ida. 

OSf ......... fmrin (ARI:~A -GOI-Pnm!&e\' l~••um 
.IJ'o'lf1c" 

O SR. ROSDTO SAnJRSI:'\0 (~11)8- RJ)- Com mualo 
ptóii'Cf. 

O St • ....... F"""- (ARJ:.~I\ - 00) - \', f.,• que t '"' 
C\lfll\cod.atncnlc um nrctt cm [.:~u.. fc.t um.a .afarm,a.olo ctlfC .a 
num - que nla• '""' um an~ OC\IIICt cm fcvnomi..a. ""'' um h.>• 

ttíro de n.t."~" - mutlo Pf~"V:Jio)u • .t\ qllollquct ou&ro que nlo 
touc um homem prc«upado com a ocimuado de taaom.. Ola ar.r· 
~ fl<,>dcna p.t.u.u cJc:,.,J'Cf\,"ttlld.a. m.a.• llunQ 'Cf PfOCIIaft(lad;a 

por um opcrt cm ~ioa. \'., E,• a\tC\'Cfia QYC n.\o b.l lctfll.' tftlct• 
•1•-ch. tUic:rr;a• qYC ..kt ;ablolu&..mcn&c .an&•o«~ll().J.,, T alliO que 
me QUIOII ClU"atlbc:."".l a PflOCU~ do iJIDtt.Jdo Scn.adot ltaaw 
l'r;all(o cm <lltJctllt .\ ~<ndól • .\ .al"""""loo ~ lllffll'- P.ara um liJCtro 
rao«.>dn10 n&.. que lOf1IO\ ~~ u .aJ.rora:lilru. que con~ 
~'" C \·i•cmm um f'OU(U o ptol!olcma d.J ICffll. ptinopalmcn&c: 
qu.andll ..: 1ra1.1 de tetrll• p!}bhc.-.a.., "'~ o q~&.anlo a• &nr;a• ~· 
bla• olo tc:r:almcnlc robi('.ad.a•. De forn1.1 quc o (',~1'110 :a• .1hcn.a 
nllrmllltncnlc .a ptc('Ol bem .a.:o.>Í•'CI•. $( C~oW• &nr·.a• n.\o olo o<u• 

r."~dll• ""JUCf J'Of l">'..:!fOl. ~ J'Of'!IOC o.kl;abt.olul.:amc:rlle .11111-a:clf!Ó. 
mÍ<';a• p.ar:~ qu.alqucr ovlr.a llh"lc1alk .. Sa ~.cu dauc: qYC era umi'l 
(c:li~o"icLadc: I"Jr.a o GO>uno maneiro en.Nn&r.u qua'll a• qut\Cio\C c: 
.1índll p.1Jti'I.'\C' qualquer (\)N por ela ... ;»11 .:acho qiOC, flel\Cio (lllOlo, in• 
lc:ro ... liO Poder Nbhro lllc pa~.ar AqiKio qiK queiram f11Kr c:om 
que c::-.u• lllfri'l• prodUT:am :al~tumo1 C>O~. com que ao.a• lllft.a• c:um· 
pr:am 3lgum:a (u~lo '4)CUII c: rontríbu.:am dc qualquer form01 p:ara o 
nOllO doc:nvohimcnao. Cioih. Qlado que (oi colonitAdo cm:a de 
dutcnlt" ano. dcpoi' de: M in:a• Gct:~". j~ nlo &cm ma i• anra• pu· 
blic-.1• dc,·olulll• que: nlo otcj.am ..:nd" tiu:lado~• ou que: nlo otcjam 
!>end4> oc:up:ada• por po•..:irO>. Se: c:rn Mino~• Oc:r.ai• :ainlla e,i,ac:m 
vu•la• :ir~· de: &erra~ do«up.ad;a,, devolut;a). c porque: \'. r:, •, como 
c:c:onomi~la ~bc - \Oio fC'.Jimc:ntc :aniÍ-<Ciln.ómiCll-. \Oio, no C:.aiO. 
imc:rvlvci•. porque: nilo rcnt~vc:ii. MuitoohriJ:ado a V. E.''· Ocorre:, Sr. Pn:sidc:ntc:, que: o rc:norolllmc:n&o jfa tem incentivos 

próprios, du mom:a ordem de: granduu daquclo con"didos 110 
dc:sc:nvolvimc:nlo regional. Entilo, por que mais favores c: por que 11 

venda de: a tensões c:normc:.<i de: terras 11 um preço de: doaçilo? Trinta 
cruzeiros o hc:c:lllrc: é um preço simbólico. nilo pode: sequer ser consi
dc:r:tdo preço de: venda. 

O argumento de: que: as &erras silo insc:rvivc:is - dc:sc:ulpc:·me o 
Senador Gustavo C:tpanc:ma - nilo chega 11 convencer. O cerrado 
brasileiro era um terra inservivcl c: hoje se: descobre: que tem uma 
imensa potencialidade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Sena· 
dor. respeito muito a opiniAo de: V. EA•. putlc:ularmc:n&c: neste: .c&or, 
ma• dc:vo dizer c: reafirmar que: nio :credito mais neste conceito de: 

'ternas inservlvc:is. Provavc:lmc:ntc:. hA dificuldade de: accuo a CUDS 

terras. O problema nilo é tanto relativo A sua qualidade:, mas &alvel A· 
fulla de vias de: comuniCllçilo parn eoncrc:tizar CS.\C accuo. 

Hoje: cm dia, fora aquelas terras que:, por Cllrac:tc:rísticus lopogr6· 
ficas- terras extrc:mamc:ntc montanhosas- realmente nilo servem 
à agriculluru c lllmpouc:o uo rcnorc:stumcnto, nilo existem terras 
inscrvlvcis. Os processo de: corrc:çilo correntes hoje cm dia climi· 
namm completamente esta caractc:rizuçilo de terra inscrvlvc:l para 
fins llgrlcolas ou norcstuis. 

A soluçiio do distrito norc.~lal é bou, estou de pleno acordo cm 
que seu udotc. Acho que o Govcrnudor de: Minas Gerais- se essu é 
rculmcnlc uma iniciativa pioneira de S. Ex•- merece aplausos, por· 
que u instituição de distrito norestal é uma solução racio~al c ade
quuda pura o desenvolvimento desta ntivid11de importantíssima. Mas 

Quanto A c:c:onomicidadc:, ela pode: ser inservlvc:l c: anlicconómi· 
cu para um.dc:terminado cultivo hoje: c: amanhi\ nilo ser. Este concc:i· 
to é muito relativo c: com a utilizaçilo de: técniClls de: corrc:çilo, c:adn 
vez menos se acredita nc:.na classilicuCllo em terra~ ínservlveis c: nn· 
tic:c:onómicas. 

O Sr. PtcnWo Porttll1 (ARENA -PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Petr6nlo Portell• (ARENA- Pr)- V. Ex• uma vez mais 
demonstra a sua invariável coerência no apreciar os falos eco· 
nômicos c jlrugora d6 um outro c:nfoquc no problema cm discussão. 
V. Ex• investe com a mestria de sempre - não obstante as nossas 

'I 



-192-

divcrgcncias- sobre o processo de acumulação capitalista cm nosso 
Pais. E o faz, tenho a impressão, desacompanhado do seu Partido, a 
que ainda hA pouco fez referencia. Não creio, pelos vários pronuncia· 
mentos doutrinários do Presidente do seu Partido, que tenho em 
meu poder, V. E.,• seja acompanhado pelo MDB nesta pregação 
obstinada a que nilo faltam brilho c destemor. Mas nüo entraria 
ncs.çu ordem de consideração l>Obre terras inscrvlvcis ou não, sobre a 
conveniencia ou não de o Estado aceitur sua tese aleatória de que tal· 
vu fosse melhor guardar esses recursos naturais pura utilização 
posterior, quando adviesse uma técnica que: fizc:ssc exploráveis estas 
tcmu: não entraria nesta ordem de: consideração para me deter 
limplcsmente naquele aspecto mais geral e mais doutrinflrio que 
V, b•. com a agudel.ll de sempre, :squi aborda. Tenho para mim, 
Sr. Senador. que o enfoquc d.:ado por V. Ex• é: oponuno, pela~ lições 
que: do fato V. Ex• procura tirar c ministrar. M11~ nilo tem perti· 
nenci.:a c:uuamentc: com o cuo. porque nós já tcmo~o leis, vigente no 
~Is, tobrc a matéria, c é cm função dc:las que: estamos agindo. Euas 
rc:!lnõo feit.u por\'. E.,• serviria de estudo sempre:- não tenho a 
menor d1h·idl - pua que nunca faltemos ao dever rara com todo~ 
oa br.aúleiroa, quando th·c::mos que: c:uminar os problcmu de todos 
.ante 0\ intcra.a de alguns. 

O SR. ROBERTO 5.\TtJJt.'liiSO (MDB- RJ)- Sobre Uder 
Pc:trónio Pondl11, dC'·o dittr .:a V. Ex• que não me sinto c: nunc:11 me 
~ti do.a(Om~nhlldo pdo mc:u Panido quando combato privilé:
JÍoa, OJmo este que cstj embutido no projeto que: se pretende: apro
•·.:ar hoje. 

O Sr. P.cróalo Pandla (AR ESA- PI)- V. El• csthc:tr.an'" 
formando num atr.aordan.irio parlamcntDr, ma' cotA se dc:wi:mdo 
do problana cm fOOJ. 

O SR. ROBERTO SATUJt.'lir.o;tl CMDB - RJ) - Estou 
t.U~tmtando ;a toe ck que. te a .atividadc: JA é .ncrcoecdora de um inccn· 
li•'O. potque c:ont.~dc:r.ad.a amroruntc. aa.io hi nuJo para que: os 
bmc:f'~rso• dct.w~ .autoru.a~ .-c:nham a receber temas, pr.at1• 
cammte do.ada• pd.a Unilo • .:a um prc:ço irrir.ório. Sào atou de· 
fendendo .a toe- pcnnitD·mc V. f~· contr.aduC.Io- de que se de· 
•·• opc:r.ar até que: cos.a• tc:rr.as •-cnho11m o11 ter intc:rosc:. ~ID1 o Govc:r· 
no do E\l.ado pode: cnOJntrar outr.a~ fórmulas. Por Qcmplo. de 
.arrcndlmento de-"'-• tc:rr.ao.. also que: n!o implique: numD \'c:rdadeira 
doaçlo .•. 

O~. R., S..C01 (ARESA- BA)- A tc:rr.a é vendida, nobre: 
Scn1dor. 

O SR. ROBERTO SATtJRNJSO (MDB- RJ)- ~lu essa 
vendA. nobre: Scn11dor. ao preço de: CrS 30,00 o hectare:, \'. Ex• hi 
de conc:ot"dlr comiso que: é uma venda !ic:tlcia. uma vendD simbólic:a. 
S.lo 1: uma \'Cnda pc:lo prc:ço rc:DI, ma. tDIYel. cem vuo abaixo do 
prc:ço de mc:rado. Se o preço de mc:rado nio incentiva ba~otuntc: a 
inici;~ti•o;a privad1 :a buscar autoriuçlo dcsSD!o tc:rru. c:ntilo que: se 
opte por outr.a' solutôo, uma fórmula qualquc:: de arrendamento 
cm que: a propriedade da terra continuas.\«: sendo do Estado, mas que 
o rc:Oorotador tivesse u\ufruto da elltr.açlo c da exploração dn 
madeir;1, J:nfam. sc:mpn: é po\\1\•cl bu!<C:Ir fórmulas que atendam ao 
intcres1e do desenvolvimento da economia, do d~cnvolvimento da 
região. sem implicar cm donativos. sem implic:ar cm bcncfTcios que. 
realmente, nao tem cabimento na c:xtcn~o c na intensidade que se 
quer. 

O Sr. Pm6nlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Petrônlo Porttlla (ARENA - PI) - Nobre: Senador, 
convivi com o Governador A urcliano Chaves c posso assegurar a 
V. Ex• que este processo não pa~sou sem o crivo meticuloso de 
S. Ex•. altamente interessado cm servir lt causa pública. Nilo hlt dú· 

vida nenhuma que as premissas por V. Ex• levuntudas devem ser 
considcr:1dus ror todo :1dministrador, c acho que o foram tempcsti· 
vamcntc. O que V. Ex• :1gor:1 sugere, no meu entendimento, 
apcn;1s disf:m;aria a alicnuçào, porque o' instituto do urrcndnmento, 
por exemplo, levaria a dar direitos aos conccssionârios, direitos que 
se :1vitinh:1ri:1m do rlcno domínio. Scri:1 simplesmente um fato cm si 
que, ~egundo meu pcns;1mento, não resolveria o problema que 
V. Ex•, com alto discernimento, aborda. Exccli:ncin, tenho para 
mim que a divergi:ncia fundamental é aquela a que vim de referir c 
que: V. E.l•, com a lucidez que o caracteriza, aqui frisou uma vc:z 
mais. Sob este: aspecto, poderemos discutir a tese, cm outras oportu· 
nid:1des, c o f:1rcmos com ccrtcz;1, Nesta oportunid:1de, tenho a 
certCL;a de que o intcrcs.~c público foi atendido. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Se depender 
de mim, o faremos também, digo com certCl.ll. 

O Sr. llamar Franco (MDB - MG) - P.crmitc V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Jã darei o 
ap:snc:a V. E~· 

Nobre: Senador Pctrónio Portc:lla, nilo estou pondo cm dúvida a 
compc:tcnci:~ nem a honorabilidade do Governo Aurc:liano Chaves. 
Acredito que S. E.'' tenha c.\aininado muitas alternativas. O que 
estamo~ querendo, c: nós do MDB- c, me parccc, este é o ponto de: 
•·ht:. do Senador lt:.mar Franco - 1: que c:xatamcntc esta discussão 
sc: aprofunde um pouco mais, que: tenhamos conhecimento, inclusi
ve:, da~ tentativa~. da~ alternativas estudadas por S. Ex• o Govc:r· 
nador. c: que realmente: nos convençamos de: que esta é a únic.1 alter· 
nativa. A mim nào me: parece que o seja. O instituto do arrenda· 
mento é utilizado até entre: empresas privadas, Conheço exemplos no 
meu Estado de cmprcs.us de rc:norestamcnto que fazem contrato de 
arrendamento com propriedades privadns jã existentes, e com 
íntc:ro~ reciproco das panes. E.'tu fórmula pode ser usuda também 
pc:lo Governo do E.'t:sdo cm relação a uma empresa de 
rc:norotamc:nto. 

Entendemos que: estu operação de venda. dando o direito de: 
propriedade de: c.\tcn~ imensas a um preço realmente ínfimo. é um 
beneficio, um donativo que nilo tem c:nbimcnto, não faz sentido 
perante 11 ncecs~idnde do desenvolvimento norestal, que pode ser 
conseguido por outra~ vias, por outros meios. 

Ouça com atcnc;lo o :apurtc: do Senador Itamar Franco. 
O Sr. hamar Franco (MDB- MG)- Senador Roberto Satur

nino. ma i~ uma vez V. E'' fris.:a o problema do Governador Aurclia· 
no Chaves. Ninguém está levantando nenhuma suspc:iç;1o quanto ao 
eminente homem público que dirige, hoje:. o nosso E.~tado. V. ~· fn· 
lou, por cllcmrlo. no problema do preço. Tenho aqui cm mãos, da 
Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Divi· 
silo de Estatlstic:a c: Econometria, Centro de E.~tudos Agrlcolas, prc:· 
ços médios c: lndic:c.~ de arrendamento c vendas de terras, salários c 
serviço~ do primeiro sc:mc.~trc de 1973 ao primeiro scmc.~trc de: 1975. 
Pediria, que qualquer Senador da ,\liança Renovadora Nacional 
c:~aminasse esses preços da Fundaç;1o Getúlio Vargas, preços que 
nào silo nossos, c vc:rilic:asse se o preço médio de 30 cruzeiros faz par· 
te d~sn publicação. Outro aspecto é o que, de c.~tá alienando 
tcrrus u subsidiflria da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma 
cmpk~a podcrosu. Ainda há poucos dias citava, aqui. no Senado, o 
fato de que uma Prefeitura de Minas Gerais, através do Tribunal de 
Contas da Uniilo, fora obrigada a reaver terras que doara lt Vale do 
Rio Doce. O Tribunal de Contas da Uniilo protestou contru essa doa· 
çilo a uma empresa poderosa como a Vale do Rio Doce. E o que esta· 
mos dando? 400 mil alqueires. a 30 cruzeiros o hectare, a umn 
subsidiária do Vale do Rio Doce, cm que participa, também, umu lir· 
ma estrangeira. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex• tem 
todu ruzão. Evidentemente, o preço du terru, niio corresponde, nem 
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de longe, ao preço real. ~ verdadeira doaçilo a empresa que, por to· 
dos os motivos, nilo tem necessidade de crescer o seu património des· 
ta forma. Nilo tem cabimento, ni!o pode ser aceita por nós, sem que a 
discussão se aprofunde c realmente nos convença, por outras razões, 
por outros a_rgumentos que ni!o aQueles até aqui apresentados. 

Estas, Sr. Presidente, as minhas observações. Encerro a intervcn· 
çi!o, justificando a prctcnsilo do aprofundamento da discussão. Se a 
nobre Maioria insistir na votaçilo, hoje, do projeto, meu voto scrA 
contrArio. 

O Sr. Leite Chans (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala· 
vra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidcntci os nossos pequenos bens c os nossos 
grandes males advêm da terra: os pequenos bens, cm forma das 
benesses que a terra produz; c os grandes males, cm decorrência da 
sua mA divisão nacional. 

Se a terra no Pais ni!o estivesse por tal forma concentrada, se a 
sua divisão tivesse sido mais racional, evidentemente os proprictA· 
rios, sendo menores, nilo teriam privilégios, nilo reclamariam forças 
excepcionais para se manter no seu cxcrc!cio. 

Este caso de Minas Gerais jA foi objcto de pronunciamento nos· 
so. Na oportunidade, diz!amos ao ilustre Senador Gustavo Capanc· 
ma que SF,SUramcntc o projeto passaria, c passaria porque o nosso 
Partido{: minoratârio. Embora o MDB obtivesse IS milhões devo
tos nas últimas eleições, somos ainda um Partido minoratArio nesta 
Casa. Se fôssemos maioria, seguramente esses projetas de alienaçilo 
de terras ni\o seriam aprovados. porque a nossa razllo de consciência 
seria coadjuvada com a cxprcssilo do número que tivéssemos na 
Casa. 

JA que não podemos obstar a aprovaçilo do projeto, nilo 
renunciamos ao direito de discuti-lo, para que o Pais, para que os 
brasileiros, saibam do erro que esiamos cometendo. A proposição 
envolve a venda de 203 mil hectares, quase que um Pais, Arca supe· 
rior a muitos pulses europeus, venda essa realizada a trinta cruzeiros 
o hectare. 1:: uma ignomlnia. Trinta cruzeiros custa uma rapadura, 
nas feiras de Piancó, 

O Sr. Gustavo Capancma (ARENA- MG)- Permite V. Ex• 
um aparte~ ' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não, nobre 
Senador Gustavo Capancma 

O Sr. Gustavo Capancma (ARENA- MO)- O preço mlnimo 
a que se refere a lei tem sido numerosas vezes modificado para preço 
maior na hora das negociações. O preço a que V. Ex• se refere não é 
o preço pelo qual se vai fazer a venda. ~aquele preço mlnimo, sem o 
qual a venda ni\o se pode fazer. Sabe V. Ex• que entre essas terras 
devolutas existem muitas diferenças. Existem aquelas de Intima 
qualidade, c que valem quantia Intima, c outras um pouco melhores. 
Na hora da venda, a Rural Minas negocia de conformidade com o 
maior interesse do Estado. De modo que esse preço que V. Ex• 
afirma como digamos assim preço gerado, preço estabelecido, nilo é 
o preço verdadeiro. Em segundo lugar, devo observar a V. Ex•- cjA 
agora estou apartcando mais o nobre Senador Roberto Snturnino -
este plano não começou na gestilo do Governador Aurcliano Chn· 
ves. Começou com o Governador Rondon Pacheco. O Governador 
Rondon Pacheco enviou ao Senado 8 projetas, c Aurcliano Chaves, 
depois mais 9, completando os 17, sobre os quais ultimamente recaiu 
a atenção do Senado. Desde o tempo do Governador Rondon 
Pacheco até agora, a matéria foi, exaustivamente estudada cm Minas 
Gerais, porque, muito maior do que o interesse do Senado pelas ter· 
ras mineiras, o têm os Governadores de Minas Gerais. Os Governa· 
dores de Minas Gerais silo homens lúcidos, patriotas. Preside esta 
Casa o. nobre Senador Magalhães Pinto, um di:sscs Governadores. 
Nas linhas da tradição de honradez mineira, nossos Governadores 

sempre se mantiveram na posição de defesa ardente, infatiglvcl, do 
interesse do Estado. HA até tradição mineira no sentido de nlo dar 
nadl& de Minas para vender, para soltar, para nada. Muitas vezes o 
Presidcnlc Artur Bernardes foi acusado de rctrósrado, de homem 
que queria dificultar o progresso do Pais, porque nlo desejava ven· 
der o minério de ferro de Minas Gerais. No instante em que Minas se 
converteu à tese da venda do minério de ferro, é porque chegou à 
conclusão de que nllo havia caminho melhor. Era preciso vender esse 
minério. Nilo tlnhamos outra solução, nlo podlamos ficar esperando 
o ano 3000 para aproveitar recursos tlo grandes que a natureza nos 
deu. Fique V. Ex• certo de que cm Minu Gerais a matéria nAo foi 
resolvida agora. A questllo do reflorestamento vem desde 'o ouut
Govcrnador, c tllo bem estudada, tilo bem meditada, inclusive com a 
tese do arrendamento c outras soluções, como a de o próprio Estado 
realizar o reflorestamento. Assim, todas u soluções foram 
estudadas, até que se fixou nesta, afinal de contas,. adotada pelo 
Governador Rondon Pacheco, c que veio a ser confirmada por um 
homem que nilo tem compromisso alsum de acompanhar os projetas 
c programas de Rondon Pacheco - o Governador Aurcliano Cha· 
ves. Depois de lonsos estudos. lucidamente, S. Ex• verificou que tu· 
do estav11 muito certo c que nilo havia outra soluçio. O que est4 er
rado é aquilo que estamos fazendo agora: protelar a matéria. Se o 
Senado quer protelar o caso de Minu Gerais, est4 cometendo- ago
rll, sim - erro gravluimo contra a economia mineira, contra os 
interesses mineiros. Apelo 11os nobres Senadores no sentido de que 
compreendam este l11do d11 questAo. A matérill foi estud11d11 
longamente, foram ouvidos todos os Institutos cientificas do Estado. 
Em Minas Gerais, temos o Instituto Estadual de Florestu, nlo uma 
filial, m11s um11 esp«ic. um11 imitaçlo do IBDF. Esse Instituto estuda 
profundamente a questllo das norestu. Contamos cm ViÇOSII, com 
umll FaculdlldC de Ensenhuill, especializada c:m norestu, c que 
ministra o titulo de Engenheiro Florestal, tamanha a prcocupaçio 
do Estado de Minu Gerais com as florestu. Nesta manhl o 
conferencista maior do Simpósio "O Homem c o Campo" dizia que 
Minas Gerais. por sua politica agrcuiYll cm matéria de 
reflorestamento, alcançou, jâ asora -c nao o 111bia - o segundo lu· 
gar - presumo que o primeiro seja de Slo Paulo - porque chegou 
à conclusão de que era urgentíssimo incentivar o reflorestamento cm 
nosso Estado. Esta noresta que estamos obtendo ~ aquela que vai 
servir às necessidades urgentes da economia mineira. Portanto, esteja 
certo o Senado de que nós, cm Minu Gerais, nilo somos impacien· 
tes, nilo somos imprudentes, nllo somos dcsafeitos ao estudo medita· 
do das coisas. Chegamos a esta conclusão por convicçilo demorada, 
lucidamente tnmada. Purecc·mc prejudicial 11 Minu Gerais aquilo 
que o Senado Federal começou a fazer: protelar o que Minas Gerais 
podia fazer com mais rapidez. Estou com medo de que chegue o fim 
do Governo Aureliano Chaves c os projetas nllo tenham ainda 111ldo 
do Senado Federal. Tranq!lilizc V. Ex• o seu esplrito, porque a matl:· 
ria está sendo patrioticamente estudada, c o interesse mineiro, vela· 
do, com muita lucidez. muita pertinácia c muita continuidade. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• a 
lucidez c empenho do aparte. 

Respondo: primeiro, quanto ao preço: V. Ex• diz que o preço 
rnlnimo é apenas o marco inicial para a formalização de uma venda. 
Todavia, as que se realizaram anteriormente, foram celebradas, 
formalizadas pelo preço mlnimo. Segundo: V. Ex• diz que ... 

O Sr. Gusluo Capanema (ARENA- MO)- Nilo. Nio disse 
isso. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ... é decisão do 
Governador de Minas, deste c do anterior. Nilo discutimos a 
legitimidade da ordem, discutimos, sim, o erro da medida. Em 
terceiro lugar, quanto ao fato de V. Ex• dizer que foi emanado do 
Governador, nós, do MDB, temos muita reserva quanto aos atos dos 
Governadores nomeados. Eles não surgiram do povo. Num projeto 
como este, ao invés de esses Governadores se lembrarem de que exis
tem milhares de pessoas desamparadas, sem protcçilo, sem amparo, 



-194-

tem &cran oftdc morar. pcuoat que, h ~ .ao QICiwoc:aG.U para 
ddcncSct otc Pda c que. ac um dia cntramn numa terra da&a, tolo 
opmpnbdat, o10 IIIYb dü:ao. cua ~ pcm.1111 cm aan· 
d.u um fJVpo Que ICIIha ~ado. us.- cm ttc~ dciN 
Al.t utc:t.a,, 

O St. C.C... c. - (ARE.~A - M(i) - V. ~ me 
pmSoc.. ma. )I COCIIIIQa .t dii'Cf pu..,. .tJ,o illjuriou. 

O S.. LDTl: C'JfA \'~ (MOB - PR) - Qual fot .t ~ 
f~'!' 

O St. c-t. .. C. -(~A - Mv)- Saa. ~ 
Or*. v. &•Wouct.r ...... _ 

O sa. u:Jn OlA \'I:S (MOI -PR) -IW acasplo. QIWM5o 

-tdat·~·-~·~.WclaD ..... 
O St. ~ C.....- (AJUi,'" - ~0) - - que oa 

Co-a~· rubt~i«-..-c~a~. 

O :0.. WTT. 01..\ VfS CMOI - PR) - Eu aw rdcri i t• 
*-••h' h6r, 

O St. c-.- c..-- (AR I-~ A - MO) - E blc:IJ:X:UM: 

\. i-e,• "'-Cllb pa~pr. aí. 

O SIL wn: CH4 VI:."' (MOI -PR)- a. M1tJCa1 ck JtV
PGI. t. doo pc!POO, Sjo"' - 'h')éAedf ....... -~ 

O S<t. c--. c..-- (1\Rf...;A -MO)- :-.>.&o c:t~tn POf 
CliU .,,.,,...._-.... QIIkp., 

0 St. J...,; U.... (AJU: .. "':A - A)of) - V, b• pcl'llrHC um 
..,..nc'" 

O :0.. Ul1'1~ ClC..\ \'f.S (:.401 - PR) - Etu t uma 
~~qwt~quct~. 

O St. c...:-. c.-- (ARE.._;I\- MOJ - :-.>o tcmpo do 
lepmo, 0t ~ cnm IOdot DOr:ll:lidDe. c do cnurt 

~ • tqiiDd.a ..... Eram boalcM de .tJto omo. 

O !'Jl. u::rn: OIA\'f:S ().108- PR)- Quanto l1CJUII4.t 
Ofdctn, n&o me rdm .ao problema homem. c 11m o10 rcpnxft~tc do 

I"C""' 

O St. C..C.•• c.,..._ (ARE.._;A - MO)- O. OoYcmadon:s 
.alu.t.U Lambem Alo ICiff.tm IIOinCAIÓOl. FOf'IUII dc:lt011 por uma 
A•ocmbltx.a l.cJl.!.at"·•· De modo que lú uma dif~. l'ôlo quero 
m•cncn.ar .a no..w dnaan1o com Ola lciC politica. Pdo amor de 
Da..! \'.amo. otud.lr a qiiCSIJo que aU cm dilawio, mu nlo 
1omcmOt ~'J'Cit.t • opc:ntÇ\o fcil.t pdo ~oor Rondon 
f>acb«o ••• 

O SR. LEITE CHAV•:S (MDB- PR)- V. E.• nlo pediu 
outro apanc, 

O Sr. Clnlat'O Ca,._. (ARENA - MO) - ... ou por 
Aurdiano Chavo, pelo fato de ambos terem lido escolhidos pela 
A»embll:ia l.CJislativa c indiaaçlo, por auim dizer, do Senhor Presi· 
dente da Rcpúbllc:a. luo nlo tira a S. âts o alto merecimento que 
tém c que a Naçlo c o Esuado de Minas Ocrailrcconhccem. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- A alcg_açlo c a 
juJtific:açlo dadu por V, Ex•. acerca dCSJU v:ndu, l: que essas 
tcrru nilo teriam outra destinaçlo, porque eram s4faraJ; nilo eram 
terras boas. c melhor seria ficassem cm milos de pessoas que as 
reflorestassem do qÚc cm milos de pessoas cjuc BJ cntruzasscm. 
Entendemos que, se essas tcrru fossem cntruzadu, estariam tendo 
destinaçlo social muito melhor. E disse, ainda, que silo vcndidu 
porque silo sllrnras, porque nilo se destinam a uma agricultura ideal 
Podemos declarar a V. Ex• que as terras mais ~rtcis do Pais, de 
Rondóniu, do Amazonas, do Acre, essas que agora se cttilo tornan• 

do acaslwcit. cm docorràlcia du CIU'adu fciw com o dinheiro 
ll.t4ioMJ. d.u ~ ICOdo vcadldu • ~ quuc que sinlilarca. 
Quer duct, COftlidctudo.tc a dcaproporç&o do wlor, bi sraDCb 
lucrot. atlo lado ~ cm loca de G mil. ~ mil o becurc. 
Quer dilcr, ca&lo fumdo no AmWiaal o latil4odio do amanbl. 

o~. Jolll Lw- (ARENA- AM)- v. E.• pcnDitc: WD 
apute1 

O SR. u:rrt OUVES (MDB- PR)- bto tiMio t muho 
PRJ!IdícW AO Paú, pofqUC:, &rJWI!I1 OV dcpoia. qU&Ddo WD aovcmo 
de ~'" ..ocW. mail amplos raoha (&K~ IIIDa monDa 
.tpiria ,ÍIJII.t, aJo dispori de &ctrU Rncia pua dàuibuJ.lu a que~~~ 
ral-lc pnldua. Veja V, ~. CMI terra ~ ICf ..:ndicfa at1W1bJ & 

)) cnuárot C, IC WD mà dcpoia llou\'U' WD1 ~. wcn 
V. J1A4 OOf QllaAIO O Qoo.uno &ai que t'CICXICZIDd.Ja. 

O Sf, J.W ~ (ARENA - AM) - V. &• permite WD 

•pane! 

O sa.. LEITE OlA VES (MOB - PR)- Um ilutu&c.. Scaa-
6«. Gotuna ~ de tcrmiDat o meu ncíodmo. Por ouuo lido. 
te .t cultura. 1C O ~ t llliJIIit4rio, por que: 1C faKIWDa 

abclatdo dc(mítíq' ~ • pr6pria rama que: w o rdJon:stama~lO. 
laldo tCf'l'&l, quando da rcabc O iocathoo (IICII] de paniallarca 
,.fttdc •pc:n&• a madeira P« 'tlll ~ pcriodo. Por que adcr 
Clll dd'lllitl\'01 Por que alo fucnaol <lOCDOdatOI, de 20 IDOS I~ 
Comocs.tto que t vatuito c que ICria uma fipua juric1ic:a vtlida para 
luo. J' alo me rdito a urcndamcnto, que bawocria uma calipulaçlo 
de pft!Oift. Por que ft.&o O cocnod.tto, 1C ICf"C .tpcnu de Mlpot1C pua 
auci! 

O SI. Lú.uo llattNa (MDB- 00)- Mwto bem! 

O SR. LEITE C1fA \'ES (:.108 - PR) - Por que nlo o 
oomodato' 

O 8r. J.- Lw- (ARENA - AM) - V. ~ permite: WD 
.pane 

O SR. u:rrE OfA VES (M DB - PR)- Com todo o prazer. 
Senador JOtt Undot.o. 

O SI. JoW u.doto (ARENA - AM) - Vou apancar V, Es•. 
embora, na oponunidadc cm que JC tomava adoqu.do o aparte, nlo 
o tenha c:onquido f~lo. !: um apanc que 1mpona num protesto, 
numa rcparaçlo veemente As afinnaç&s de V. b• com rdaçlo As 
tc~pont.abilidades dos Governadores dcitos c que esllo dirigindo os 
Esuadoa. c que, por via de conscqO!ncia, envolve a figura do 
Ciovcrnador Aurcliano Chavo. De certo que a palavra do Senador 
Ciusuavo Capancma, fucndo reparo l injtlria que V. ã• lanÇOu c:om 
rclaçlo a esses homens ptlblicos, seria suficiente se a minha revolta 
nio fouc: maior que a scrcnidadc de S. Ex• V. ã•, neófito c 
canhestro, nio c:onhcce os homens da Rcptlbliaa. Se V. E.• os 
conhecesse nilo faria, absolul.t,mentc, juizo de tal naturc:za. Homens 
da mais alta esuatura moral, do mais prcttimoso serviÇO l República 
estlo nos governos dos Estados c nAo merecem incrcpações 
aleivosas, injuriosas, como a que V. ã• fez no decorrer da sua 
esplanaçlo 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Se a preocupaçlo de 
V, E.• l: esta, pode ficar resguardado, porque nll.o falei cm rcsponsa· 
bilidadc c, sim, cm insensibilidade. Disse que o homem que nilo l: 
eleito c vem para uma administraçao dctsa, nll.o tem sensibilidade 
humana porque nilo disputou um pleito, porque ao pensar, ao tomar 
as suas grandct decisões, nilo leva cm consideraçlo aquelas pessoas 
que se reuniram para elegê-lo. Já disse, uma vez, cm entrevista, que o 
Governo da própria Rcvoluçi1o dcsgatou-se mais aos olhos do povo 
pelo fato de ter nomeado Ciovernadores do que mesmo pelo dcsaccr· 
to de Ministros. Digo a V. E11• que a rcaçllo ~ total, porque esses 
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llomcn1 podem IICt ai~ Ot melhores cmpra.lriot poWW'CÍI, mu ~ 
de oulro PfOCQ\0 c n1o J)D'aram por um proco.10 pübli(o. \Oàal. 
f.lc.\ ~" in'Cn~\'Ci\. Sum cuo dena eles nAo q~ nem wbcr JC 

1cm poucàro •.. 

O St. Hricor DIP (ARENA - liA) - V. E\• pmnilc um 
.apal1~ 

O St. Ctnb•a üpa- (ARE.-.: A - MO)- NAo (atia coa1ra 
v. EA•. qiiC ~ comec;ando. aào. a w. camínl pubmcnlar 11(1 

Senado Fcdcnl- nlo lá te \'. EA• oa~pou &Jaum catJO de ScacU· 
no de E.Nado, OU de PrdaiO. OU de~ DO teu ~-CU 
nAo faria conlra \'. EA• a iqj6ria ou a ""f~Cit. de imqjAar q~~e 
V. EA• nAo lctlh& lrc:iDO ou capecidade para dbcutír- _,Ot. 
porque ludo dcpmde de uma qualidade pcMOal. 

O SR. UlTE CIIAVt:S (MOB- PR)- N~ Sal.tdof. v. 
EA•~ confirmando• minha 1ctc.. Eu fui deito. ot,o a V.~· qvc o 
proca.10 dciloDI foi. para mim. um douloramcniO, d~Jg a V. EA• 
que n.\o vim de coúa alpma. vim da vlda c alb do a11011ama1o. Mu o 
ptOQ:UO dciloral fot llo imponanle para mim que acho que mm 
•mronanlc do que de." 

O Sr. J..W LWooo (ARENA - AM) - Em lodo c qualquct 
proa:uo dci1oral hA cqulYOCO, quer na dOç1o por Nalana dircto ou 
tndtrcto. 

O Sr. Hdcar Diu (ARENA - liA) - hrmilc V, E.• um 
a pane' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sobn: Senador J<Mot 
LindO\O, nlo lá qVAll:o motivo do comporumcnlo de V, E.•. ~ 
ro crer que. diftàlmct~lc, dipmo~. um Estado, como do ParanA. 
chcpria vour dc:ua formA, JObrctudo num proca.10 amplo. Se V, 
EA•1cm A prcocupi!Ç1o de ofender cnc modcslo Scnlldor, v. ~· 1cm 
OU I fOI pontos c nlo olc, quando, ·10brcludo, ocou defendendo o 
inlcrcuc dAquela mai'JinAiiz.ackn. A c:usla de cuju upirac&s PÓliO

mO\ clci101. Ewamos fAlando 10brc 1cmu publicu c olamOt vivendo 
10b a conccnltllçlo. Ora, o Pais jl olA cn1rqando dinheiro de inCICJI· 
livo fiscal aos magnatas, c. agora, cnlrcp · o nouo melhor bem -
que deveriA ser o bem geral a lema. cntrcpndo 11 firmu ••. 

O Sr. Hrltor Diu (ARENA - BA) - Pctmilc V. Ex• um 
A pane? 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR)- Porlanlo, V. Ex•, só 
não recebe aaora. com uma vccmencia muilo maior, uma rcpuiA, 
porque. de ceru forma, lenho rcspcilo a eslll Casa, c. lambl:m. a V. 
Ex•, pelo seu comp<inamcnlo na Comissão de Conlliluiçlo c Jusliça. 
Se nilo, V. Ex• receberia, de lal sorte, uma represália que perderia o 
cnminho da 1.\mazónia. (Muilo bem!) 

O Sr. Hrlror Dia.• (ARENA - BA) - Pcrmilc V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Pois nilo, nobre 
Senador. 

O Sr. Hclror Diu (ARENA - BA) - ~ de lamcnlar que a 
matéria deixe de ser examinada sob um ângulo adminislralivo, do 
interesse do Estado, como foi proposlo, para ser examinada sob 
tingulo politico. E!se 1: que eSlá sendo a nola das discussões c das 
apreciações cm 1or1 o do projclo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nilo concordamos com 
a alirmaçilo de V. Ex•. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não concorda V. Ex•, 
mas, silo os falos que dcmonslram, porque patriotismo c amor à cau· 
sa pública nilo silo monopólio da Oposição. 

O SI'. I._ F,.._. (MOB- MO)- Mu, qvcm aiA ditmdo 
que~ ~ioda Opouç&o~ 

O St. ttrilw ~Ma (ARE.~A- 8A)- A • umbem lalmua 
a dcfcw da colt.1 pübbca. Taa10 CIU lrYado pua o lft,vJo pollt~. 
que o ~ Smadoc ''DO liiJIAf, paro~ ck:momuw que o &1.181110 

podct'l.1 ter ~ de uma ~ cn1111a ou cquh-oca. o 
Wllplo f.alo de nlo 1ct údo dolO pelo pot"O. ~ JC de ftM) lnOIC 
um.a dci(:ao lqil.amol. Scpo6o \'. EA•. 110 CIPO dot. Ea&..cSo. U!Uib.. 
o Proidca1c: OcnaJd FonS callo elo ....U aa ~~MI~ de cumlner 
.-~~- JlfO(eUO. oadlual projlco de ~ da ~ pofqlle 

eocolllido pelo ~ Preidcaw que ltaYU eauoc:Ydo. Ea!Jo. v. 
E,• oU caminhando por um ~ qw elo to que dc\<r Jlft"..SC. 
CCf DO ICUO, por aalqllo. do Oik, a dQokJ do ~IC que 
pcnScu o carro tol kiu pela Ati"'CCabMia. pelo Jl".ttaaMoco. pocqur 
ftJo ~ de tequa'. DO c61apu1o ,....r dot. ~ que nat1cu. a 
m.aiori.a dot. .ut"'* do~ <Wmo, E c-a. diro: \', b• oa.a. 
como ouuo.. • ~o ;woicco tOb o A'I*IO polNoo. porque do 
te pode DCpt ju\lÍ(:a • um Roodoa ,.adMico. .a um Allldt.ulo 0..\'C!\ 
c • OUitvt., COCftO bem ,.,__ aqv4., o DObre a·MW.Cro o~o 
~pa-.a. T.a~~co nwl\ qun10, w o .-.o elo fOtN U•t.do r«·
oc.-. caminho. de boaoaUdadc c de~~ alo ICrU • ddcw 
de um "-tem ckMc ponc. que t uma aJ6ri,a da rida polftklllloiOOft.al 
c da~ pclbbc:t tn.-na. (MUito bem~ E pr«~.o que w pollb.a o 
.a.t..vnlo no teU dcwMio lvpt, pan mc:hUt • ·~do Sm.ado. 

O SR l.El'TE OlA VES (MOB - PR) -~ a v. l!.a•. 
lendo • dUcr que. JC o Scaado Fcdaal t uma oaw polltioa. o 
mandaro de Sca.dot t um IMIN~t~a~IO poiiUco. o6t. ~ ludo 
altll~ do An,ulo polftleo. Qu.Ddo o P.uúdo de V. E''• 
uniformcmca~e. te compona (aworiwd a uma 'O'Cftda doM u1urcra. 
conrriria AOS UUCRUO ~ ftlo t porque ~cja Qlft.1Ócnlc de 
q~~e da t van1ajoq; porque t uma dcchlo politica. de blncadll, c 
ninpan do Panldo de V. E.l• leria ~ de \'OCar COlUna ~c 
projeto. Eu rcpco 11 qiiC um de V. E.."l vocc coalra ~c projeto. t 
uma poNçlo poUtica. EnlJo, ~ a lei alrnh do poato de vttUI 
poUlico. o Dirci1o. cu o YCjo alra~ do ponlo de YD!a polhleo, da 
polllia que tquimoa. da IOCicdadc que rcpracruamos. 1: o upccso 
IOcilll do Dircto. · 

Uma YCndA como oU. con1nari.a o upccto IOdai dOI dlrci101 
que coMidcna.mos jUSios pana a pandc m&JM bllliWill naâonaJ c 
pAra o próprio Pab. 

O Sr. Alnudrr Co.ca (ARENA- MA)- ~i1c V. E\• um 
a pAne. nobre Senador Lcilc ChAves'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PA)- Pois nlo. com lodo o 
prazer, Ex• • 

O Sr. Alcxandrr COICa (ARENA - MA) - Senador Lcilc 
Ch11vo, examino. c 1: o que o 6flimo colcp Senador Hcilor Diu 
acnba de afirmar, sem d6vida nenhuma 1: uma posiçlo polllica. JA. 
hla vArias scmanu, disculo-sc aqui olc projelo, lralll apenas de 
alicnaçlo de terras do Eslado de Minu Gerais. A ·Oposiçlo, j6 
enveredou por lodos os lemas. Aqui j6 se diiCUliu se dA ou nllo 
cucnflplo; se serve para lavoura ou nAo. Enfim, uma gama de proble
mas que nada mais significam que uma procraslinaçio. V. Ex• acaba 
de dizer, agora mesmo- c veja a incocrl:ncia c o doconhccimcnlo
que, por serem Cíovcmadórcs non:tcados nll.o conhecem c nem. 
possuem a sensibilidade para o problema. Mas o cnso cm leia, nobre 
Senador Lcilc Chaves, 1: Minas Gerais. E quem 1: o Governador de 
Minas Gerais? ~um dos engenheiros 'mais iluslres que possui Minas 
Gerais. Foi Dcpulado Esladual, . elcilo pelo povo, lfder . na 
Asscmbléin legislativa, Dcpulado Federal vArias vezes, meu colega . 
- não o foi de V. Ex• porque 1: um novato na Casa - c, hoje, 
Governador de Minas Gcrals. Enlilo, quem lcm a sensibilidade? Será 
que só V. Ex•, que ingressou na vida p6blica hA pouco tempo -
quase dois anos de vida pllblica - ou ele que jA exerce a vida pllbfi· 
ca, duranle longos anos? Nilo, Senador leite Chaves. 
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O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Eu quero dizer a 
V. Ex• ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- De forma que é as 
sunto da mais ala relevância. E digo a V. Ex•, enquanto isto ocorre 
V. Ex• encontra milhares de camponeses que trabalharam a terra 1 

vida toda, que sabem trabalhá-la, c nio conseguem comprar a preç< 
nenhum, nem a 35 cruzeiros nem a dinheiro nenhum. Hl 
financiamento para tudo: para casa, para carro, enfim, para tudo, 
mas não há financiamento para o camponés nacional. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Vou terminar o 
meu aparte. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ptdiria aos Srs. Sena· 
dores que se inscrevessem, pois os apartes s3o mais longos que nos· 
sos discursos. 

O Sr. Alrxandre Costa (ARENA- MA) - Vou terminar. Sei 
que V. Ex• n3o esú gos!Jindo, porque sendo verdade, nilo agrada a 
V. Ex• Mas V. Ex• vai terminar de ouvir. Quanto a preço de terra, 
é simplesmente ridfeulo diJaltir-se valor de terra como se o Estado 
fo»e uma imobiliAria! Nilo, nobre Senador Leite Chaves! O Estado 
não pode diJaltir valor de terra. O que o Esado diJaltc é valor de 
grandes investimentos, porque através deles reverterão cm impostos 
pana toda a vida o valor da terra vendida. E a hiltória de vender uma 
terroa. mesmo baral.l, a lriniJI c:ruzciros, nio é novidade, nem no 
Bruil c nem cm qualquer parte do mundo. O Governo já subsidia 
vinos Ktorcs de atividadcs. Os incentivos fiSCais ar estio propor· 
aonando o desenvolvimento cm determinadas Arcas. Nilo é 56. Ou
tros mccnüvo• aJo proporcionados pelo Governo para que determi· 
nadas rqiõa pouam dcscnvolvcr·sc. De mlltlcira que seria mail 
J&ato que .a nobre Opo.içlo ablltldonas.sc a parte potrtica de um pro
~tr.am.a tlo téno como esse c envctcdas.sc pela verdade, aquela que 
.a~tor.a defende. aqui. o nobre Senador por Minu Gerais, Senador 
Guwvo C.:apllncm.a c. sobretudo, nJo desprczusc o respeito que é 
~;do .to homem público honr.ado, que hoje ocrcc a Govcrnança 
de Mm.u Gcr.:ais. nosa.o o-colcp Governador Aurcliano Chaves. 
Mua:o obnpdo. 

O SR. U:ITE CtfA \'ES (MDB- PR) - Em primeiro lugar, 
.a1r.tdci;o .a \'. Ex• ducndo o aqllinte. Eu respeito mais o intcrcssc pú· 
bl..:o do que o homem ptlblíC(I - rcs.~vando que o homem público 
nlo c:t.ti cm dncut.aJo c o JoCU nome nem sequer aqui foi referido. 

O SI. Ru, Sutoo (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. u-:rn: C'tfA VF....; !MDB - PR) - Em segundo lugar, 
quanlo .ao fato de: ele: ser Engenheiro, quero diz.cr a V. Ex• que mai1 
EnJcnhc:iro ou m.:ais F!sico do que ele, foi Albert Einstein. E. nem 
por at.a.o, qu-alquer medida do EUtein seria C:OrrciJI, no que diz 
rapa to .\ scnwbilidadc para aniliJc de um problema desses. 

O Sr • .\lnandre Coo.ea (ARENA- MA)- Mu é um homem 
publico de m.aaoropcriéna11 do que V. Ex• 

O SR. U:tn: CIIA VES (MDB- PR)- Se ele foi eleito, foi 
pu.:a outro m:andato, n:lo especifiCAmente para este, porque quando 
se: clq:c um Go•·ernador, o individuo percorre o EstJado todo, conhc:· 
c:c mtlhara de wtuatõa, c ele i' vem pura o Governo aparelhado 
p.:ar01 ôlllÍtuaçõa que ele conhc:ccu durante a campanha. 

O Sr. Aleundre Coo.ea (ARENA- MA)- Ali! A compcti:ncia 
i: funç;lo da forma pela qual ele se elegeu!'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quanto à questão de 
preço, sim, ela tem importância. 

O Sr. Ruy Sanlo, (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR) - Porque isto é uma 
graciosidade feita às custas do Estudo. Vender, mesmo pedras, u 35 
cruzeiros, é um crime. Se tivéssemos condições, a Constituição, 
naquela parJe que estabelece crime de lesa-pâtria, poderia ser· apli· 
cada cm situações dessa natureza, contra quem procedesse assim, 
contra os interesses nacionais. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro ao nobre 
orador que o seu tempo jú cstâ terminado. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA) - Essa terminologia 
camponés é uma conversa velha de 64 para trás, que nio convence 
mais u ninguém. (Soa a campainha.) 

. O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - O INCRA foi uma 
grande eriaçào do Governo Rcvolucionlirio. A lei que criou o IBRA, 
que hoje é INCRA, foi de grande alcance. Mas o que fizeram? Cum
priram a lei? Nada! Como nilo podiam revogá-la, porque era um 
retrocesso, o que fizeram foi o seguinte: colocaram no INCRA -
não me refiro ao Presidente, porque é um homem até bem intcncio· 
nado - uma mentalidade contrária a todos aqueles interesses que 
chega, hoje, a dizer que o mal do Pars nilo é o latifúndio, c sim o mi~i
fúndio, c se voltou contra ele ... 

O Sr. Ruy Sanlos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ... ao invés de 
ampliar o minifúndio se realmente esse era o mal . 

O Sr. Ruy Sanlos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Ilustre Udcr, dois 
segundos, apenas. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Nilo usarei mais que dez 
palavras. Só, agora. V, Ex• diz isso porque tenho, aqui, o parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça c um dos signatArios, favoravcl· 
mente, é V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB -PR)- Veja V, Ex•, é um 
parc:ccr técnico. Nilo o jungi à minha conveniência. Nilo estou 
obrigado, não estou adstrito a um comportamento. Nilo fui o Rela· 
tor dos projc:tos; mas assinei-os, apenas, mas ressalvando o meu 
direito de defendê-los ou de tomar posição contrária. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Nem sempre, no. 
primeiro oame, se vê a conveniência ou incovcnié:ncia de uma 
mtdida. As circunstâncias é que a determinam. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte bem rápido? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois nilo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Bem rápido, apenas 
para ajudar a verdade. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Então, para V. Ex• 
ajudar a verdade basta continuar a me ouvir. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Leio, aqui, no docu
mentário oficial o seguinte: 

"Na Comissão de Legislação Social foi obscrva.do ,que: 
11) A Assembléia Legislativa autorizou a alienação." 

Então cu estabeleço um critério geográfico: cm quem vou acrcdi· 
ta r? Nos deputados estaduais, de Minas Gerais, inclusive do MDB, 
que estão perto da transação ou cm V. Ex• que está aqui parece que, 
a oitocentos quilômctros de distância no Planalto infinito? ~ uma 
questão de opção. Nilo sei se acredito nos deputados estaduais, que 
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participam mais intimamente do projeto, ou cm V. Ex•, que nem é 
de Minas Gerais, é do Paraná ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas não sou do 
Brasil porventura'! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... mais distante, 
ainda, da trnnsação. 

_ O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, estou 
achando que o ilustre Senador perdeu, até, a substância de conhc· 
cimento cm relação ao seu mandato. Sou Senador do Paraná mas 
sou do Amazonas, sou Senador do Pais. Os interesses nacionais são 
conjuntos inseparáveis c o que torna grande o Pais c a Federação é o 
fato de cu poder falar com a mesma autoridade de um assunto do 
Paraná c de Minas Gerais. Ou V. Ex• está pensando que Minas 
Gerais pertence apenas a Minas, ou então, a estas firmas que resol· 
veram comprá-ln de uma vez? 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Questão de opção, de 
credibilidade. Prefiro acreditar mais nos deputados estaduais do 
que cm V. Ex•, neste caso. (Não apoiado!) 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Não há dúvida! 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - Eles participaram 
mais. Partidiparam presencialmente da transaç!o. ~ uma questão de 
opção. Não estou ofcdcndo V. Ex• 

O SR; PRESIDENTE (Magaihlles Pinto) (Fazendo soar a 
campanhia.) 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Não há dúvida! 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA -ES) - Não estou ofendendo 
V. Ex•: estou manifestando uma opção. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E a nossa é contra. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- A credibilidade de 
V. Ex•. cm relação a mim, é a mesma que tenho cm relação a 
V, Ex•, nós n~s pagamos na mesma moeda. 

O Sr. Eurico Rczetlde (ARENA - ES) - E não é connitantc 
Ex•. é questão de opção! Os deputados estaduais, lá de Minas 
Gerais, assistiram à tramitação do processo, c V. Ex• não assistiu~ 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quero dizer a V. Ex• 
que os deputados de Min~s. ao aprovarem esse projeto, não se 
vinculam; sim, porque a responsabilidade condicional é do Senado. 
O Senado é que tem o dever, a ele é que cabe, cm última instância, 
aprovar. Eles apenas encaminham, apenas informam. A dccisllo é 
nossa. Veja V. Ex• o que diz a Constituição, cm seu Artigo 171, 
Parágrafo !\nico. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto, Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito aos Srs. Senadores que nilo mais apartcicm o 
orador, porque o tempo de S. Ex• está. esgotad,o. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a V. 
Ex• Concluo, Sr. Presidente. 

A questão é da mais alta relevância. Estilo vendendo terras a 
preço de banana, quando, para essa finalidade bastavam ser 
arrendadas ou colocadas cm comodato. O comodato é um 

instrumento eficaz, através do qual pode-se emprestar, gratuitamcn· 
te, alguma coisa u alguém pelo prazo de vinte anos, porque as obriga· 
çõc.~ pessoais só prc.~crcvcm nesse prazo. 

O que nilo se admite é entregar terras - 203.000 alqueires de 
uma vez a CrS 35,00, quando, neste Pais, pobres criaturas estão 
morrendo, porque nào têm terra. 

V. Ex• Sr. Presidente, é testemunha de que, recentemente, 
apresentei à Casa projeto, através do qual postulo uma lei que não 
permita a reintegração liminar, os despejos liminares, sem que sejam 
ouvidos os posseiros, sem que se ouçam previamente o INCRA, 
quanto aos imóveis rurais, c o BNH, quanto aos imóveis urbanos, u 
fim de que se faça uso daquela faculdade de desapropriação. 

Enquanto os jornais do Pais, como mostramos aqui, revelam o 
volume de despejos humanos, de pessoas que nilo possuem terras, 
ocorrem fatos desta natureza! 

Sr. Presidente, o nosso Partido nAo pode concordar com isso, 
jamais poderá dar a sua concordância, conhecendo a realidade 
brasileira como conhece, tendo saldo de uma eleição dessa como 
saiu. Além do mais, estamos criando no Pais uma mentalidade 
contrâria nos nossos interesses, é a mentalidade latifundi,ria rigida. 
Sr. Presidente, nós não temos nada contra o direito de propriedade, 
mas nào admitimos que se possa clc:vâ·lo a nivcl de abuso. Entllo, 
veja V. Ex• o seguinte: um dos motivos do atraso deste Pais é a 
mentalidade retrógrada que havia no campo até certo tempo. À 
mentalidade industrial era mais progressista. A própria indúnria era 
contrária ao rc:acionarismo da terra, porque dividindo-a, encontraria 
pessoas u quem mais vender 11 sua produção. Pois hojC:: inclusive, 
está-se procedendo da seguinte form:&: :1 firm:u comerciais como 
essa, se vendem grandes latifúndios como esses. A firmas industriais 
grandes de São Paulo, como Volkswngcn, Mercedes Bens, silo vendi· 
das áreas enormes, como já denunciamos aqui, de mais de SOO mil 
hectares.· Entilo até o próprio industrial está-se tomando de uma 
mentalidade latifundiária, estagnando o progresso deste Pais. 

Sr. Presidente, o nosso Partido nlo vota neste projeto c nAo 
votará jum11is. Nilo tenho dúvidas que ele seri aprovado, porque a 
dc:speilo de sermos maioria no Pais, nilo o somos ainda nesta Casa. 

O Sr. Pccrónlo Porttlla (ARENA - PI) - NAo apoiado. SAo · 
minoria por força das urnas. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas como, v 
tivemos quinze milhões de votos? 

O Sr. PC!lrónlo Portrlla (ARENA- PI)- JA esclareci a V. Ex• 
cem vezes. Quando se truta de lcgcndll, legenda é partido. Os votos 
de lcgend11 dos eleitores brasileiros nos foram favoráveis. Tivemos 
sobre o MDB um milhio de votos. Ninguém vai dizer, nem o 
Tribunal Eleitoral iria asseverar que V. Exts silo majoritArios, 
simplesmente porque ganharam para Senador cm dczc:sscis Estados 
du Federação. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - O voto polltioo t: o 
voto majoritârio ... 

( Cruzam·s~ aparr~s) 

O Sr. Pelrõnlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• falar cm voto 
polllico, V. Ex• dizer uma hcrcsi11 dessas, ni'lo lhe assenta bem ... • 
Todos os votos silo pollticos. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ~ o voto resultante 
das opções pessoais ... 

(O Sr. Presldtnre faz soar a campainha). 
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O SR. u:rn: CIIA\'ES (MOS - PR) - Vot•·w: num 
DeputAdo por vincu~ de munídpio, por vincuL:açóa pc:uoAi•. 
m.• t.e vou num Sctudor por rc;alidllda ••• 

O SR. f'Rf-:.SfDJ;-'Tt-: (MaplhAa Pinto. Fucndo lD.Ir a 
GU~~p.unlu) - Ptw .ao Sc:!.1dof Late: Cb\'0 que: tmnmc: o t.eu 

d11(11no, 

O ~R. I.J:.rn: OfA \'ES (MOB - PR) - E.udêncu. ~·~ 
cctm•a..mdo c f.tiCIIfJOto um .apelo • ou Caw. c:mbot4 a M a100.1 pot.t.1 

alo dai 011t1do. .a de:. para qye Alo 'l'Oic: ~ dct.t.l n.tlutuA. 
potqye ca6lto0111oCM t.n.tn ~ c: Ybcmoi o qye 01. qye \'Ôn atrá• de 
lloM CliUo JICD'4Ddo; llo6l tCf"CmO'O dufo!IIDCDic: ~ o Scnildo \Ct'l 

dut:aiDO!II~ JUlt,ado, te COIItlft&Uimot .a .apfOVat ~ como ata. 
,.,..ll:.a .,a,g c:'ooau:.a o..ascra-~ C'-huto bem~) 

O Sr. U.... ......_ CMDB- 00) - Sf. Prcudcntc. ~ a 
,..U.1'.a p.ara .S.I(UCII o~. 

O SI. ru:stDI:.'TE '"'~ P.ato) - Sobre a IIICt4.. 
IQflõiClftar.f!IG 4Uf ter.\ Wo pdo Sr. J•.$aacUno. 

E a. o~ 
UQUD.DII:.'70 S• ~. Dt lnt 

~-'"~doo .t.ll. )011., alíac:a ~do K~to llll(t'll(), feq!Kt 

,.,. o Cl01(1Clf1:amm!O 4.J diiOOI .. tlo 6o ~de Reooluçâo"" . .17. de 
19~~ 

s..w cb~ ~ Cllll :.) • ~de: 19~6.- a., s-e-. 

O Sr. U.... ........ IMDfl - GO)- St. PteNIJcntc. ~" 

O SJt.. ,..DlDI:.''TE IM~ l"uuto) - !"&o da .a P.Jl.a•·r:.a a 
\' ~~\ •. ~Que ~ alo <»ioqua O fCq~NnmefttO c:m \'()I~. 
(,.,..., .. ) 

f:.m ·~O f'Ciquct'lmcniO 

O Sr. Unn a.n.r. (MD!t - GOI - St. l'f'CUCSc:acc.. pc(O a 
pab•T·a. p.u:.a cnGatnlllh.ú a ·~, 

O SR. P1itESIDI:.''TE (1-hpJhlo 1\nto) - Pua manunhllr a 
•'OC.ao(;lo. tem .a p.aU•-ra o noblc Scn.tdor Ul..uo Blltbou. 

O SR. LÁZARO IAR.aOl.A (M 08 - GO. Puo~ mamanhllr a 
·~.1 - St. l'f'CN<kntc. Sr'" Scn.ado~ 

E aPai•od qye - no momento c:m que: atA Cu.& diw:utc: a fundo 
o paiJdo de o~utoru.açâo do Go\'Cfn.tdor de: Minou Gcuu p.tro~ o~ o~lie
IU\oào de tC1'r.a• plibha• pot PfC(O tlo irril6no pan Uc.u tlo gr:an· 
do- •"Cnhll o llobr"C Udct dia M•aori.l ct~Gaminh;ar .\ Ma:a um rcque
nmc:n.lo p.tr.a que: se c:noan: a diw:uulo dll m:atCria. Sr. Prc:Udc:ntc:, 
c:nC'Cffo~r 11 dita~lÜO da matén.1, qu:ando outro• ponl<» üo :aind:a vi· 
tllll p.tr:a o ad.ltcC~mmlo d<» SD. Sc:n:adoro?! 

Tenho :aqui em m3<» um dAdo que: rc:pulo import:antluimo: o 
eminente Sc:n:ador G~a1:avo C.1p.tnem:a, c:x·Mini11ro de: ~lAdo, ho
mc:m com dimcnüo de: a~Adillll que o Sruil intc:iro ropc:ila, dis.sc: 
ainda há pouco nata Cua que: e:u.u árc:u de temas que o Governo 
mineiro pretende :.licn:H silo lar:u a1éreis, silo ch:.padcks vuios. 

M:u, Sr. Presidente, Srs. Senadora, na Comissão de legislação 
Social no :mo pnss;ado, coubc·mc a honra de relatar um desses pedi· 
dos para alicnaçilo de: lc:rras, por parte do Governo de: Minas Gerais. 
Tenho uqui um dado importunlc, diz o processo encaminhado pelo 
Governador mineiro: 

"Trula·Sc: de áreas efclivamcnlc devolutas, desocupadas 
e inexploradas, imprcstávcis à agricultura· c à pc:cuâria, pois 
se constiiUcm de chupadas ociosas c vazias cuja vocação é o 
rcnorcslamcnlo." 

Sr. Prcsidc:nlc. no rc:latório que: tivemos oportunidade: c 
apr"C~CnUar na douta Comisdo de: Lcgislllçlo Social, podemos inw:r 
o ~quinte: item do pedido do Sr. Govc:rruador. que se rc:fm 
Gpc:ciriQimc:nll.'. "" Arc:u de: wpadlks vazios. ina.c:rvfvc:is • 118~ 
cullura c: A pccuAri•. ~la1 jA na dacriç.lo do projc:to. a c:mpres 
pmc:ndcntc:- vide folhll S do proauo- apccifaa "que: a irc:a 
cobc11• de: •-qc:t~o de =do WA damaudll com lnatof'Cl 
COff'CnlÕC:.. c: :a madara dC1'rubAdll datin:ar-te-6 :a fomcn p:ar: 
fabrico de arvào". 

Ora. como damal.tr ch.1p.td«s vuí<». JJC a própri:a empra; 
.tdquirc:ntc: no pr~10 cnaminlwlo a ala Caw. n.t docummlliÇic 
que junlou p.tr.t Ín"tuf•Jo, (u. mcnç.\o ao dcl.tn.ttllmctiiO c:fetu:adc 
com traiOr'C\ c corrc:nlc. Sr. f'roidcn1c. Sn. Scn.doro'! loao. nic 
sJo •Pena• dia~ va.à<». ina.c:rvfYC:it A apicultura c: A pccuiri& 
mcuno porque:~ muilo'dillcil fim'~ hoje:. um concato com:to • 
r'CipaiG de: terra.• improdutiva. A visla d.u tó:rlicas modc:m.u pan 
CIOfT'OI;1o do t.Oio, nlo aDiem m~iltcmu impraüvc:i•. 

Naqud. oportunidade. conW'Ctlcmot o prooc:uo c:m dili~ 
pofquc: cntmdcm01. que: ''~00\ atc:n' aaJ,idOl peJo Rceímcnto I ntc:r· 
no do Senado c: da p~ Con.Utuio\o nlo atav.tm ndc: :almdid<». 
Um dda. nlo ~ava aprc:uo no p~10 se ai.Uu ou n.lo 
poMc:Íflftcom ma3 de: IO.mot inintc:rruplos de: ocupação na if'Cll. 

Eu IUponho. Sr. PtcsWcntc. que: o honrado Go"Cmador de 
Mm.u Gct-an tmh.t. n.tturalmmtc. iruuuldo a docummlliÇio c atir· 
m.tdo. por «no. que: o ptca:Íio COMiiluàonal eaUVII w:ndo 
aampndo, porque: nlo h.tvill pa.uciflft rw Arc:u deatin.tdlls A 
.ahmaç.\o. 

St. Ptc:wdc:ntc. tmllo c:m màOl um oficio dAtado de: 17 de: maao 
do corrente: .tno, do ad"'pdo mineiro JoM: M:ariA de: Salcs. mdc:re
l:'lldo ao nobre: Scn.Wor h.unat Fr.anco cm que :aquele: ausldico -
coa11111Ado por viriol pcn.lc:irot c:m itc:&l de tc:rtu tid.u como 
~uw c qye o Governo OlÁ .alienando - aqudc: advopdo diriJC 
llJII "'CCCmCC!Ic: apdo .to Sc:nlldor lwnar Franco, para que o Senado 
da Rc:pUbiiQI .atc:nlc: muito bem na aprovaç.lo dc:uc: projc:to, sob 
pc:n. de: vir a cometa sravc: crime: de: omiulo, com rdaçlo aos 
intc:ru\C\ dOI. pobf'Cl l:avradof'Cl que vivem naqud;a Ara. 

Por cuu c: outru ru&:s. Sr. Prcsidmtc. Sn. Senadores. n6s 
atranh.tma. que o Uda dia Maioria. aqui pr'CICIIIC. ao invl:s de: 
pct'mÍIÍf que: 11 dilawlo t.Obrc O projetO em pauta (ouc: aJOI.tntc.. 
que: lod<» 01 Sn. Senadora pudCSJCm ralar, cnc:aminhauc A Mc:u 
rcqucrimcnlo p.tra que fouc: cnc:c:mad:aa voaçlo. 

uvnam01. aqui, Sr. Prcsidcn1c. o nouo proteato c: nào v ama. 
a.tmda por m:aú 1c:mpo considc:r:a~ ac:c:rc:a do méri1o do 
projeto, porque. Sr. Praidc:ntc. procuramos sempre: ser tiéis 
cumpridora do Rqimc:nlo c d:u diJposiçcks lBÇAd:u por V. Ex• na 
Prcsidencia dA eu.. c: nao quCr"Cmos abusar da pac:icnc:ia dos nobres 
Sn. Senadores. Mu, :aqui tica o protato da Oposiçlo, contra 11 

atitude do Udc:r d:a M•iorüa. 

O Sr. EYUidro Carràra (MOS- AM)- Sr. Prc:sidc:nlc:, peço a 
palavra pllfll mcaminhar :a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhiles Pinto) - De acordo com o 
p:ar4gBfo llnico do art. n• 34S do Rc:gimc:nto, V. Ex• não pode 
mais c:nc:uminhA·Ia. O encaminhamento de votação de: requerimento 
~ limillldo ao signatário c a um representante de cada Partido. 

O Sr. EYaadro Carrára (MDB - AM) - Eu represento o 
Partido, no momento, nobre Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - O Partido de 
V. Ex• j4 falou. 

O Sr. EYIIIC!ro Carreira (MOS- AM)- Por quem? 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- O Senador Uzaro 
Sarboza. 

O Sr. E•andro Carreira (MOB- AM)- Não. Ele falou cm 
nome ocssoal. Ele não pediu a palavra cm nome do Partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nio. Ele é reprc
Jenl4nlc do Partido. Essa in&crpre&açio nio po!o.W 11cciuar. Eu 1ín1o 
muilo. 

o Sr. EYudro CamJna (MDB- AM)- umenlo, Sr. Prc
lidenlc. porque cu nio ouvi 4 Qprcsslo pedindo 4 p4lavna p4r11 en· 
caminhar a voi4ÇÀO, como Udcr ou cm nome do Partido. 

O Sr. Lúaro Bartlou (MDB- CiO)- Eu nao pedi como u. 
der. 

O Sr. Enodro Candna (MDB - A~f) - Se: cu comc11 um 
equivoco, me perdoem, mu cu nlo ouvi c :ainda lenho a~ manh:a• 
ouçu muito bou. E.ltou pedindo a palavna como Udcr, porque cu 
não ouvi S. E.• pedir como Udcr. 

O SR. PRESIDE.'IITE (MaplhAo Pinto)- Compreendo v. 
~, ... m~u infdinnenle nao pouo ISAr·lhe I palavna porque ~"" 1: 
,cr-almenlc a comprccnuo que te dA .110 aniao do Rc;imen&o. 

O Sr. E....tto Carmn (MDB- AM)- Eitou pedindo como 
Udcr, mu o Sr. Proidenlc di.t que o meu colqa jA falou como U~ 

O SR. PRESIDE.'TE (Maplhàcs Pinto) - Em ~ado o 
requerimento. 

O Sr. PIU'IWo Panftb (ARE!'~ A -PI)- Sr. Proidcn&c. peço 
11 p4Jl1Vnl. 

O SR. PRESIDE.'II'TE (Maaalhics Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Sen:ador Pclrónio Portclla. 

O SR. PETRONIO PORTELI.A (ARENA -PJ Pana en· 
o:Aminhar a volllçio. Sem rcvilào do nador) - Sr. Proidenlc. 
iimplc:smenlc par11 um CS(I.IIrcamcn&o. 

Este proecüO vem Jendo •ucc:uivAmcnle adi.:ado. Nlo OlA 
Jendo vouado de 11fogadilho, com prts.W~, com açodamenlo. Nad.:a 
obt&aVIIII que: 01 rcprcscnlanlcs da OpotiQlo, ao longo de &odcn cucs 
diu, c de mCX~, trouxcucm 11qui. • dücuslo, dadot c document.:açio 
comproba&ória do que agora, n11 prcscnlc tc:aUo. pretendem Alegar. 
Nilo c:sUimOl por conJCguinlc: fugindo A diKu»Ao, 110 contrArio, 
v!ariu~ veles o projcto foi adiado, razlo pela qu11l nAo aceitamo• o 
apelo, c rc:jcil11mos lllmbém o prolc:s&o. 

O SR. PRESIDENTE (Mug~alhic::J Pinto)- Em voUiçao o rc
qucrimcnlo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam. qucinam pcrmanc:cc:r tcn• 
lados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Sr. Prc::Jidcn&c, peço u 
vcrilicaçilo de quorum. 

O SR. I'RESJDf:NTE (MaguJhllcs Pinto)- Vni·sc proceder A 
verilicaçiio de votaçiio. 

O SR. I'I:.'TRONJO I'ORTELLA (ARENA - PI. Pelo ordem) 
- Peço n V. Ex• foçn ocionor os cumpainhos, poro que lodos os Srs. 
Senadores atendam à chamado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Peço nos Srs. Sena· 
dores que tomem os seus lugares. 

O SR. l'I::TRONJO I'ORTELLA (ARENA- PI. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, nilo se encontro presente ao plenário nenhum rc· 
prescnlonte do Movimento Democrático Brasileiro, razão pelo qual 
pcçq a V. Ex• considere como desistência a auscncia do Li der do 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Mogalhilcs Pinto) - Estava uguor· 
dando poro dizer, antes de proceder à votação que, se o requerente, 
no caso o nobre Senador Itamar Franco, não se encontrar cm pie· 

nA rio atu:a :aur.Cnci:a w:ri con•idc:rada como K livc:uc: dcsii&ido da vc
rilic:açio. (PIIUJo~.) 

S. E.' • nao estA prc:scnu:. 

O~. M..v B.wtWn (MDB- CE)- Sr. Prcsidcnlc, pcl• 
ordem. Pc:(u cu, ulilil.:ando " pr-cnO,a11va que o Rqimenlo a mim 
me conrcrc:. 

O SR. PRESJDE.'IITE (Ma,alhlC:l Plnlo)- A,ora. \', e.,• vao 
l.ardc, j:\ anunaa que: O rcqum:nlc l'aa~ cJaUtldo, por n~O OllU 

rrc:o.cn& c:. 

O Sr. M..o II••Wn (MDB- Cl:)- JA que: o rcqucrmlc w: 
mconlrA prc:Knlc"' 

O SR. PRESIDE.'IITE (MaJ.AIIWo Pinto)- E um.~ hbcnlldadc 
da Ma.1. ~t.u cu pcdarí.a r- cvmpndo o R(Jimcnto, com o qual o 
rrórr10 Scn.ador ''"""'' ftlll'(.:t t elo tl$1)rOtO. Quando quem rc
qUCfCV .:1 wm(IG;a(".âo ralo C:llÀ Jlf"C:ocftl~ t c!.ldo CQmo lendo donlt<k• _ 

Rdotn.lndoS. E,,•,, neste: -lo, pode ICftlar•.-. Slh villnO\ 

pnxcdct ~ \'OI.:ado do rcquc:rllncnlo 
O. Udcto podem •-ot;ar. 
O. Sn Scn.1doro ,A podem 'Vtat _ 
Se lod<n m Sn. Scn4doro }.\ Wllar•m. "'"'~ rtO«dc'r • ·~i· 

lic.ac.âo. (P.:~u.\.:1,) 

\'o&.am "SIM" o:n S" Scnadoro 
P1:1rdn1o0 Portclla 
Acool}· F,JII.) 
Akundre CO>ta 
All!:"ir Lal 
Arnon de Mdlo 
Au~uuo Franco 
Bcncd110 Ferreira 
C11Udc Pmhc11o 
Oinartc Marli 
EunQ) Rc.rcndc 
Fau•lo Ca\lclo-Bran.:o 
Guiiii"O C.apancma 
Heitor Dia.' 
llcMdlo Nunc::J 
llc:nrique de 1.4 Rocquc 
llallv•o Coelho 
Jc:ué Fr-eire 
Joio C11Jmon 
Jote Guiomard 
J or.C LindotO 
Jor.C Sllrney 
Lourival Bllp&Íil~ 
t-.bnos LCllo 
Mendes Canalc 
Olair Bcckcr 
Millon Cabral 
Ouo Lehm:ann 
!'nulo Guerra 
RuySllntos 
Saldanha l>crzi 
Teotónio Vilela 
Vasconcelos Torres 
Virgilio Távora 
Wilson Gonçalves 
Vot:1 "NÃO" o Sr. Senador: 
llumar Franco 

O SR. PRESIDENTE (Mugolhilc:s Pinto)- Votaram "sim" 34 
Srs. Senadores: "nilo" I. 

O requerimento está oprovudo. (Pulmus.) 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Lidcr. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- t duvidoso, miiS a 
Mesa vai ser libc:nl plll'll que nilo haja quc:h:u. 

O St. Jwaar Fraaco (MDB- MG)- Encerrada a votaç3o, 
proclo~mlldo o resuho~do, rn:~o que. como Udcr. podcri11 pedir a pala· 
vra, de 11cordo o:om o Rqumento. 

O SR. PRESIDE.'"TE (~l.:aplhle. Pinto) - V. Ex• tem 11 

p.iliiVt.a. 

O SR. rTA.\lAR FRASCO CMDB- MG)- Se hi dúvído~ por 
p.a11c: cb Mc::Y. cv nlo fAlo, m..• aao que rc,imcntalmcnlc cv atou ... 

O Sr. nESJDE.'TE CM.aplh.ia Pinto)- Sio, V. E.,• tem .a 
pal.a•·r.a. 

O SR. rTA.\fAR fRASCO (MOB- MG. Como Udct. rro
nuncu o ICJuanlc dl1oQ.Jno. Sem f'C"~Üo do M.ador.) - Mudo obn· 
s.ado ... \' E.•. 

S.. f>reudnllc. aoo que tenho "'ftle manuiOt., de liClOrdo o:om o 
kqunmld, p.r111 l~t c pcctcr>do lll.llf. lodo o mcv tempo lqamtrll;al 

OSt. ~ .......... CARf;.'I:A- PI)- Sr. Ph:Ndcntc:. peço 
,.. \' t:.a• QIIIC' tq.t ~~ 

O SI. rT4.\IAJI F'RA.'tCO (MOB- MG>- Eapctv que: .a ob· 
""''"~ 6QI meu prc.r.ado Udct d.a MlllOIU 4C ApllqllC nlo to6 1 
~.ma._ -*ttucSo,IIOlócmmiOlWI.It~ 

SI .. f'r'ClNikll>k. Sh. Soudcllfa,. qu.aftdo do anbo dll daiCIIIIOt.ào dll 
Ot*-ll)q lha. tdCllmiC" .w f>ro,cto dc Rooilldo no .11. dc 1'1-,e,, que 
.:.: Cl "'W"*''"'or. 

()t..: ... ..ua. att lur~ llnoco, do Pro,c-~o dc 
k.c)loJol~ III' )~. ck 19;t. (Apc-aocnl.ado pela Comu.a.1o dc 

lq'll•·bçl.o :i«uu ·- (.OI•dllt.lo dc toCV P.attUt,. U9, de 
t9:!ll, '"""" •'O'Io •ocnockJ do Ser!~ Sen.adof Oomloo 
(~mi. que .alllottt.l o ~~~.ado de: M an.a• Gcnn .a .ahnc..ar 

t(ua• '"'""""'.:a' QIIIC' ~r"' .. · tendo 

f'ARtO:kf:.S, OoOb n"' 190 c 191, de 191c., dll• 

c-~ - * C.-clftllde ~ JllldQI, pru (Oft~atiiOOIUlldll6c: c 

''"'*>cbck'~c 
-. ~. ,...,,.·,hod 

O.:..:Laro. SI f>roci.Odcn1~ qu.a.tldo d.a manha (.ala, ao U6c: d.a 
~tuoor" I>C\4.a C.au que nlo ~c:ndu d1teu1.r :a matm.a d.a Ordem 
do (lll.a SoloCJt.a•·a. meomo .ao alu~~ Uckf Pctrónio Pondl.a que 
~1Cft6a;OC" .:.o ~tot>a.o pcdado de que fo..loC 011>1du o ln~illllo Dr.a.ilaro 
6l' Dacr,..oh1mcn1o Ho1eo.t.al acera do no..oo proJeto de raoluçlo. 

t:. por QIIIC'. SI. PlOidc:nlc. pcduno• aqualo .ao emínc:nlc: Udc:r 
l'l:trónoo Ponclla, Polque c:nlmdl.amOt., C'Omo c:ntc:ndemOt., que a 
e.loC OtJ.lo do Go•ttno FcJc:r.al. que dín~ .a politica Oorest.al date 
P.al.._ cabnu. em pnmar.1 mlo, dctinar 01o objdi\'Ol cconómiC'O•. 
ooa.an c ccol~oo:o· d01o rrojclo. de Mm.ao Gc:rai•. 

Aq11i. Sr.. l"rcudc:nlc. 1oC qualiona que, .10 ocrc:m IC\•anlo~dol 
ena problema., ot.tmO\ conlr.a o bl.ado de Min.u Gl:l'llil. 

Em aboolulo, Sr, Praidcnlc. JA di•oc que, dadc: que aqui 
chq:uci, h.\ cc:rc:.t de um Ano c meio, lenho cumprido IIS minh111 obri· 
ga~ po~ra o:om o meu E•lado, lenho cumprido 1u minh:u obriga· 
~de Senador, raramente me liUioCill11ndo de Br:nnia: cm dclrimc:n· 
lo mamo de o:olocaçda de ordem pofllic:a no meu Estado, aqui per· 
manc:ço, Sr. Presidc:nlc:, cumprindo o meu mandato de Senador. 

Nunc:a levantei contra o Governador Aurc:linno Chaves qual· 
quer acusaç;1o c, muito mais do que alguns Senadores du Aliança Re· 
novudora Nacional, conheço o Governador Aurc:liano Chuvc.~ há ui· 
guns unos, quundo ele, engenheiro, c cu também, nu Cidade de I la· 
jubá. S. Ex•, engenheiro du prefeitura daquela cidade, c cu, exc· 
curando obrus puru o Governo Federal. utruvés do DNOS, tivemos o 
prazer de manter conhccimcnlo nu árcu de engenharia. Desde cnlilo, 
tenho tido por S. E'l1 o maior respeito c a melhor considcruçilo. Mas 

isto nao me desobriga, Sr. Presidente, de discutir nilo apenas os pro· 
blc:mas que inlc:rc:sSum a Minas Gerais, espccilic:amcnle, mn5 
qualquer problema que interesse no Pais c, sobretudo. este du pollli· 
Cll noresuf. 

O Senador Gustavo Capanc:ma lembrava, hoje. a palestra do 
Praidcnrc: d:~ Auociaçllo de Rc:Ooreslamcnlo do Brasil. Rccordo·mc: 
que ase Praidcnlc:, ainda hoje. preconizava uma modifiCAção na JIO• 
lltica Oorestal do Piais, dizendo mamo que o IBDF deveria ser um 
ó,Po. pr.lliCAmcnlc:, de cucuçllo da politiCA no restai c que o Plab de· 
veriA ler um outro orpnilmo paru verifiCAção dos problcmu cco
IÓJiCOt.. pmc:ndia ele. mc:smo que fos.se difc:tc:nciado algumu rc:siões 
do. Piai• cm rdaç.lo :.os ina:nlivos fiiC!is. 

e por U.oo, Sr. Prc:sidcnlc:. que, dilculindo o problema d:.s I erra• 
minara•, lamc:nlamOl li p01oiç.lo da Maioria, hoje Maioria, porque 
lemO\ auã.tido .:~qui. c falo muilo tespcilOillmenle, divcrJ~s vcza, a 
Maioria dcíur de JoCr 1-biorill nota C.ua, pois, com frcqOcncia, 
~jo. mnho. no plenArio do Senado FcdCilll, apcnu o Senador Vir· 
p]ao T.lvor.a. dclmdcndo a polllia do Go~mo. Quanto c quanl:u 
•-aa. •'Cjo í~o.\0 aqui. Hoje nlo, c c:u gOltaria que temptc fouc: :wim: 
o rlc:n!rio do Scn.ado vibrante c vivo, 0:01" lodos 01 Senadores da 
AliafiÇ.1 Rc:nov.adoru SICiomaJ pre.cnlc; M:u iuo nem tempn: 
llt:olll'"- St. Praidc:nlc:. Muiw c muilu vczc:s.. jA vi um Scn11dor d:a 
Ahanc:a Rcno,~dor.t N.:acio!W ocup.:ar 11 aribuna c apcnzaa 
n:prncnt.uuo d.a ~o zaa\ülindo ao toev diJ.curso. Ainda hA pou· 
co. dí.a.t., o Scn.ador Val}dlio TAvona, que ai estA, aqui lC cno:on&l'llva 
pratiamcnlc \Olinho, no plc:nArio do Senado Fcdl:l'lll, Hoje. a Maio
na~ d.ar ao lu.lo, Sr. Praidcnlc. de lüllr rcalmc:nlc: o loCU podc:r 
de M~oril c propor o cn.:ctramcnlo dow dilcuMào . 

~nl.tmOl. Sr. Prc:sídmac:. com a amiudc c o respeito que 
:cmo• dcd~~Cado .a lodo~ o• Senadora da Alianç-.a Renovadora N:a· 
aon.al, naLa C.au - nu d~ nos dcbalc:s, aqui, em plenArio, 
""" Coma•.OC. Pcrmancntc:s c nzaa Clmiuõa Mitlu, JCÍnprc: nos 
referimo-a S. E.l'l C'Om o maior rc:spc:ilo, com a maior amizade: que 
~nh.t, Sr. Prcudentc:. 1 M.taoria do Scn1do FedCilll, nalll tatdc:. nÃo 
pcnnatindo que a ()pMi~o diloCUl:. euc projeto? Que sanh11, Sr. f>n:. 
wdcntc:. o Scn.ado FedCillf7 Que sanha 11 AlianÇll Rcnovadofll 
S:acion.al com .. \0~ f'mlc aiJtuma C'Oiill, Sr. Praidc:nlc:. o Mo
vírncnlo Dcmocr.&rio:o Bnuileiro? NAo. Sr. Praidentc:! 

Creio que. nalll !Arde, n6l, que hA pouco chegamos ao Senado 
Fcder.al. o:omc:ÇAmOto a o:ompn:cndc:r CCI1:u coiwu; d11 vida lq;islativa 
do n01ooo Pab. 

PediU I oro~•\.ào. Sr. Pmidc:nlc. algum:~ coisa que :a Maioria 
nlo pudc:.>e ler ~lcndado? Pedimo~ nó~ que se ouviuc: aiJtum orga· 
n .. mo d;~ Opo•ítlo br.a•ílc:ir:~? Ou pedimo~ nól, Sr. Presidc:nlc:,liC ou· 
•·i•oc o or.:lo encarregado da polilicOJ Oorc:sl:al do Governo Federal? 
f: f'Cd•r mullo. Sr. Praidcntc:? 

l·lii alr:~.o n:a C\CCUtlo d:a polilic:a noresr:al do Governo 
Mineiro~- A Maioria leria meios de faLc:r com que esse organismo 
(cdcrOII oc m:.nifat:tuc de uma manc:iru rápida, como nós :as.~istimo~ 
no eotM> do pedido de c:mJlri:slimo da Prcfcilura de Jundíal. 

Ma•. Sr. l'rc:>idenlc:. nilo liC quer disculir. 
JJ:a dc:>rOfii:ÍlO :1 Ola figura humana C de homem público do 

Sc:mador Gu.wvo Capancma, cm se discutir c:s.~c projeto? Há :algum 
dc.rapcilo ao Governo de M in:as, para que c:slu m:ati:ria niio seja c::~; a· 
min:td:t no di:t de hoje, Sr. Presidente? 

O Sr. Eurico Rezrnde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
:a parle? 

O SR. ITAMAR FRANCO (M 08- MG)- Com prazer. 

O Sr. Eurlc:o Rezende (ARENA- ES)- Fez V. Ex• uma per· 
gunt:• ia Muiori:a: flOr que: nllo pcrmilc que a Oposiçilo discuta o pro· 
jc:to'! A pergunl:l de: V. E"' me parece: desfavorável /l Minoria: se 
procedente, huveria umu :tcusuçào de ociosidade contra a Minoria, 
porque, j{l cm 20 de novembro de I 975, discutiu·sc esse projeto, na 
Casa. Vinte de novembro do uno passado, e já se discutia! Enüio, 
não tem nenhum fomcnlo de r:tzão a :lfirmutiva de V. Ex• no scnlido 
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ac: que: se está impedindo a discus.~ào. Em segundo lug:&r, V. E~· 
quer que se: ouç:1 o INCRA ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGl- Não, o 181)1'; 
\'. E\ • c:. tá um pouco c:nj::lnado. 

O Sr. Eurico Rt'uodt' (1\ R EN,\ - ESl- PM;I o que o IIJDF'~ 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGl -Qual é o or· 
f::IOÍ,OHl que: dirige:, 00 J'ais, a fl<.llitic:l Oor~lal hr:&\Íieira7 

O Sr. Eurico Rtuodt'(AREN,\- t:Sl -IBDF. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDil - MGJ- IBDF. l:nt.io. 
.:rc:io que: não prc.:lMl ropondc:r a \'. E' • 

O Sr. Eurlc:o Rt'~cock (ARI:N,\ - I:Sl- l~ntlo. o obJeii\O i: 
.,1bc:r w: há ••u não :•l~tum pl;mo de: culonila,lo prl:'·i•lo pc:lll G••· 
•·crno na Rq:ílo'.' 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Não. b~"Cii:nc:1ó1. 

O Sr. Eurico RC'Utldt' (A R ENA - ES) - Quem re;~llta pl.1no 
de ~·olonitac.io não i:,, III DF. i: oiNCR,\: quer diter. a roro-t:a que 
\'. E\ • i;s dar agra .. ari:• até a •Íiu~clo. V. I~"' olli f.:llcndo o rajuc:ri· 
mc:nto ao ôt[tào errado. E o INCR1\ Jl• dl\\C o ~umtc:· o INCRA
Olkso CR n• 6/7S - aQba de: informar que nlo C\Í\IC:, na lirc.;a do 
M unicipi•• de: São João do f':u;aiM>, rrlljc:to de colomudo c: r.:lorma 
agrán;a cm faw: de c:":cuçlo ou planc:j:amcnlo. O IBDF nlo lcm nadól 
com i~\0. O que: poderia ~u..:itar duvida~. no Sc:n:ado. sc:tla ól ilfu· 
nHsliva de: P<•uíbilidadc: de: projeto de: coloniJaclo por pó1rle do Go· 
•-crno. or ... o uni .... , ,\rg.io incumbi,Jo d~ pollli.:a de: .:olonlta,lo 1: o 
INCRA. c: o INCRA <lí-•w: que nlo projeta COÍ\.3 alt:uma. Entlo. w: o 
Governo Federal nlo flrlljc:l;s nc:nhum:J c:olonitafô'.io p;ara a rq:1lo. 1: 
JU•Io que: o Governo de: Mina•. alta\>/:. dota ínformac,-lo, ocupe o o• 
p;~ço •·:uio. Dara tt'CIIa, o rroc:cdimc:nlo de: V. I~•- c: i: um d1n:11o 
do~ Minoria - i: mc:mmc:nlc: prolc:latório. 

O SR. ITAMAR FRANCO(MDB- MGl- Veja V. E,• oro· 
pcih1 com que: ouvi o seu apJrtc:. Ma,, lamc:nlavc:lmc:nlc:. V. f,• o&!l 
complc:lamc:nlc: c:quiv0c:1do. nüo lc:m conhc:cimc:n&o daquilo que: K 
di..:utc:. aqui. c:m rc:lac,-;io ao IBI>F. V. E''· c:ntllo. me permitirA que: 
lhe: c:o.pliquc: para que entenda o porque do IBDF. Eu pcd1rs:~ a 
V. E:o.• que:. note in~lanlc:. tiv~ um comportamc:nlo. um pen\ll· 
mc:nlo c-o~rtoiano. pat:l que: pudesK c:nlc:ndc:r. cm linha~ gc:ro~i•, 
d;squilo que .c: pede :~qui. 

i\procntei um projc:lo de: rc.oluo;ào modilic:sndo o Rq;imc:nlo 
Interno do Sen:~do quanto à :•lic:naç:io de terras com :irc:a acim:~ de: J 
mil hc:cl:ltc.. c: pedi. a traves des.c: projeto de: rc:solucuo, que: ante. que: 
o Senado opina••c: sobre: c:ss:1s rnali:rias c:nviadus pelos govc:rnadorc.. 
o lnslilulo Br:tsileiro de: Dc:sc:nvolvirnc:nlo Florestal (o~ ou1·ido 
qu:mlo ao projc:h>. no .c:u aspecto cc:onómicll. social c ecológico. En· 
tendo - c: aqui r,,j dito a traves de: V. E~· - que: a '\sscmbli:ia Lc:· 
gislativ:~ do nos.~o Estado arrovou. f: verdade. Defendo ali: a lese: -
l:~mc:nl:lvc:lmc:nlc:. não é constitucional- de: que: c:.~la muti:ria dc:vc:riu 
ser entregue ao Governo t:.~tadulll, as suas 1\ssc:mblé:ias Legislativas. 
c: seus Governadores deveriam assumir a responsabilidade:. M us, 
dc:.~de que li Constituição obrig:~ a qu~ o Senado Fc:dc:rul c:xuminc: u 
ma1i:ri:1. :•presentei c:.~tc: Projeto de Resolução. Objc:tivundo o qui:? 
Dllr maior gllranti:~ ao Senado Fc:dc:ral nu aprovuçào desse: projeto. 
j:í- é impurl:lnte destac:~r- após :1 noss:1 aprovuçào, c:.~sc projeto é: 
cnvilldo :10 I BDF. Então. inv~rto o problcmu: primeiro, se: discute:, j[• 
que o Scn:~do nào tem csl:l c:slrutur:. té:cnicu adequada, que: se: ouçu 
reulmcnle o org:~nismo fedcrul. Creio que. assim, dou uma c:xpli· 
caçào u V. Ex• do porqué do meu pedido que se esperasse: a a pro· 
v:~çào do meu projeto de resolução ou u suu negativa pelo Plc:nf1rio 
do Sen:~do Feder:~ I. 

Continuo. Sr. Presidente, pun1 mais um:~ vez frisar que somos 
contru li lr:~nsformuçào de norest:ls heterogéneus. Somos contra, de 
acordo com os botünicos c ccologistus, u pluntaçào de apenas 
euculiptos c pinhos nus tem1s mineiras. Somos conlru, Sr. 

l'rc.idc:ntc. f.IUC: ....: c:ntrq;uc: a uma companhia como a Vale: do Rio 
1>•~<.'1: - c \'. b•. Sr. l'rc.idc:nlc:. \:lbc: muito di"o· - um:~ com· 
r:mh1:1 f.IUC O:Í<I "ltjliU po1r.1 rc:Oorolar; que '\Ut[tÍU p:1r:1 O problema 
d•• mmi:rio de ferro c: que:. hoje. j.l '''m qu:I\C >I subsid1àri:u, in.:lusi· 
•c n.s .irc:o~ .Jc renurc.lamc:nh•. r~-cbc: 0:00 mil h~'1:1to, ao preço de: 
CrS .lO.OO o hc:c&o~rc:. 1: f\olro~ que? l'.sr;s .srllc .. r apen.s• c:m rc.:urM>• 
rrõrrí ..... lO'>. hu...:o~ndll .10'>· de: in.-cnli•·ll• fhCólt\ p;ara :1 C:.\~'Uiô''J 
de....: rr.•jclo c. bu..:01nd,, ma1._ Sr. l'roidc:ntc: -como j.i dl\o\C :111~1i 
- '" tl:\l:ant'c:. ~· w:rl,, who:.t;~dO\ lin.m .. "ÍólniCOIO\ dirc:IO\ :1 Ot[t; • 
"""h"" O.JCIUnóll> OU OltóiOllCÍIO•. 

f: "'",~ .... Sr. l'rc-sdc:nlc:, que,, Mo•imc:nlo l)c:mo.:r;itH:o Ur.a••· 
l.:rr.• i!'"'"rí.s ,J" '''nlmu.ar .a •h\Cu&•r" mo~li:rí.a. E por que:. Sr, l'rl:\ • 
dente~ l'<•hiUC. """'"" dC'\\.1 ds..:uu.io. - quem \ólbc:1 

- ii núhtc: 
:\1.11•111.1 ..... '"'""'"crlol .. MtO\Itlol <IC'\I.a ç.~ ... de: \jUC C'\\C rrojcto, que: 
h••JC' ,, S.:n.tdu \ ... o~pru•·.ar. c.t.i de ol(lltdo com .I !'<llill\'.1 norot.al c: 
.:••m ,, mlctC'\\C d•• c;,,.crn,, hr:.a .. lclro. nO\ w:u• :..•r«t• .. «onô· 
m,,.,,.. -....:•o~l c 1.'\.'\>l•\j:•• .. '· 

O Sr. f.•llllllro Cumra t~IJ)II - AMI- l'crm•lc \'. b• um 
"f'.'tiC:. n••hrc S.:no~dur'' 

O SR. ITAMAR f-llANCO C~ll>ll - M<il - (<~m mu•lo 
pr'olur. n.>hrc S.:no~IIM 

O Sr. E.....ttoCanrin tMI>It- AMI- liu Jà nloorou cnlcn· 
rkndll mutlll bc:rn" Rq:urwntu M:.a.,!kwk 'lUC: no• dêem ;:a O!'<'IIUnt• 
dadc: de (:~I.Jt. . Nobre: S.:no~dor. h.i o~laun• lha\, rc<.~luou•-c: um 
S•mf'Ó'•o. aberto relo ~hni\UO doi A~h."Uitur;, \.Oblc ccrr.a~. [ .. 
f•wfo,..>r ~l:ino l'crn. um.a doi• m.aellro .aulond.lda cm Uot.ln.co~ c: 
mt f'cd<•ll.')t•o~. ne-le r.1h. w: rronunagu com ;amparo de: outro.• 
otud•a~ c: c:nun,'lou a .q:urntc: .:on.:Ju..io: "(os um c:no ;a lc:nl.all•.a 
pc.:u~n.a "" Am.u.)ne.J" .. \'ej.s bc:m. n.1bre Sc:n.ador.apt'C\Cnlo C\l.a •~ 
w=. aqui. hj mai1 de: um .ano, con1dr1.1 .\ boVJnír~Ô - que: a~-Nm 
ch.tmll do1 ''"'"'''n•o~ -. dstc:ndo que c:lo~ n.io tem •·o<.J,lo bo•ma. 
m~ 1im íctioiÓJlsc:a: \Iam~ C:\Wm protdn,;a do pei\C c: nlo d" boi, na 
Am.arónia. Dil o pto(o.\Ot Fcrn que o cetr;ad" t que: tem o.w •·OGJ· 
c,-lo. com um11 pequena c:orrcç-lo, Que: todo o ccrrado. num total de: ~ 
mílhóo de: l.m1• incluindo 01.1• IC:tr.a.\ de Mma• Gc:tlll\, de: Slo 
P:aulo. de: Goii•. parte: de: ~blo Grouo, lodo o "rrado. num IOial -
repilo- de: 2 milhóo de: km1• c propkio .\ aaricultutll. 

O SR. PRESIDE.'TE !Mat:.:ilh.io rmto. Fazendo \.OU ;a 

camro~mh.a.) - l.c:mhrll que u lemr<l do or;~dor .,. OJ;Oiatl cm um 
mtnUIO. 

Como S. E,• c:\i,;iu mu1li1 rit:idc:r." MC\ól Ql~ upena• ;alc:rt:Jndo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ~~'Cii:nci:1. pedi 
rigidc:l r:sra mim. n:io paro~ o :sp••rtc:;mtc:. 

O Sr. Et~adro Carnfn (MI>H- 1\M)- Sr. Proídentc:. ote 
a!>.•unto é de: ~uma import:incia. O mundo inteiro di~eulc o problc:m:. 
c:.:ológico: todo o universo. A~ gr:md~ a~mbléi:t.' do mundo estilo 
hoje dc:bruç:1da• c:m torno deste: problema. I nfc:lilmc:nlc, no Bru~il, 

hoje, se: cerram os portas paru a discussão de um problema tllo impor· 
tantc:, como soem ser .•• 

O Sr. Hc:lror Dias (AREN,\- B"l- Há o projeto de: rcnorc:~· 
1:1men1o. 

O Sr. Ev1ndro Carrc:lra (M DB- AM)- Sr. l'rcsidcnlc:, de f:~· 
to. nào é mais pllSsivc:l f:li:1r no Sen:~do. Muito agradecido. 

O SR. PRESIDENTE (Mag:llhlic:s Pinto) - Eu pediria :~o no· 
brc orador que terminasse o seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, 
vou encerr:.r, lunçundo o meu protesto, muis uma vez, contra o que 
se pussou :~qui no Scnudo Fcderul, nestu tarde. Lumc:nto que u 
.Maioria, que é: maioria hoje, se recorde, um dia, que c:lu poderá dei· 
xar de sé-lo, nesta Casa. 

Mui to obrigudo, Sr. Presidente. (Mui to bem!) 
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O SR. f'RFSJDI~TI: ( ~~~.alll.ko i"lnlo) - f:m -..oc.-çlo o 
plo,ft() 

O• .SI·• ~ .;úC' o ~""""''""'· """"'"*"' pctnua~ 1C111.a· 
6m ,,.,.....,I 

.o\pt..,.·.o4<> 

O St. ~ f,_ (.\1011 - ~G. Pda Cllfdclat.) - St 
l'rn.dc.u. ~ •nlf~ lic' ·~ 

O sa. r11.f!. ... OC"O: (.\1~ ,.._,,, - \'.ao•ote: JW~t .1o 

•'f-Jdi<t~· -~.,~....,.~"!lo~·~,_,_,., 

''"' .. .-. SN. SI-.~,..~._""-..,.. .. ~ (t'.auo.a. t 
O ::írt. ,.._, ,.,_. (.WOI- J.CG l"d.a Cllf\bl Sml t'C'I....S.O do 

""'~ ) - SI ~- - :>rJIWD ~ .. ·.t.et.ú _. ~ lic' Cllf• 

~ f PJ(Iol.. l..W-..,.. ou ~ ~ ~- ""'- cb 

·''•""'"'-' ,....,q.\11~ ~ 6C'~ ~- Sn.. ~ 
'"" ~JOII!.aiiUI .• \' ..... w .... ~111M!~ ..... .a f;.41(101b 
~-w-c...nw·.a~:lo:a··~ 

~w•:-c...u., ....,.,...,~. llllf _..,., • ~~ ok \' l;.t• t " ac:ata• 

1'1~. 4-~"" -~~11"1-
0 1õoL nwot:.sn: '"t~t.0 .........,, -'"'...,_ .. v 1 ..... 

"""" 4 1«1< "'"" l'tAJ.OI fll!'> Ol>f....t..> 4<:> Sof11Uo6o I.,..U.., "'""~,.,.,. p.at.a 

... .,; . .,.., • 1. ~o~tall~ ~~- .:1t c;...,,.,, ''''""~~~ _,,_pn a ~ 

'"''o'"''"'tW; 
OJW.ar-.f,_.(:W(.)I- \CGt- t:A~~~~~oc~~~·a ..a.c.,_... 4Wc>

~"' ~111111'1 ·• .w.,....., ~IIIINI.al'ü .a \/ t:.•• "' do """'CiiiiiC"<~"UII o <llrol-.o 

"'' h111D11a ~""" fllt(i._.,·•• 
O ':\a., ,..1::\l~Tt. ''-'~<fAlo« .. """""'' - s""" I Ar.. ~ 0>· 

1.1<"' •ll'n,l'llf4WI.,. .'Ir ii~JO!'l"lnf llf -~. O~ rr.u6t DQ t,.. 

l.o "' 1. •·••• 4~llllt. • ...,.~ .~ t""...:~. ~·- .)( c •• ,n.. Ut 
"""'~ q~. illllll6f qõAt or.NifVMII ·~ U., ~ $ h-a t.ioo Nlltpt'C 
'-rltlltó'IDII'r.t. 

o Sr. te- ,.,_. (.\101 - :wGa - a;...,_ ~u.ado. 
I .t.fUirn!'Jt!l~l\.. pD!IIflil~. flillllilf-*"· ~ <lroii'UI CliN f.AICOla. f fOI .. 

la.#~· .61 t.atk~ ftf ~ CltA.af l1., Cll4.aft6o aqw .. "C U!IO obnt.-6o. 

o ~ nr.saoo.n •M~a.Ja '"""''"' - \' L~· P<>ckr'-' t.a. 
l'l • .,.lltt11<-

o lia. rar.saoo.:n: (W...-Alo .-. ... o, - v .... ""' P""'ICllkt "' 
•1o.f~ 61' ·~. mql;lfll'llia rodo Scaa6or h.am.ar I' t'.llft(IO 

0. S.. ... l . .iooicltn •<QUI'~ C'lllll'f'laiiC'II'O lv$..af. ( l".auu.) 
O. '!\A·~ ~a Jl f"<l''km ,......, ( l'.auo.a ) 

d'twn:m:o.st .4 •·ar..coo r1:1.o Rt:CISTRO 
lU TIU) \I(' O /Jl I'OTOS, 

\'OT .UI -su.r OS SltS.. Sf.:N,\.IX>RES: 
l'\n1ôcao J\M1d4; A(JCioOf)· Folho; Akun4f'C CO\l.t: AIIC'\'1f lal; 

.\nwn de: .Mdlo. Aupllo fr.anoo; lk:Mdllo h:nnra; C.allctc 
r'lnhCII1o, · Oan.llt1c ,....,,,... l>oml.oo ConcS.m; F •amo Cattdo-Bnanco; 
Gu.-.. ,., Cap.ancm.a; lld•ldw Nu~K:ti; llolot Ou.~ Henrique de L.a 
Rocquc:; luUno Coelho; Jo.loê Fmrc; Jo&o Calmon: Jo.t Quiomard: 
J,....c Landuwl. Jo.C ~tPC}'; Loun•·al B.arlill.t: Maucn Lclo: Mendo 
Canak-; ~hllon C.:abral; Owt'C:\ T CJ\c:ira,: Ol.tir Bcc~cr. Ou o 
l.chmann; Paulo Gucrr.a: Ru}· Sanlcn; S:&ldanha Dcrli; Tcolónio 
\'alcl.:a: \'u,:nao T.h-ora; Wll1o0n Cion~IY'C:\. 

\'OTAM '"SÀO"OSSRS.SE.'1AOORES: 
llam:lr Fr:~nco; Ad:~lbcr1o Scn:~: Lc:ile: Ch:~vc.. 

O SR. PRESIDE!IoTE (~lllg:llhàes Pinto)- Votaram SIM 34 
Sr). Senadores c. N,\o. 3 Sr.i. Senadores. Tota137 votos. 

aulotu.a o Etta«So de Min.u de Min.a• GCf'an .a .al~C~Ur lctT.a~ 
Pli~..::.a• que CJ.f'«lfoe:.&. lendo 

PARECI:RES. tOb """ 19J c 19-1, 6c 19i6, d.u Come .. 

·~ - • c .... ~. J..ctca. pc~.a coatt&tuoon.a1od.acSc c 
JUI'IIS~C 

- .. Apk ... a, c..-.hd, 

A IUié'tu <JC>C~Uou d.a OnJcm do Ou do diA ~ cb CJ)f'I'CJ11C. lendo 
a ..,... 4nocu-u.o loldo .adud.a.. " ~lo do St, Scu6ot l:t4GCIO 

~~ ooeooo. "'':a .a _., de: 16 do óOf'l'ctiiC. q~~.attdo . .ao rcquc:nmctllo 
do St ~ V~oo T .hor.ll. .a dncv•llo do ~o too ad..acS.a 
p.au a ..,..._.c~ 

I:ID d.t..:v..UO. ( ,..aiNI. J 
"'.No lu•'C'Odo Q'UC'II'I quof'a 4cloQIII.&o. cncaN .a 4coamlo. 
1..111·~ 
O. Sn. ~ que o .a~Ut. qUCII:.am pcmu.ncat 

-Uodot. ( l".auo.a ) 
ba.1 al'fo-·,aod.a 

O p,.,no rtl .à ("""'~eSc R~ 

O SR. rH."QDL'TJ: (M._.alh.leo P'lcllo)- 1 ... •: 
011artd<l, ct11 ,..,_ Uluco, do ~o cJc Raol~ ,. 

J9. « ,.,,.,.,_....,., pd.t Cocnn.'lloo de lqnbo\o Soo.al 
<-.o (lOI>(tuWo ck teu P.at«!ct ,. 19;, de 1976,. Q)CII \'OCo 

•ornclldo do Xfthot ~ l>omloo Ciondlm). que alllotu.a 
!() .-...... .. M'-' c:-. a .alícn.u letra• P6bbQ.• que c:tpeo 

(l(o('.a,. ·~ 
PARI:(UU:.S. tOb n"'i 1- c 197. 6c 197r., d.n Comn.

wla 
- • Ceeoctce!QM • Jllldp. rcl.1 contt&luaon.abd.ack c 

JUoda(Jd.ack:.c 

- ""...,. ......... t.a\"Of:.hd 

.A a .. attu axnaou cb OnScm do Ou de : do corrente. lendo a 
OCJa dtw:vliloâo adtaek .a rcqucnmcnto do St. Scn.adot FDnCO Monto
to. par.a .1 -~do du Ir., qu .. uldo • .a tcquc:t'lmcn&o do Sr. SenAdor 
\'u~ T ,i....,.,. (oo"' meam.a .:aduc11 par.a .a procnlc ta.Wo. 

l~m du.cv•o.lo o JWOido. (Pauw,) 
:S.io h.llvmdo quem quor.a d&w:vll-lo. CJIQctTO a d&teu.l.&olo. 
l:.m •>OC.açlo, 

O• Sn.. Scn.:adot'C:\ que o .aprov.am. quaram pcnn.ancccr sc:nl.a• 
dot. (P.llua.a. I 

f..lU apro•·.ado 
O rro,c~o 1r.\ l Comit.llock Rcd.açlo. 

O SR. PRESIDE.'\TE (Maplhào Pinto) -I lN~ 7: 

OatoCU•t.lo. cm 1umo unico, do Projeto de Rcsoluçlo 11" 
.&I. de 1976 (:apracnt:ado pela Comiulo de Lccilhçlo Social 
como conduYo de toc:U ~f'CQ:t n- 201. de 1976. com voto 
·~cido do Senhor Scn:ador Domfcio Gondim). que autoriz:a 
o üudo dt Miau Cmút :a alienar tcrru Publicas que espc· 
cilic:::a. tendo 

PARECERES, wb nos 202 c 203. de 1976, dl15 Comis· 
loÕc:i: 

- dt C~l~o ~ Jllld(a, pela constitucionalidade c 
juridicidnde; c 

-de A&ricultun, favorável. 

Em discus.çào o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·lo, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer senta· A pro\•ado o projeto. 

dos. (Pausa.) 
O SR. PRESJDEI'.'TE (Magulhàc.ç Pinto) -Item 5: 

Discussão •. cm turno único. do Projeto de Re.çoluçào 
n• 38. de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação So· 
ci:al como conclusão de seu Parecer n• 192. de 1976, com 
voto vencido do Senhor Senador Dom!cio Gondim), que 

Estú aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 8: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 
46, de: 1976 (apresentado pelu Comissilo de Lcgisluçilo Social 



(OOIO .:ondu-lo de ocu P.atc\."U no ~<10. de 1976. cocn ''*' 
•'(fl('ldo do !i.cnhor Scn.alklf I).WIIklo Gondun), que .aut.xu.a 
,, úcMo o5r ~li••• C«ah .a .alocn.at teu .a• Nbloa• que CO('C'• 

,..,,.,....,, l(ftdo 

PAit[("IJ([..'\, '"'lb rr"'. :~1 c=~~. de 19-:'t<, 4.1• (~, .. 
~\c:o. 

-- ç_.,~ C' J..,l(a, pd.l comlltUOOG.ahdMk C' 

JU~C 

-. AlricWIW&.I.a•ur.í.-cl 
J:m dn<v•~ o J'f..,cto I I' .. .,._. I 

Nact h8110do ~ quáf'l dila!U.Io, mamt a diclaalolo. 
Em~. 
O. Sn Scn.adorco q.ac o .Ir«"'""'· queor:am ~m-n llfftl.a• 

dol. ( .... ".., ) 
Arwo•.ado 
0 J'fOI(tU ~'.11 ~C <MI'Iri.Uo de ltcd.1oç.âcl 

O Sk. PRESIDI:.' TE (M.aplh.ko l"l~tloJ- r ... t: 
Drt<'!Rw, cm rw•mor., tutn&:~ (.aPf«u<:lo l'fchm~t cS.a 

.:""t.I&IIICtOft.al>d.adc. 1110' lcrmot do .a11 ~ do ltCJUI'ClftiO 

lntetn.>) do l'ro,no de l.a do Scludo 11" i~. 6c 19::'r., do 
Scnh•>t Xn.adot ~co ~ que .ahcu .a~ do t )• 
do .an. ~ d.a I. a Oft..inl('.a d.a rrc.~ So..-ul. lendo 

I'Aiti!CJ:It."'bn< JJI.dc J97~>.d.aComn.l.lo 
- • C~"J..cl(.. pela tft(lc)ft.-ltu..~. 

t;m d•"""'llo o l'fOI(t<t, qu.anlc:t ~ .. "Oftlltt~od.dc.. (P.a41t.1) 
s~, h.a•'CIIdt> qumt quar.a daw:uh·lo. CftCCfro .a da~ 

Em \'01.-çlo .. 
o. Sn Xn.adof'C\ qu~ ., .ll'f"O".am, QUCII'am rcrnunc«r "fftl•· 

doo., (PoiUU I 
Rqc.t.ado. 
O pro,no ,,.,à.,., Arqul\o. 

f: o oq:uínlc o pto,no rqat.ad<l 

PROJETO DE LfJ DO SE.'IiADO :0.'" "· DE 19'7• 
Allf'f'll a mb(:io tio t .l" do &n. ,. <f.a Lri Or&áa'a .. 

Pff"idftcia Social. 

O C on~:ra1o0 :'1/.aoon.al dc-."1et.a: 

Art. I• Dê-~ AO t J• do llrt. S0 d.a La Or}ân~a d.a Pm1~ 
Social (Lei n• ),807, de~ dt AJOJIO de 1960) a .ICJUinlc m54çlo: 

"~ J• A pó> .:umplctAr 60 (..:ucnt.a) Ancn de 1d.1dc. .aque
le: qut ie lilí;ar ;\ f'm·1déna.t Soci.tl tcd dirctlcn ao• bcnc:IIOCH 
c loCf\'II;Oio pf<=YÍ\IO!o no art. 21, c.'mo A Apotcnlladon.a por 
\·c:lhu:c:." 

Art. 2' Stn lei c:ntr.arâ c:m v•gor nll datA de: lUll pubhc.a,lo, 
rc:,·ognda' a~ dí,pCHiçõo c:m c:ontrltrio. 

O SR. PRESIDE.' TE (MngulholCl Pinto)- ágotAdaa mntl:rí11 
~onst:tntc: du Ordem do Dia. 

Sohrc: u m~. rcdaçõts finais dos Projeto• de Raoluçlo n"l 37, 
3S. 39, -11 c: -16, de 1976, aprovados nu Ordem do Dia du prac:ntc: K3· 

sào c: que. nos termos do purágrafo único do urt. JSS do Rc:gimtnlo 
Interno. se: nào houver objcçào do Plenário, sc:rilo lidus pelo Sr. I•· 
Sc:crc:tário. (Pausa.) 

Silo lidas as seguintes 

I•ARECER N• 467, DE 1976 
Da Comls.do de Rc:daçio 

Rc:da~üo final do l'rojelo de Resolução n' 37, de I 976. 

Rc:lalor Senador Renato Franco 

ASI:..\.:OAO PARt:.Cf.R :0." ~1. OE 197ft 

lt~ ,... .. ,......,. •• ~ .. • r: •• '"" 
f· .1(0 \olbcr que o ~ t'c.kr'al lpt0\1,'1Ç. """' ICV~ do 

..,, ·~•. ,..,~ .. ,., ~_. .,.. c~ .. ~ c Clt, 

~k.pt .... oi~IC 

RtsoLUV\0 ~" , Ot:. 19~ 

,,.....,. •• t:..U.... ,, ..... c..., ........ ......... .... ........ ~ 
O~f.,..ld~oc: 

MU• t; oP t: . .......,.. .S. ,_...._. ~ -.wii.No .a """'-'"'· i 

C1lll"f'.'W letelll'«.a - f~ c Jl~o Laü.. ua. 
.1m. de' ICn• ~.tdll'ol4llllo0 ~~ • tho ,...... df )ohao~~.., 
~I;.~(.- :)GL'OOllr.ai'~"'., ~~ 

Mt ::"' t:.ou ~ tlllltll.,. • ...., -........, ..,....,. ~llo(Jklo 

r.,•t:n:. ~·· ...._o e:..,. 
De C ......... ...,_.. 

·~r_, .. ,..... •• ~ ..... ,.,.,.._ 
......... :~ ........ ,,.,_. 
... ('-.....looo oiPft'IOIJIC.. .. ~ riA&I 6o ... ~. ·~ 

"'' ». 4t 19~1>. qw .wcoorv.a o ~~~ « ~-· O«lliút • ......, 
tnr••rúbl.oQa;• Qu« ~IICI.I. 

,...,.c~.. c""""~-:~·~.,., .. :-.- ~J.Wa. 
~~· ltft.la rr-. ltcf41« - a.-.. ~ - J.i 
lw-.., 

ASt.XO AO 1'..\KtCf.R ~.,.. ~ 01( 19:& 

R~,_. .. ,.,... o5r ·~,. Jl.*ln. 

f:ll(o wbcr que o Sm.a4o flaktld ·~ - ln- doo 
.att, 111. p.ar4tr.ato Un.co 41 Com.taluiQ$ocl, c cv, ----
l"rcudcntc. prumulfo li tq11111tc 

Rt:.."iiLU~AO ~,. , OE 1916 

Alllwtr.. c ... - .. t:.cMo • "''-' c-u. • .an...r ~ 
~ f'lorrtt.....coo \I lu• C«-u. ~/A,'"- o5r1a.OCIO IY 
I wtf'llhl .U ~Utft) ••mm ......... 

O !i.cnlld<l Fcdcr.al raolvc: 
Art. t• I~ o GoYCtnO elo l:.ttAdo de ~hno~.' Gcnn o1UIOiltlldo a 

.ahc:no1r 11 c:mrrcwa fo1o~4mcnlo Muu.• Gct~!:t S/ A. ~'" de tcrnu 
püblc• lltu.adll no Muntdp1o dt Slo Jolo do ,.;anal1o0. com 70.000 
hA (loCicnl~ mil hcctllra). 

Art. 2' E.•tll raolll(io c:ntr.a cm viaor n11 d.atll dt )Ua 
pubhaaçio, 

PARECt:R ~· 469, DE 19711 
Da Comluio 1M Rtda~o 

RC'da~o Onal do J>roj.-lo 1M Rnolll(io nt 39,1k 1976, 

Rdalor: Smador Ouo Lthmann 
A Comissilo uprcscnlllu rc:daÇllo final do Projeto de RaoluçAo 

n• 39, de 1976, que autoriu o Estado de: Minas Gerais a alienar 
tcrrus públicas que: apccificu. 

Sulu dus Comissões, c:m 23 de junho de 1976.- Danlon Joblm, 
Presidente:- Ouo Lthamann, Relator- Rc:nalo Franco. 

ANEXO AO PARECER N• 469, DE 1976 

Redução final do l'rojelo de Resoluçio n' 39, de 1976. A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução 
nY 37, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais c alienar 
terras públicas que especifica. 

Sala das Comissões, cm 23 de junho de 1976. - Danlon Joblm, 
Presidente- Renato Franco, Relutor. 

Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
urt. 171, parágrafo único da Constituição, c eu, -----
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇAO N• , DE 1976 

Allforúa o fA.clo ~ Mlu.• c~ I lllnar rmu pábllas ~ 
apcdllca. 

O Scn.aoo Fcder.al raol•c; 
Att. I• ( o Eo~ .. do de '-hn.u Gcr:~i• :aulotit.ôldo :1 :~lícn;;ar, l 

cmprc:o..a C.u"·.:dho - Pro)dOt.cCon•uhon.al.ld.a., uma ~ra de 
lctr.u paiblacu wlu.ac$.1 no Munldpio de Turm.alina, n:~quclc &!.ado, 
com 5,000 h.a (otlo mal hoa.ara). 

.hll ;o. l:..r.a raol~ rnlt.a cm \lJOf na dill.ôl de: •ua 

"""'"'~ 
f"Aa.ECER Nt.nll, DE 1976 
o.c..-...•R*cio 

~ ...... ,.,.....~ .. ~1 •• 1t'76.. 

..,_:s-.rM..._C_. 

.h C oau•Ü<> ,...,Cllornl.ôl .a t'Cd.aç.\o (uul do f'ro,cso de Raoi~~Çlo 
IIli' -'I. <k 19~6. qut :IUSotU.ôl o 1:.~..-cSo dc )ofiru.• Gcnn .a Altrn.~r lct• 
r .ao ~l>ll('.ao que ap«llfl('.a 

.$ala oia•C~cm !' ck1u11bo ck 1916,- J.W IJMolo, 
ha~1.r- , ....... C..W, Rd.ltot- \,.....T._._ 

ASl~.~O AO f'ARI:<.'t:Jt S•·OO, OE 191Co 

~ ,... .. ,..,..... ~ .. 4J, .1,... 

I """" ·e.aM .;..r o .~ faSa.al "'Pfooo-ou.. noto lctmOt. do an .. 
I ~I. p.a.!~I-..JD (,aa{oo c1a (OQIUI~, C CU, f'r'Ndallc., PfOIIIU!to I 
h(lfWAff 

RE."iill.IÇAO ~-. • DE 19:6 

4lllowtt• • r..... • M-. Cmúa I ..... cm. ,.. 
.......... dGa. 

o~ lcda:al ~~·-c: 
Mt 1•· f. o 1:.~ de:,.,., ... , Cra.a" .aulotU.ado .a dM:tUr, .\cm· 

PI'CW .M""<O SA - M.O..'CIIt.. lndii~ru, Comtrao c E1poruçlo 
lnla• de' acu·.a• plibbGa• uru.ad.a• ao Muntd.,.., dc Cir·1o Morol. na· 
qud!: l;.ta....SO, (IOCft 1!.~ lu (6on míl c q~W~ballo. bcctara) 

Ar1 :O•· t~.a ra.ol~ "'"" cm '1JOf ru d..-l.a de: \U..1 pu· 
1>11('~ 

f"ARf.C'ER S•471, DE 1976 
Da c.-... N Jtc.4ecioo 

Iii~ n..J 4o Pnljcco4r R~ .. *· 411976.. 

Mriatot: ~ \'I~ T á•wa 
A C oma~uo .aptCllornl.a ~ r~lo (m.al do ProJetO de Raoluçào 

n• ~.de 1q~r.. que ~ulont.a o !:.".ado de Mana• Cicflli• a ahcn:~r ler· 
r-.a.• püblaC:It que ~(tC.J. 

S.al.a d.n Coma•lÕa. cm ~) de Junho de 1976. - Jo.t ~. 
l'n:udrnlc- •ir&lllo Tjt«a, Rchlor- Mftldft Cualc. 

ANEXO AO I'ARECER S•-171; DE 1976 

Rrcla(ào rlal do Projdo ~ Rnolatio a' -'ll,lk 1976. 

Fa'o ,..bcr que o Senado Federal aprovou, nos lermo~ do art. 
171, rarigra(o unico da Conllituiçilo, c CU, Presidente, pro· 
mulso a ~oeguintc 

RESOLUÇ,\0 N• , DE 1976 

Autoriza o Est1do d~ Mhw Certls a 11lm1r lerru pú
bllas que tspee~nca. 

O Senado Federal resolve: 
Arl. 19 E o Es1ado de Minas Gerais autorizado a alienar, à 

Fábrica de Purel Santa Tcrczinh:1 S, A., áreus de terras situadas no 
Município de Grão Mogol, naquele Estado, com 62.500 ha. (sessenta 
c dois mil c quinhcnlos hccl:lrcs,) 

Art. 2' E.\la resolução cnlra cm vigor na dala de sua pu· 
blicaçào. 

O SR. I'Rf.SlDF.:\TE (Magalhães Pinto)- As redaçôcs finai~ 
hdou v :lo ol pubhaç:lo. 

Sobre a mesA, requerimentos que Krio lidos pelo Sr. I•·Sc:crc· 
t.&rto. 

S.\ o hdo• c aprovado• Ol quinlcs 

Rt:QUERIME.,TO S•N, DE 1976 

N~»lctmo• do .:art. J56 do Regimento lnlcmo, requeiro di•pcn· 
u de: publl(',açlo, par.a imcd~u ditalulo c voiJiçlo, da ralação final 
do l'roJClo dc Raoluçlo n• J7. de 1976. 

.SJI.a lU• Sa.lÕa. cm l) de junho de 1976. - Rur Sallr-

Mt:QUERIMf~'TO :-.-. 297, DE 1976 

SOt. tamm do art. )S6 do Rqimenlo lnlcmo, requeiro dn· 
prnu de: publac.açlo, para imc:diau discu .. uo c votaçlo, na redaçio 
firul do Pro)do dc Raoluçlo n' )11, de: 1976. 

S.al.a da' Sa.Wa,. cm 2l de: junbo de: 1976.- R•> Sallr-

Rf.QUERIME.,'TO !'\'9:911, DE 1976 

:..m. lctmOt. do .arl. JS6 do RCJ!mento lnu:mo. requeiro d~ 
prnu de: publ~o. par.a imcdi:au diw:uulo c volaçlo, dJa ralação 
tin.al do Projeto de Raoluçlo n' J9. de: 1976. 

Sal.a d.a• Sa.lÕa, cm lJ dc junbo de 1976. - Rat SalltOl. 

Rt:Qt:t:JW•tt-:.'10 !'\1' !99, DE 197() 

~a. lctmo. do .ut. JS6 do Rcaimen:o lnlcmo, requeiro düpcn· 
u de P<~biJGaÇ.io, par.a imahaLll duaw.lo c voraçlo, d.a rcdaçào final 
do l'to,c:o de Raoluçlo ,. oll, de 1976. 

S.al.a d.a• Sa.~ cm 2) de junho de 1976. - R•t SuiDL 

R f.Qt.;t:RIM f-'10 S• JOO, DE 1976 

So• lc:rmOt. do art. JS6 do Rcgimenlo lnlcmo, requeiro diJpcn· 
u de pubhc:;açào, para ímcdiala diteuulo c vouçlo, rua rcdaçào final 
do Projc:to de Raoluçlo n'46, de 1976. 

Sal.a d.a• SalÕa, an 23 de junho de 1976. - R ar S.al-

0 SR. f'Rt:SIDt:.'TE (~lllplhAa Pinlo) - De acordo com a 
dehbc:raçào do l'len4rio, piiUII•K A imcdiau apra:iaçAo du rcda~ 
finaa• . .:anccnormenlc lid.u. 

Em dateuulo a ralaçlo final do Projclo de Raoluçào n• 37, de: 
1976. (Pau..a.) 

N.io 'haYCtldo quem queira di.culi·la, declaro-a encerrada. 
Em volaçào. 
O• Srs. Scnadorc:s que 11 aprovam permaneçam sentado~. 

(Pau~.) 

Aprovada. 
'' mall:ri:~ v:1i A promulgaçllo. 

O SR. I'Rf-1\II>E:\TE (Magalhila einlo) - Passn·sc, agora, à 
aprc:ciaçilo d:s rcdaçllo final do Projclo de Resolução n• 38, de 1976, 
anlcriormcnlc lida. 

Em discussilo a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra· 

rei a discussão. ( Puus:J) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam scnrados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A mall:ria vai à promulguçilo. 

O SR. I'RESII>ENTE (Magalhiles Pinto)- Vai·sc passar, nes· 
ta oportunidade, à apreciação da redaçilo final do Projeto de Rcsolu· 
çào nY 39, de 1976. 

Em discussão a redaçào final anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada. 
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Em vor:u;lo. 
o~ s~. ,Senadores que a aprovam perm:ancç.1m sentado~. 

Entendemos que o Governo Federal deve acionar rodo• o• seu~ 
mccani•mo• ,,, sentido de ;ampli>~r .u •-cndou do~ produto' indu,llill· 
litlldll' c ~•·indu•trialit:~dos. Tem~ po•••b•hd.:adc!. cm dctcr· 
min~do' :-crora. de :amphar c dacobrirmos 00\'0S mctc:ados. nao 
a pena• na,\ml:n.-.. do Sul, ~mo na Afnc:oa c Oncnrc. ma:11 are m~mo 
n;~ prôprí11 Europ;a. Cit.:arbmO\ como ucmplo o sc:1or de c.:alçAdo,.: O 
Br'"'l rem hdo halo n~ •u;a maulo comerciAl n~ fi,t.:ado' Unadg,., 
porque ofcccc um c:oalçAdo por ptc('O anfc:rlor .:ao produtado pelo• 
pról'rt~ ;amcnc.1nm, c mamo cm rcJ,çAo .:101 produtadm pcl;a 11.\ha 
c E'p;anh.1. 

( Pau!k!.) 
Aprovada. 
A marl:ria vai:\ prOhlulgllçilo. 

o SR. I'Rt:smt::-.Tt: (Magulhàa Pinto) - PaW~·sc. aj:ora. A 
.1pm:ia~lo da rcdaçlo linul do Projeto de Raoluç.\o n• -11. de lq76, 
anreriormcnlc lid;a. 

Em discuulo a rcda~;lo final. 
Se nenhum do~ So. Senadora dacjar u,...r da p;ala\'f.'l, c:nc't'r• 

rarca a discuulo. (P;auQ) Enca-rada. 
Em \'Oió!çlo. 
<n So. Scn:adora que :a o1provam permanc:~; .... m sentAdo,. 

(Pau,...,) 
Aprovada. 
A m:ucria vai /1 promuiJl:açAo. 

O SR. I'Rt:smt-:...-n: (Masalhla Pinro)- \'aa·sc Jlói-"W~r. n~· 
l;a oponunad .. dc. A ;apnxiaçAo dll rcdl!çlo finGI do ProJC10 de: Rc:w>lu· 
ç;io n• -16, de 1976. 

Em discu~lolo" rcdOJI;lo fino1l oanrcriormcnlc lad4. (P.:auwa.) 
N;io havendo quem quara d1sculi•l.1, dcdo1ro-.:a cnccrr.JCSG, 
Em vor:açlo. 
0\ So. Senadora que ;a aprovam pcrmanC(lam .c:nllld~. 

W.au,...,) 
Aprovad.a. 
A mall:rall v;aí .\ promulg:açlo. 

o SR. I'Rt:...;mt:,Tt: (Maplhaa Pinto)- Tendo c:m \"nl;a a 
apro•·:u;lo do Rcqucrimenlo n• ::!70. de 1976, a Praadenc:ia comuna· 
o. :ao Plcn!irio que o tempo darinoado ao~ oradora do E,,pcdaenlc da 
~o de JOia·fciroa - dia ::!S - scri dcdic:oado 11 comemorar o 
C't'nlen!irao de n:ucimcnro do jornOJii~ra lrineu MAranho. Na111 oa. 
•iào u~oõ~rào da palavra o• So. Senadora Bc:nj11mím Far~ah, pelo 
Movamenro Dcmocr!irico Bruilc:iro c: P:~ulo Gucrr11, pela AhanÇla 
Rc:no•·adora N;u:ion;al. 

O SR. I'Rt:...;mt::\Tt: (Magalhila Pinto)- HA orlldoro in..:r •• 
lo• p01r.a ai:J oporrunidude. 

ConC't'do a pôilôlvr:~llo nobre: Senador Evcl4•io Vic:aroa. 

O SR. t:vt-:I.ASIO \'I EIRA (MOB- SC. Pronuncia o !>Cjluinrc 
discuoo.)- Sr. Pn:!iidcnrc, Sn. Senadora: 

P:~is subdacnvolvido, que: se limiU1 Dpc:nu• 11 exportAr mAil:ria•· 
prim01s cnconlru diliculdudc:s nu bu~ de ~eu dc:scnvolvimc:nlo. 
brudo• de: vária• organiuçõcs inrcrnucionai• conclulrum que o• 
puí.a subdacnvolvidos ou c:m dacnvolvimcnlo prcciSDm de con· 
línuu c signiliCõllivu cxpunsilo nus cxporlaçõcs de manufaruru c sem i· 
manufururas, como condição indispensável par11 acclcrur seu de· 
scnvolvimcnlo económico c linunciur us suas ncccssidudc:s nc~ era· 
cimento. 

Nos últimos unos, incguvclmcnlc, as cxporluçõc:s no Brasil rem 
aumentado, graçus aos créditos liscuis, juros subsidiados c o urros bc:· 
nclicios, c uré mesmo a dcsvuloriuçào do cruzeiro puru aumc:nlur u~ 
exporraçõc.~. 

Mas, as cxporraçõc:s li:m ocorrido prcdominunlcmcnlc no sclor 
primário, com pouca expressão dos produ los acabados ou scmi·acu· 
bados. 

Vínhamos, alé pouco tempo urrás, preferindo exportar madeira 
serrada ao invés de produzirmos celulose, pupcl paru o consumo 
interno c, também, paru buscarmos o uumenlo de nossos expor· 
taçõcs; preferimos exportar minérios uo invés de exportamos 
míaquinas c equipamentos; preferimos exportar oulrus muri:rius· 
primas ao invés de exportarmos produtos ucubados. 

Nos últimos anos, iniciou·sc um processo de cxporluçilo de mu· 
nufalurados e scmimunufalurados. Enlrclanlo nilo têrn ganho maior 
expressão, esses dois itens du produção brasileira, c isso rem contri· 
buído puru o nosso desnlvel na bulunça comercial. 

A prÔJ111.1 J:urop;a, t.\0 C'IJl't'OIC, lcm :wdo rcccpltva a JlfodUIIJ' 

bra:wlar~. :"o ano P....•..,do hou•'C um Ct'OClmcnlo d.1 eomJ11'.1, lk 
produtos bra•dar~. por Plllle 11<11 Alemanha, 114 ordem lk ~~~· 
Aqua mamo, n.1 Amên.:a do Sul, lemO\ JIO':Witthdalk lk c•p;andar ln 

n~•.n c•port....cóa. .c: hou•n uma ~.\o mat• 1RIC1l,.,., c ma" 
.1jtrcu••·.1 do' ôr~~ do Go•nno, c dO\ nOI.\0\ C\fiOIIJIIdtllo .. 
C al01tw, ('Qr ucmplo, o l[quador qiiC •1nh.a compr~:ando mutlu pouco 
do ltra•al. ma,._ cm 197~. pa•,.gu ;a c:ompr~:ar mat• de um milblll lk 
dôl.1ra., pnnc•P~~Imnuc de m.\qutn..' c amplcmcntOto A$fkOia\.o 1:, por 
que~ 1\•f'llue o ~rt<~mc:nlo lk l'romoo\o Comcrcul oo llarNrllll 
Jlól''"'" ,. f't'.lhz.ar um troah.alho de pc:oqu1w, um trabalho de promoolo 
dO\ "''"- m.1nufaiUf'.1""" c conoquau. olta\ü da1oo1• pa.quit•''
•-crafl.:.ar que o Equador, tni(Unclo um PfOCC'I.\0 6c maaor dcocri•'Oht• 
mcnht d.a \11.1 ól$tOp«u.\tõ.J, te rNnafarou lnlcrawdo cm m.\quona• 
<: implcmcnt..,. óiJrkóla• bra. ... Jara.,._ rendo cm ... ,"-~ que 01o rr«m 
dc:\10 ""'"" produ&..,. \0\o tnlcraora o101o que 01o a!U.11lonano• •-êrn 
óld'fuatando de •>Uir~ pal\0 lnd~nltulll.J~ .. Altm de ofcttarmos a 
~'Utlo pr:azo a1oo1• m.iquana• c a\0 cquapamc:ntg,., proeam.,. ··~ 
.a.:rao:uii•Jra do Equador, uma a.• ... ~bla.a lb:nie:a maa• cfoacrsrc, cm 
~•rludc de lc:rm.,. col«.ado ~ dt•p!)\.IÇ1o P«J.::.' 6c tcpot.l(ào. no 
mamo ni•d de qu.JIId.Jdc: d.u rNrC'.a.' lt:adaaona~, li a pct\p«<l\.a t 
de o~umcnr,, d.a' c\potl.:I(Oa bta\.llatll' p.ar11 o p.ah •·111nho .. 

Cl Sr. t:•anclro C'.,Trina (MDB - AM)- Pcrmilc \' E•• um 
.1J'.Irl~ 

O SR. EVEJ.ÁSJO VJEJRA (MDB- SCl- Podcrl<~mOto dr:ar 
ou li~ PIIÍtO da Aml:ttc:oa do Sul, m1u fac:oarcmOto apcn.:a• no Equ~dor, 
como a:~cmplo fn,...ntc dow pot.~bíhdlldc 6c oumcnlo da c.•porla• 
.;.lo do llnml. O mGmo se dA cm rcl:~,lo :a Jllll>a da Mna:;a, apccial· 
mcnh: ~ Ni#n.a, dc quem comprotmOto pe1rólc:o c 11 quem podercmo• 
•·cndcr, cm qu;anlidada m:aiora. 11 .aja, 0to c:oaiÇlldo•. além de 0111ro• 
produto• m.anufarur.ados do nouo P:a!•.lWim como Jlllra o Oricnrc. 

Go\l:aria, natu oporrunid.:adc, de ouvir 11 pul11vn do Sc:n11dor 
E'·.andro Currcir11. 

O Sr .• t:•andro Carrrlra (MOS - AM) - Nobre Senador 
Evclúsio Vieira, V. E,,• fulA, bem li proJIÓ'ilo, quunro li c::wa noua 
c:sp:u:idudc de agredir no mcrc:ado inlcmDcional, cm h::rmoJ de 
c.\porruc;llo. E.ua ugrc:ssào depende, ascnciDimcnrc, de prc:~;o 

comperirivo, como V. E.\• muito bc.m frisou. Em segundo lugur, 
depende de umu promoçllo consulllt, de umu promoçilo do nosso 
rnrdJ:n nfficl', dus nossos rcluçõcs c:.'llcriorc:s, mu5 cssc: prc:~;o 

compcririvo é c:ssenciul, c remo~ condições de agredir o mercado 
inlcrnucionul cm v6rios sclorcs. Primeiro, no sclor intcrnucionul pun· 
americano, que c.\Sc é fundamental, porque, hoje cm diu, o que c:s16 
encarecendo a c~porruçilo c o freie, o dc:slocnmcnro do produto 
:~lravi:s dos oceanos. Se, aqui, na América do Sul,, dispuséssemos de 
umu inrcrcomunicaçào dns bucius nuviais. seria solicirudu pela Sol!· 
via, que vive csmolundo umu sulda pelo rio Madeira -c o que clu 
conseguiu, anos urrás, foi aquela Madciru-Mamoré, quando 
tomamos o Acre, alruv~s de umu cslrudn de ferro, mus isso já ficou 
obsoleto c ela quer, hoje, nilo upcnns a csrradu de ferro - porque ulé 
11 Bolivia compreende que o caminho é u hidroviu - mus quer sair 
puru o Atlünlico, através do rio Madeira. Se conscgufsscmos ligar o 
Orenoco. ao Paraná, ao Paraguai, à Bacia do Prata, !criamos uinu 
viu de comunicaçiio da Venezuela à Argentina, onde lodo esse 
inlcrciambio comercial podcriu ocorrer, realizando aquele sonho du 
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USCT A C>. dau .arrana.açlo wl·.amcnc-.an.a de co~Mtao que hoJC 
C:..:l ren:.anlo rau~u. <tunda um dama wl•.uncr>eano de corntmo. 
\'q.:amm "1o0 cm termo. .a1rkuü.• tcrn01 n,a Amuónu. nobre 
Scn~r. JoOO mal quo~IOl de dr:a, que n.lo ptcaa.., de •dubo 
p.ar;a PfodUIU " ..,_., o .anw c o milho c .atr'tii!Jr o rncrodo .ntcrna· 
, ...... , ~ ... ,...m. no muo6c:l, ~>mllum p4i• pode •ftldc1 malllcl m.all 
b.ot;alo ...,.c ....,._ tC' platU.armot tu •·lrtu .am.uón.a Slo ]o(X) mal 
'li""~'"'' :;>au :>(an:.ar anw. fo,1o c malho c .atr'Cdtt o mcn:;.ado 
lll>kl!IU()IOI!Ul. p~IOI<!~ da•ta..u [..,... " <OOC>Ital>u~ qYC qucru 
11;ucr » ~'()lf.l•d ~."'w""' dc \" ta• 

O~. tYDÁ'iK> \11JJIA (.\lf>ll - SC1 - \' f..t• tem ra:.W 
tf.ó """"~ IIC'Il~ dc ~· ilfiK j'«l01a.am ttN ~. r>o tomi..SO eSc 
~ .. , c IDI!liUt IMJ!>Ooln .,. (llólt4oOtt dot -- j"n)dulo•. qucr 

""''~""'-'· qóiC'~ 4• "'""''.álu c « '"""" .a r.anu 6o te10f f'IUIÚt.., c 
u=l!ol11111 .. ~~·"'· '""""' .aa "'"'' 1- powbob6aóa eSc 
'~"~"' """ $-""""' PdOClO.. ,_ t o c::t.Cftplo 6o lbhl. dot 

lllau~"'""'· ~. '~· "'*o.. pm:llumot., rmlmmtc. 
~~""• ' L•• !aA""". Pl>lf c:t.o~~plo, f><ll ton.Qif 61' ittlt..,~t'lólhil .a 4.l 

•-•~•~r ... ~ l.ClftloW'&tll.a.. "l'D"'&. qw .a ~ """'"' t.o,c um 
~llll:. ..... ôlf ,:.~1 «;.;of~ l>f:-~110.. ól>at l!ilo se- ~·.-Qo &I 

• ..,....... ·••a ck U'Oototil"<llt"oC' « '""!I:U ~. Alfteb ror... c:..IOW 

I~WKJ!otllt..!l<> ,•DII:O.""t 401 <!bClw l.~l.a6QI ~t.lf'att6o qUf no f'liot'o 6c: ~ 

I • """'""'"" !.o•••. "'' Wil!.ce~U ICIIIIUAa, IUila (.U 6c qUUII>mloo 
1:~!0 'alii<I~O. ~~ .a •'U. Cllf"''J'a.edo •UIIc t Q\UIIO, 

~ ... ..pwtflll<a { ~ Lot~ ... ,...,.. ~ ÓClooel&l'lq'.U l:.oot.a pnda ck 

ill'"'il"'>· - "'~ m.ttq,a401t ~-:c lilll. ~ ... llb d<.n, 
r.:.;;..,t~" ""l'~~ ·-' ..,.._,- ••""· t rt~ por I""'QCJ anlctlOf 
• ...,,,#,";""'• I""IJ'Ill.li.'!ll<l!. <~>a !ooot:. Clll\ q\11' ~ ..,. bf~•dor·.o <bc~.a no 
t.Ji1Uo>1, filo : .... !t\.•·10( "".&Ot <:&1'• do qw ;& amclhQaA.a 

''""' "'"""""· C)t~,a Lat~. 6dn>w5rr a I>CICO.~ 6c no• 
._..,..,.,~!!...,.,..,, '-""tf.!w<!. ~,.......,. a "'"'"" ~. oo tom lado 6c um.a 
;~t('II~IIW,..Vc' l.ae..Nlel 4o• rtoc!wlo• m..nublllt·.lcSot c 
o~=-..,.,..b:.,,·.,4oo Q~ <~.amot ..., Scn.acSo. """"""'a. a 
~lllr~toM ~ lflltf ,.j.a .,"'~ 6t ~ 6c uttu cm~. 6c: J!Of1C' 

'0011 -··~···• <l" <~'"""'· r>al'a ~ptftlur a.:.a amrott.anlc .,,.,..,,. f"'"" ''" ""oc!"l""'r• n .. -..... c oo (IOftoumocSora 1nlal>O\ c 
•t!(l!lt:""* 

'• "":ao.r.i.>. l>ou'•oc alfwu Scn..dota 4.l ARI:S:\ q11t 

~"'""'.!uun <!a lcl'toe. o~><:fu"""· d<rum que: da nlo pockfaa ocr 
'"ln!'"l.:~a ~"o!"" ~ua 6c mu1101 t'C!Cllrw• linatKcuo• t o 
""''Cll"'' lU<> al.atu cm <ond~ Rc.Utnentc o Go•'Cfno. rom 
•~•~<• - c :.cr.tN'O•It>c ~ 6c q11c no'"" companbcll'<:~ Roberto 
·•""'"''"" wtnu. .llt rncuno dentro d.a noo."" 1~. que a 
'I.'T ROIIRÁS. (>J>nl 1oC'U roda C\luord1nlno de bar;•nll• pela 
''""1"4" do rctrólro U for.a, podma mar uma •ubwdalna. uma 
.... .a.:~1cou t a-.ou • ISTEBRÁS (PI:TRORRÁS Comémo 
•tctn.J(l~al S/A), nnprc:... Jl 1mplanl.od.a, an funcionammlo. c 
uc .vmc>;l>u a f'rC!Octll.or o. pnmetro. c bon• rault.odo•. 

Enli'CI.onlo. 1: pr~MJ que e.t• anprc:... d~n•·oh·a uma açlo 
:rn .. ,·~. obt'CI••·a, cnurla~:-~da com o• outro• OrJiO' do Go•·crno 
~" aluam naoc c~mro c lém rapon'"'bihd11dc, principalmente, com 
l)cp.>ll,.mcnlo de J>romoçlo Come«:ial do llamnall. lnclu,ivc, 

•ando all"c n .. Europa, cm mi,.w\o do Senado da Rcpüblica, IÍ\·c 
'IOIIunodadc de ou•·ír, poqui••mdo no comércio ;ilcmuo c de outro~ 
ai!\C:\, da• dditicnciu que ela dítJam ler o Bru,il, cm relação ao 
to r comerciaL 

E.•ti•·c na Embai.uda cm Bonn, esliYc no Consulado de Berlim. 
r01tía indagllçÕC:S a respeito da uçào du nos..'\ll Embai~uda c do nosso 
onsulado, nesse sctor de promover mais os produtos brasileiros c 
·rilic;JVII que o lrab;Jiho cru mínimo. 

Vale registrar que no X Feira lnlcrnacionul de Turismo, rca· 
uda cm Berlim, uma c~posiçào monumental, com a purticipm;ào 
· produtos de lazer, de pulses da Europa, da Africu, do Oriente, du 
mé:ricu do Sul, o Brasil esteve ausente. 1t\ própria EMBRATUR 
luv:i ausente duquclc grande ccrtumc, · 

Defendem<» .. ncca>Jd.odc de o Br:uil, atrava da 
JSTE:RBRÁS. c todo' "' ór~:lo• que tem a roporis.abdrd.odc de 
dacn•oh-ct ..,, .JtJ•od.Jda comcra.1u no c.mpo atemo, de raliur 
pc:t.QUit.a., de P•IIJQp.ll c promo~'CT feira.• c apc»içóa no tcnt1do de 
di\ ul,:.ar o. produto» bra.>Jic:ír~; defendemo. a nccatidadc de !>C 

"""' lodot m mam eSc dl\·ulpçlo p<KW\'CÍt, no a.cnlido de projcl.or, 
de promo•-a aqu•lo que w: ptodiiZ no Br.uil. 

O ~.~furo Bc .. ,w.,. (~IDB -CEI - Permite \', E.\•, um 
.ap.anc• 

O SR. J:\'t:IASIO \'I.JR.\ (MOB- SC)- Ouço com pr.an:r 
o ap.attc do Sc:n.odot M~uro lkncvida. 

O~. M.n BnwtWt:t (M08- CEI- ~obre Scn.odor Evcl.li· 
1.10 \'ttJt.a. tctu na:c 1ntt.an1c de dc:..:.ac.ar a .1tu.açlo 6c V. E>.• not• 
( ,...,, ptJtfUIIdo !Crnptc peJo deb.atc: de .u.wnlo. d.a ma1or p.dpJtJân· 
o.a c •odn.:utí•d upu(>C'.)Ç.\o, nlo .lf'Ola.• p.an o Ett.ado de: S.nt.1 C a· 
l.attru. ttua •I'Uitne:ntc pato~lod.1.o Fcdc:r~o bra.úkín. :-.o o in,.tanlc 
cm q...c \' b•, w: tcporu .a um tr.ob..lho mai• açc:t.ú"o de apon•· 
elo 6ot produlcn ttunuf.atut<ldot.. quc:tu cut.amcnlc ll1po1ccar a 
\' f..t• mantu tobd.ancdotde li a,.~ dirctttz que V. E.\• de· 
(a>6c no Senado. O meu Eot.ado. pot c'anplo. c:.poru c.lç-~d~ 
pm~op.altnenlc p.ar.a o ,rncrc.ado nonc-.omcr>eano c au polflic. de 
ma..., lltfatnldadc n.u C:\pot1acOO ralrncnlc: íntcra.a,a a t..~nla C a· 
t.aruu. antctl:li"" .ao Cear.\. cnlim. tnlcra,. ao Bra.t~l. V. E,,• lr1Uc:11• 
do. ftOl an~.anlo dcrrade11o• 4.l oa'-'o de hoJt. a\C auunto a dcba· 
I c. d.i m.:m um.o dcmon~r'a\.io C\'lcScnlc d.a w:ncd.odc como w: pona 
na:.a C .au n.a de{ cu do lcJíbmmmlcrata colc:tivm. 

O SR. t:\'f::J..\SIO \'lf.IR.\ (MOB- SC)- Mualo obrig.odo 11 
\' t\• 

A rara:o d.a nc~:>c:nld.adc do c:ntrotAmcnlo do• ÓrJA~ fc:dc:rai~. 
que t.anlo lnnM faLido .aqu1. miJC.do mamo. cu ciuna. dentro do
..,, conudct~. fato o.:omdo cm novembro do ano pAU~~do, cm 
rd.la('.la•' a •·lno. ~hftlotàlot noo. w:u• conOito. de aç1o. qu.ondo um 
Cio•c:rno dt''C lunoonar como um.o mAquina h.ormoniOlll. con1 
todot w:u• \Ctora se: entendendo, p_,r.o llavc:r a m.o1or rcnt.obilid.adc, 
J'.ll.a ha•-a .1 m.o101 produla\'Ídadc: dentro de: um •istcma de r.ociona· 
Jad~dc 

l:m nu•'Cmbto do ano p.u'"'do, o Oitc1or da CACEX atima"a 
nn 'i.~ b1lhóco de dólara. o valor dar. aporlaçôa n:~cion11is 111~ de· 
tnnbro • .-a lu r eti>C que: algun• JOrnalisw que aluam no ampo c:conó
maco hna.1m o11mado c do\'ulpdo pelos loCiü jornais de que seria de 
li,S halhóo de dol.oro. Na mama ot.'lr.iào- an novembro do ano 
Jl.l"ado- o Minnlro da Agticullura divulgou a estimativa de: 7 bi· 
lhóo de dt\lara Jl.lra o valor de nor.s.a c.'JlOrlli\;"Ao de: produtos agrfco
lu no ano de 75. Mc:n~ de: duns l>Cmanas depois, o Ministro do Pia· 
nqamenlo inform:.v:., oficialmente, que o valor da cilada aporluçào 
de produlo•asricol;udC\'c:ria siluar·sc: naquele :&no de 75. ao redor de 
5 bílhoo, Um11 difcrcn~;"".tlinhll de: ::! billlõc:s de dólares. quando já 
eram conhc:cid;ss u cifr:&s de: lO meses de 1975, c: a eslim:&livu era. na 
•·crdadc:, de: apenas::! meses. 

E ludo ir.MJ acontece por que? Porque: faliu entrosamento. 
Dai defendermos a nccc:s.~idudc du INTERBRAS, grande: cm· 

prc:su, com umngrande responsabilidade:, entrosar-se com outros ór· 
g;lo• que: 1ém a responsabilidade da comc:rcinlizuçiio cJtlcrnn. 

Defendendo a nc:cc:s.~idadc de partirmos agressivamente pura li 

c:~potluç;1o de produtos industrializados c scmi-industrinlizndos, por
que viremos uprol'citnr melhor a nossa matéria-prima. Aproveitando 
muis u nossa matéria-prima, estaremos gerando mais oportunidades 
de emprego, pois um dos problemas mais grave no Brasil é a falia de 
emprego. 

Somos um P:1is, nu sua maioria, de gente moça. A cada ano há 
um elenco enorme de jovens que atingem 18 anos c precisam, cm se
guida, de emprego. 

O Sr. A~:cnor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um 
:~parle'! 
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O SR. EVELASIO VIEIRA (M 08- SC) - N6s, dando dacn· 
volvimc:nto 11 este: sc:tor .... Tais contidc:raçóes. nó• u iniciarcmot manifatando a 1 

estr11nhc:z.1 ou a nou.a incomprcc:nt.ào diante: daqucl11 Afirma~o 
na Mc:n~~cm Praidc:naal, r.qundo a quAl O SR. I'R.:..'>li>F.:".TE (Wil.on GonÇlll\·a. F.:w:ndo \Ollr a am· 

painha) - Queria lembrar 11 V. ã• que tem dois minutos para 
concluir KU discuoo, porque: 11 tc:Ulo vai terminar. "a atu.1l pollha de: cdua~o dA priorid11dc: AO c:nun 

I• Jlllu, no tentido de: contemplar inlc:Jralmc:ntc: 11 popul 
de: 7 a I~ 11n~. tc:ndo, aloado, cm I97S, ft'altws num 
de: apr011madamc:ntc: CrS 8~~ m1lhóa." 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Só para conclu11 
ate racioánio. 

ãporundo OJ produtot tcmi·indu.strialí.udOI, atArem~ 
dando um Jltandc apoio A empresa nacional; estaremos dando um 
dc:sc:nvolvimc:nto económico c: social tAo nca:uArio ao BriUII. 

Ouço rapidamente: V. &•, Senador Asc:nor Maria. para cm 
sc:guida c:nc:urar. 

O~. Acmor ~latia (MDB -RS}- Senador E~hMl \'tcira, 
c:u quero congratular·mc: com V. ã•. pois tem toda a rado. A 
aporu~o de: matma·prima representa a dc:smot~vaçio de: uma 
grande: mw.a de: jovc:nt que: quc:rc:m c:mprqo c nlo encontram. Na 
hora que: o Go\'Cfno favon:casc a possibilidade: du nouas cmJ!fOIIJ 
mduttrializ.arc:m atiU matena.s.primu, pa111 aporur os 
manufaturados, c::atarfamos papndo mcn01 (~e. porque: 1 

manufatura realmente: dA oponunidadc: de: diminuir o ~rolumc de 
aporuçilo, c: c:starumos cmprqando todo cuc braço ociO\O que: 
ai.\ rc:almc:ntc: parado, no Bnuil. Oc:pois o Bnuil alA, para a 
Ammaa do Sul, numa Jituaçlo preponderante:. A todo• os paúc::a da 
Amma do Sul podc:rlamos ofcrcoc:r manufatunadot muito mais c:m 
conta, dadA a aproxima~o scoar4fia que: tanos com aquda paúc::a. 
Pllrabc:nizo-mc: com V. &• c: acredito que: cuc s.c:ja o caminho mau 
YIAvc:l par~ encontrarmos nOSta rcdc:nçlo económica. Muito 
obripdo. 

O SR. EVEUSIO VIEIRA (MDB- SC)- Par~ concluir. Sr. 
Prcsidc:ntc:, diria que: a INTERBRAS dc:vc: dc:sc:nvolvc:r inclusive um 
trabalho IWOCiado com u cmprcsat nacionait, no cumprimento do· 
ta miuAo, dando um Apoio h empresas nacionais que rc:conhccc:m 
terem incapues tccnicamc:ntc: c: de: I'CCUDOI financc:irot para 11 grundc: 
miuAo de: ampliar AS aportllçckt de: monufoturadOJ do nouo Palt. 
01 próprio• tituiArc:t do grupo Straisbc:11. do Rio Grande: do SuL o 
maior esport11dor de: CIIIÇlldos do Bruil, reconhecem que: nót brui· 
leiros, u c:mprc:su brasilc:iru particulares, nao c:ttAo c:m condições 
técnias, não tem rccuDOs financeiros paru dCKnvolvc:r CUII miJJllo 
de ampliar e expandir as exportliÇÕCS dos produtot manufaturudos c: 
M:mimunuf:uurados que c:tt11mos u dc:fcndc:r. 

E que, Sr. Pra~dc:ntc c Sr.. Senadora, IICmdhantc a.t.SC1Çl\o 
de: que: se: tiveste começado a dar pnoridadc: ao cntino de: I• t:rll 
nAo com:apondc: A 'W'Ctdlldc: OrQamanarill. nem 101 ptópn~ d~ 
fomc:ad~ pela Mc:n14Jc:n1. 

Como faalmc:ntc: te pode: \'Cf, a.uim te d1llnbulnm ~ ft'al 

orçamc:nt.&n<K pc:l~ trà ''"'~'do c:n\lno: 
Para o ent~no de primaro Jrau - CrS 11~-4 mdhóc:a 
Para o entmo de Jqundo a:rau - CrS 6'0 milhóc:a 
Para o ent~no wpc:nor - CrS .a.ooo milhlkt 
Se a a\Cl •·alora .omum~ .u contnbul(\la do Fundo 

ApoMl ao Oac:nvolvunc:nto Social (pafodo de: 197S a 19711), lcmTI 

P.1ra o c:nt~no de I• srau- CrS ~.c.a "nlhõa 
Para o c:nlino de 1"' t:rau- CrS 9.10 ilhõa 
Para o c:ruino •upc:r•or- CrS ~.000 milhõa 
Awm. já cm numc:rm aboolut<K, p.3rc:c:c: bc:m nltnla rmond• 

atnbufd.1 ao cn••no •upc:r1or, na dlltnbu"lo doo rccur~<K dllpo 
"'a". 

Mu nlo ( t.ó no.1a total\ ablolute» que: se: traduz a pnma 
do c:n,ino •upc:r1or. Eb tambàn se: cvldc:naa c: aaon de modo m 
c:hoantc:, qUIIndo a avalillm~ cm tc:rm01 rdati\'Ot. ou ICja, pela rc 
~o entre: ada um dot totais c o nlimc:ro de matriculas ncuc c: naq1 
lc: a:rau do c:nuno - o que: aprimc: att que ponto da Unilo ..., 
do~ndo a tUII CA'la de: rcspontabilidadc: cm rdaçlo 11 cada um dele 

Tal rcla~Ao, conforme: álcul01 fc:it<K pc:l01 nOUOI IWCSIOrcs 
conttanta de: quadro 11nao a ate: diJCUDO), t de: CrS 16-a,OO 1 
ensino de 1• gr;au, p.3ra apro\lm;&damcntc CrS S.OOO no cntino ,, 
pc:rior - o que sisnifica, cm m~ill. por aluno. atarm~ despende: 
do na .ire;~ do cntino tupc:rior cc:rca de tnn~a vaa m:m do que: na d 
c:nJino de: ,. srau. 

Ac:rtscc: que: rolo fraco•. no tc:\IO da Mc:n~>~~gcm. ot indicio~ d 
pro1·idC:nc:iaJ ou cogit11Ç()o do Governo no sc:ntido ~c: tornar c:fc:uv: 
cm curto pnu.o, a aprc:go;ada priorid;~dc p;~r;~ o c:nt~no de I• grnu. I 
certo que u Emc:nd;a Constitucion:al n• S (a. c:lc:vllrc:m•tc: grAdu:al 
mente: os pc:rcc:ntunis do Fundo de: Puticip;aç~o dos Estado~ c: do 
Municlpios c:, c:m sc:guidn, foi IIJSCgurndo um numcnto d~ 70% sobro 
;aarrc:adaçilo do taiArio-cduaçilo do Ano Anterior. Esta é 11 noSSD poti~o c: o nosso 11pc:lo p11r11 que: o Governo di na· 

miLe asa situuçilo, bu5CIIndo o abrnndumento do desnlvc:l du 
bulunçu comerciul brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Prc:sidc:ntc:. (Muito bc:m!) Palmas.) 

Nuo é de: crc:r·sc, porém, nos imediatos c:fcitos dc:ssat providén· 
cius,j:í por si dc:licic:nta c:m face: da imensidão d~ ~cc:csJidad~. 

f:. duvidoso que: a parcc:la do Fundo de: PuriiCipuçilo dattnuda à 
c:ducuçuo vc:nha a ultc:rar 5c:nsivc:lmc:ntc: uma situação grituntc:mc:ntc: 
delicit:írin nu muiorin dos munidpios c:, em muito~. daoladorn, co· 
mo nnquc:Ja onde: ainda se rc:munernm profc:ss~rns n~.bn~e de 40 n 
60 cruzeiros mc:nsuis. E mais se putc:ntc:1u ata msuficlcncln quando 
verificamos que: o v~lumc: dases recursos transferidos nos Estudos c 
M unicipios nilo chegam a corrc:sponder nos encargos u ates :runs· 
fc:ridos pc:lu Constituiçilo e c:m razão du crescc:nt~ ~c:sce.ntrnhznç?o 
dos serviços públicos udotudu como norma udmmlstratlvu nos ui· 

O SR. PRESIDENTE. (Wilson Gonçalves) - Concedo n pula· 
vra ao nobre: Senador Ad11lbc:rto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Pronuncia o scguin· 
te: discurso.)- Sr. Presidente: c Srs. Senadores: 

Começa u transitar no Congresso N11cional projeto de: c:mc:ndu 
constitucional, de autoria do ilustre: Senador João Calmon, que: visa, 
pelo acréscimo de: um parágrafo do artigo 176 d11 Constituição, u 
c:stabclc:cc:r "a obrigatoriedade de aplicação, pela Uniilo, de nunca 
menos de doze por cento c:, pelos Estados, Distrito Federal c 
municípios de, no mínimo, vinte c quatro por cento da renda 
resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino." 

Figurando entre os que mais entusiasticamente subscreveram a 
dita proposição, desejamos ainda, valendo-nos desta oportunidade:, 
alinhar algumas considerações acerca da situação do ensino no País 
tal como retratada na Mensagem Presidencial de: 19 de: março, desta· 
cundo sobretudo suas incidências sobre a questão dos suportes finan
ceiros para os setorcs ou subsetorcs mais carentes. 

.. 
· .. 

ti mos tempos. . . . .. 
E quanto aos aumentos do saláno·educação, 111 está a JUdiCIOSa 

observnçilo do nutor da referida emenda constitucional de: que tal C:· 

Jevação foi apenas aparente, se levnrmos c~ ~ontu o si~ultânc:o 
acréscimo da área de sua destinação a qual, hm1tuda antenormc:ntc 
às quatro ou cinco séries do ensino primário, cstc:ndc:·se às oito 
séries do ensino fundamental obrigatório. 

Ademais, sobressai como prova dessa desatenção federal que to· 
dos lamentamos, o fnto de: virem decrescendo, de ano para ano, os 
percentuais da participação do Ministério da Educação c C~ltura ~o 
Orçamento da Uniilo circunstância, aliás, contra a qual vár~as vozes 
jú se ergueram neste plen:írio . 

IIIIIIIILI-IAII&IIII .............. a.a ........... a ............. a ...... .. 
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Até: parece. Srs. Senadores, niio esum:m os us.~res do Gover
no se apercebendo de que, sem maior incremento dos recurso~ para a 
educação básica, nem ser~ passivei alcançarmos as próprias metas, 
algumas até modestas, indicadas nu Mensagem Presidencial. 

Por outro lado, vale aqui ser transcrito o segundo trecho da 
Men~ngem Presidencial: 

"A participação do Ministério da Educação e Cultura 
no Grupo Internacional insliluldo para planejar a forma
Çllo de recu!los humanos requéridos pela politica nacional de 
energia nuclear. pc:rmitiu dimensionar os quadros técnicos de 
nlvel médio e supc:rior nea:ssários àquela politica de que 
resultará, no próximo decé:nio, a formação de 4.335 
profissionais universitários e 5.880 técnicos de nlvcl médio." 

Quando se diz que ••a taxa de eseolarizaç!o no ensino de I• 
grau, em nossos dias é de 8-l'.f. devendo atingir 90% em 1979", tem-se 
a falsa imprc:sslo- como ainda ponderou o Sendor Joio Calmon -
de que n3o estamos distantes do i dei da universalização dos oito 

anos da esc:ola fundamental. · 
Ocorre. porém, cm contnpoúçào, que as estatísticas oficiais, 

•lém de mostrarem a aisté:nci.1 de um clcfk:lc de -1,5 milhõa entre a 
populaçlo esc:olaridvd c 11 oc:olaru.ad;a na faixa de 7 a l-1 anot.. c:s
c.lo tllllbbn 1 nm indicar onde se loe:aliz.a o problem1 crucial do cn· 
úno de J• JtliU: ru impmúbilidadc de m1trialla de toda a popul1çio 
de ídlde a:t1.1, porq&M: 111> Vilpl aclo ocupadu por alunos repelentes 
com dcfuaJCtll de ídldc.. 

P1ra f•lar t6 do c=uo do munidpio do R1o de Janeiro, que por 
KV nh-d cvltutll, nm fomca: o m.~i• wJIIificativo CJ.anplo de t.:al 
t.ÍIUI('lo, rcplt.a1oe .aqui o que dcdlrou a dirdora do Enloino Funda· 
mcn11l do MEC. profc.tar.a An• Bcm.ardc.: na primcin loéric do J• 
v.au da• CICIOI.t.• daqudc M unidpio h! 37 mil 275 crianÇA~> 
m.~l~• c:om oéco ;anos de idade; !2 mil c .)00 com no\'C anos: 13 
mil c SOO com 10 o~nm; '1 mtl c -'00 com li .1nm; c -1 mil c ~com I::! 
-l 

EtC .1 tudo n.to tC JUPt.lfem ,., dopct.a• com aquele conjunto de 
modtdll• que. toepndo 11 Mcn~. ~c.tlo ba.t.iamentc voltada• 
PI'" ouuoa• .ita.•"· !.li• oomo o apcrl'c:içoamauo do plaM;amcnto 
cduc:aoocu!, ' modcmu~o .:admtní•trall\'a dll• tCcrcuari:a" 
oudu.a.u de cduc:açlo c:om •'lt.t.u .\ tnlcnufic:.açlo dos pr()Jnma• de 
coa~ll!Çlo. o~mpluçlo de ~ RWoot.. capacit~o do corpo 
docmlc c tà:DJCO, dC. lct'CIIIO\ .d, Sr.. Scn.adora.. .a diferenÇA entre o 
CCitllrt.mO o(IICUI c: .aralidlldc líiWI«ir;a I>Obrdudo natC 'loCior. 

De{ ICllenlc atnd.l c o .s.uponc fin.ancciro p.ara o enúno de ::!' ,r a u 
c dn10 11 1-lcn\.ltcm Ptcudcnc:i.:al nO\ d.\ conl.a .ob dois :upc:c~m: 
,.,....,_,.ao daur lrantop.:~m:u .a tncençào de dc:Wna:ncivar·se ale 
tetOf, ao at.abdc:at-se ~r.a .... , m.acricuu• a md.1 de ::!.S milhõa de 
acudanca. cm 19,..,, qu.a.ndo ubcmO\ que. .endo mantido o aluai 
111mo de aa.amcnlo, a md.l dc-'Cfi.atCr pm·i•l.a cm, pelo meno• 3,3 
milbc)a, F. ...-.: qu.a.ndo, ao focal~r .1.1> mcdid:u com vi~ol:t• 1 
.oiY('lo do ptoblcrn.~ de: implant.IÇlo do en\Íno prolí•úon.:aliz.:antc. 
fala de prov.am.u tin.aPC~.~dO\ por b.anc:m internacionai•. conlír· 
m.ando, .:dai._ a tmprat.lo sct11l de dtliculdldct.. cm dinheiro e cm 
c.forÇOt.. ' \Ctal1 .upc:ndO\ naw .trca. onde muiti••imo resta por 
lucr-w: para que: a ""'dtlu.wo atinJa o• objctiv01o da l.c:i n• 5.69::!, de 
1971. 

M an sr.a'-c. porém, se no• apresenta .:a que~>llo, ao ~oufiitcm no,·u 
ncca.~dada de atendimento educacional, como ~ o c:uo do incre
mento, QIIC a cad.a dia mai• se impck. do ensino pré:-oc:olar - uma 
Arc.a na qU-~1 loÓ ulliman1en1e se começou a levar a tério rcc:omcnda
~ \'CCIIIenlo de conc:lava intcrnacionai• de que o Brasil participar. 

E C: o Qlta lambêm da• mct:u, sem dúvida CJ.IraordinAri:as, referi· 
da• noa Men~>~llcm c otabclcc:idu no 11 Plano Nacional de Dcsenvol· 
\•imcnto, quer para 11 CJ.pan~o du malrlculu nos curso• univcr~>itll
riot.. quer para I formaç.\0 de n:c1JMS humanO\ requerido~ pela 
moderna cccnologi.1 c notadamenlc pc:ha politica nacional de energia 
nuclear. 

Realmente, se examinarmos no 11 PND os indicadores du5 
melas a serem ucingidu cm 1979 (cm rcluÇllo à nossa situação cm 
197-1), constatamos que, enquanto se estimam para os ensinos de I• c 
de ::!' grau, c:resc:imentos de matriculas de ordem 26• c de 47' 
respectivamente, jA para o ensino superior a meta deverA elevar-se u 
SS%, passando as matriculas de 1,1 milhão em 1974, para 1,7 milhão 
em 1979. 

E justamente porque cal cre.~cimcnlo para o ensino superior 
excede a qualquer previs~o baseada no atuul ritmo de crescimento 
desse sctor, é claro que ele só poderá ser atingido se novos c substan· 
ciais recursos lhe forem alocados. 

Em face de ludo isto Sr. Presidente c Srs. Senadores, bem se vê o 
imp:assc ou para usar uma cxprcssilo mais corriqueira - beco sem 
~>~Ida - com que se deparam, na atualidadc, os plunejadores da 
eduaçlo. E é obvio que para remediarmos a situaÇllo não serão su
licienle~>, como j6 dissemos, sejam essas medidas paliativas que, não 
chq;llndo a cobrir as ncceuidades de uma etapa, muito menos 
cobrir3o :u das etapas seguintes sobrecarregadas com as cxccdcnles 
d:u anteriora. 

Para o problema só vislumbramos, com efeito, uma solução c 
esta soluçlo está A visca. ~ o remédio heróico on proposto pelo 
Senador Jolo Calmon, bwado através de uma emenda à Constitui
çlo, nu própri:u fontes OrÇAmentArias da Uniiio, dos Estados c dos 
M unidpi01>. 

M:u par.a que da se concretize é preciso que todos cerremos 
lílcír.a~o cm como da eau~ que ela consubstancia. Que nenhum de nós 
te arrede do plenA rio na hora de sua votaçio e, lodos, ali confirmem 
sem diserqrincias ou obltençõo, o apoiamenlo que jA lhe deram 
com a llfiO\Í~o de 1uas IISSinacur.as. E o faÇAm de modo a influir no 
ãnimo dot dan:ai1 parlamc:ntarcs, com a plena conseiéncia de que a 
cducaçlo e principlllmentc o ensino fundamental (pura o qual 
rcclam;~mOI> o justo lugar na ordem das prioridades) 1: "matéria de 
.alvó~çlo publica" c não só um seguro investimento, como a 
condição mam:a de lodo~o os investimentos. (Muito bem! Palm:as.) 

Entre os lemas jA sclecionados pan debate, inclucm·se 
"A~opc:clos ln~otituc:ionDis da RcgiAo MelropolitDna", "Uso do Solo e 
a Nova Conccpçlo da Propriedade nas Arcas Metropolitanas", bem 
;~uim "Grandes Serviços Públicos na Regillo Metropolitana", dos 
quais se encarregarão mestra do porte de Seabra Fagundes, Celso 
t\ntonio Bandeira de Melo c Osvaldo Aranha Bandeira de Melo. 

O SR. J•RESIDE.,'TE (Wibbn Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Mauro Bencvides. 

O SR. :\IAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se
guinte di!oCUM.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

o) clrculos jurldicos c:c:arenscs movimentam-se, prcsenlcmcnle, 
!>Ob a coordcnaç-lo do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados 
rara " realiUJçào de 8 a li de agosto vindouro do I Congresso 
Norle·Nordesce de Advogados, . que contarA com a participação de 
rcrrescncuçõcs de lodos os Estados situados naquela região. 

Tào logo tornou pública a sua elogiAvcl iniciativa, u Ordem 
começou a receber signiliucativas adesões, oriundas, sobretudo, de 
mc.11bro~ do Ministério Público e da Magistratura, de advogados c 
rrofessores universilllrios incumbidos do ensino do Direito. 

Entre os lemas jã selecionudos para debute, incluem-se "Aspec
tos ln~tiluc:ionais da Região Metropolitana", "Uso do Solo e a Nova 
Conccpçllo da Propriedade nas Áreas Metropolitanas", bem assim 
"Grande.~ Serviços Públicos na Região Metropolitana", dos quais se 
encarregarão me.~lres do porte de Seabra Fagundes, Celso Antonio 
Bandeira de Melo e Osvaldo Aranha Bandeira de Melo. 

Por outro ludo, para expor assuntos de igual relcvunciu, já anui
rum ao convite que lhes foi para isso dirigido o Ministro Rodrigues 
Alckmin, do Supremo Tribunal Federal e os professores Caio MArio 
da Silva Pereira, Nilson Holanda, Rubens Requiilo e José Cretella 
Júnior. 

Pela seleçào dos conferencistas, constata-se, facilmente, que o 
conclave transformur-sc-á cm centro de grandes discussões nacio
nuis, com amplu ressonuncia nos meios culturais do Pais. 
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O Governo Estadual, as Lideranças politicas c empresariais, a. 
Assembléia Legislativa, a Prefeitura de Fortaleza, a Câmara de 
Vereadores c os órgãos da imprensa ccurcnscj6 se dispuseram a cola· 
borar para que o magno cometimento possa alcançar os seus 
nobilitantes objctivos. 

Numa prova da rcpcrcussilo do I Congresso Nortc·Nordc.\IC de 
t\dvogados c de seu largo alcance para a vida intclcctuul do meu 
Estado, "Tribuna do Ceará", na sua cdiÇ<lo de: 3 de junho ultimo. te· 
ccu sobre: o mesmo oportunas considerações, através de: bem lançado 
Editorial, va1.ado nos seguintes lermos: 

"A Ordem dos Advogados do Brasil- Secção do Ccurá 
- promoverá, cm nossa capital. o I Congresso Nortc·Nor· 
deste de Advogados. 

O importante ccrlumc rcalir.ar·se·â no Centro de Con· 
vc:nções, no perfodo de H a li de agosto pró~imo c contar!• 
com a presença de figuras preeminentes da cii:ncia juridicu do 
J>uis. 

A iniciativa da Ot\8, SccÇ<lo do Ceará, merece franco~ 
aplausos. pois o conclave cnsc:jurâ o debate de temas pulpitun· 
to c utu:•is, que interessam u todos quantos, integrados n:. 
udvocuciu, na Magistratura, no Ministério PUblico c no cnsi· 
no jurídico sentem a necessidade de acomp:~nhar a presente 
cvoluçiio do Direito, emergente de: fulos sociais que reprc:sc:n· 
tum profundas c râpidas transformações. 

Os tcm:~s que serão focalizados no Congresso dcmon~· 
: Iram como u presc:nÇ:J do buchurcl cm cii:ncius jurfdicas c ~ 

ciais é indispensável, juntamente com técnicos de outros ra· 
mos de: ciências humanas, pu r:~ ujud:~r li ordcnuÇ<lo de novos 
fenómenos peculiares /1 civiliznÇ'lo que se poderia denominar 
urbano-consumidora. Já acentuamos nestas colunus a 
CS.\cnciulid:•dc dessa purticip:Jção, u fim de que os planos, 
progrumas c projctos que \'isum à ubord:~gcm de importunto 
problemas tivessem o necessário ordenamento juridico. 

A hipertrofia tccnicistu, que se instalou cm nosso Pais 
com prctcnsõc.' de monopolizur o c.\crcfcio d:~s utividades 
vinculadus ao descnvolvimcnto tentou mcnosprc:r.ur o 
valimento dos serviços apclidudos dcbochativamcntc de ba· 
chalcrescos, mas já cedeu passo ao bom senso, que hoje. ntri· 
bui ao advogado magistrado, membro do Mini~tério, juris· 
tas c professores de Direito posição de: relevo no contexto so· 
cial. E.\scs criadores, intérprete.,, aplicudores c comcnturistus 
du Lei ti:m a função indispensável de acompanhar, cm divcr· 
sos estágios c sob formus vArias, mas convergentes, o sur· 
gimcnto de novos institutos jurfdicos cuja institucionalização 
se impõe como imperativo das mutações sociológicas. 

Lciu·sc o ternário do I Congresso de t\dvogudos do Nor· 
tc·Nordcstc c se terá idéia de: sua importância pura a vidu 
moderna. Naquele simpósio scrào discutidos problcmns no· 
vos, c:1ractcrísticas dos tempos presentes, que começam a ser 
unomdos c precisam de interpretações corretas, que elucidem 
dúvidas c permitam sua definição jurfdicu com um mínimo 
de controvérsias. Estão nessa chave os temas "Aspectos lns· 
titucion.ais da Região Metropolitana"; "Uso do solo c a No· 
v:1 Concepção da Propriedade nas Áreas Mcuopolitunas" c 
"Grandes Serviços Públicos na Região Metropolitana", que 
serão expostos pelos renomeados Celso Antônio Bun.dcira de 
Melo, Seabra Fagundes c Osvaldo Aranha Bandeira de Melo. 

A matéria é: atualfssima c de vital importância pura o 
futuro de nosso País, pois o adcnsamcnto urbano, criador de: 
metrópoles gigantescas, exige: criatividade pura u elaboração 
de novos instrumentos capuzes de reduzir os danos causados 
por tais aglomerações populacionais. Esse fenômeno aterru· 
dor, que já está provocando crises apavorantes em poderosas 
mcgalópoles- como ocorre atualmente cm New York, a 
braços com diliculdudes linanccirus insuperáveis - precisa 
ser enfrentado com urgência pelos países em descnvolvimcn· 
to, a lim de impedir u ocorrência (ou, pelo menos, a 

sedirncntaÇ<lo), de erros cometidos por nações supcrdescn· 
volvidas. 

Dai, a idéiu de criar-se, cm nor..\O Pufs. regiões mctrclr;oli· 
1:1nas, para ensejar planejnmcnto global c somatório de rc· 
cu~s u fim de atender nos problemas de um complexo urba· 
no cm que o nüclco m:aior func:ionn como ci~o de c:idndes 
menores perif'Cricus, dc::\providas de meios pnl'll reulilur o 
mais mínimo investimcnlo. Mus ns regiões metropoliturfns. 
por ... u~itarc:m controvénias sobre uMuntos c.\plosivos, à n· 
da nào pudc:r.m1 caminhur no ritmo dcsc:jt\vcl. t\s discussõo 
de con:>agrados JUrista~ sobre e»c: tema constiluirlo vnliosu 
C<lntribuiçào para que o Go\·crno po:u:a tomar decisões 
U\.'Crtudas no.c \.':lrnJIO c que tcrlo innucncia dccish·a pnr1 u 
\'ld.a futura de no!'.W povo. 

Outros us•untcn u serem ventilados tcta'o :a mC3ma 
1mport;incí01, tais como "0 :\dvogndo c o Dc:sc:nvolvimcnto", 
.. ,, Gr:mdc l:mrrou c o t\d\·ogado", "Reforma do Poder 
Judiciimo", "O 1\:ovo Regime Jurfdico das SocicdadC3 Anó
nímOis", "O NO\'O Rq:ímc Jurfdico das Emprc.Qs PUblicas de 
Economia Mista". t\ cnumeruç:lo dos c.\positorC3 - profC3· 
soro C:1io Mário da Sil••u Pcreiru. Nii)On Holanda, Rodri· 
gu~ ,\lc~min (Mmí•llo do Supremo Tribunal Federal), 
R uben• Rcquiilo.> c Jo,.C Cretclla Juníor rC\'CIA o ullo nfvcl 
cultural que prcvulc..'Cría no Consrcs.oo. 

E um rrivili:gio para FortA)Clll rCllhur um conclave de 
tal magnitude c receber a visita de ahcn expocntC3 dn culluru 
jurfdica mu:ional, que nos brindatao com ~pícntes li~. 

O Profn.\Or Roberto M :~rtins Rodrigues. dinâmico 
f'rC\ídc:nte d:1 O .. \ fi n<' Cc;~r:\, c \CU> valoro\0' cofcsu~ de 
D~retori~. prolam, cum G.\.ll íntcligc:nlc ínicí:ativ:1, m~i~ um 
\'alio"l scrv1~o:. da~sc d<l~ advo.:ados." 

Er.1 o que tinha a diLcr. (Muito bem~) 

O SR. I'RI-:SIIn:;~;n: (Wil~n Gonçalves) - Concedo a pala· 
vru ao nobre: Senador Vusconcc:los Torra. 

O SR. VASCO;~õCt:I.OS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte diM:u~.)- Sr. Presidente c Sn. Senadores: 

E.•tou recebendo denuncia de que: 01 EstalciroJ Maclarcn, 
situados cm Nitcrói, Estudo do Rio de: Janeiro, estão criando um pro
blcmu bem si:rio com seus trabalhadores. ameaçando demiti-los, 
caso solicitem o pagamento do adicional de insalubridade. Essa 
contr:1façilo é inuccitâvel c que preocupa sobremodo. tanto que 
emprc.,to meu integral apoio uo Presidente do Sindicato dos Mctullir· 
gicos de: Nitc:rói, Senhor Josl: ~foreira dos Santos, que possui cm seu 
poder prova de que :1 ~mprc.~:1 j:i demitiu no corrente uno cinqUenta 
c sete empregados, sem justa causa, uplicando·lhes tão injustu 
penalidade pelo fato de terem movido uma nçuo contru n Empresa, 
vis:mdo receber o adicional de insulubridndc, aprovado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho, cm ubril. 

O Sindicato da cutcgoriu profissional estA aturdido c nilo 
compreende essa investida utcntutória ii libcrdudc que os trabalha· 
dores ti:m de reivindicar seus direitos, inclusive contruriundo u 
lilosolia de governo do Presidente Gcisel, que tem intensificado o 
dit1logo entre patrões c empregados. O líder sindical, justamente 
apreensivo, estranha tal comportamento c com acerto faz ver que o 
adicional de insalubridade i: devido cm face uo excesso de poeira, 
barulho, fumaça, contato com água poluidu do mar durante os ser· 
viços de construção e reparo naval. 

Solicito ao meu prezado amigo Ministro do Trubulho, Arnaldo 
Prieto, mandar abrir inquérito u respeito dessa dcsngrudávcl 
ocorrência, tendo por base u condcnução recente do Tribunal Rc· 
gionul do Trabalho à Muciuren Estaleiros, quundo essa lirma teve 
que pagar ccrcu de CrS 100.000,00 aos operários demitidos no dccor· 
rcr do processo. 

E cstranhilvel a atitude empresarial e isso tem motivado uma 
tensão entre os trabalhadores de um modo geral, e nào somente 
aqueles que estilo amcuçundo de irem pnru rua, simplesmen,tc: por 
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estarem reivindicando o que lhes é garantido por lc:i. HA um estranho 
Dc:partllmento do Pessoal punindo à revelia da Legislação Tra
balhi.tt., 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. Estou certo de que o pedido de 
providência que ora plc:itc:io sc:r4 atendido com urgenc:ia c, cm 
tempo, para evitar um estado de mal-estar incompatível com a hora 
de tranqOilidladc: c:m que: .vivemos sob o comando sc:rc:no do Presi
dente da Rc:pllbliaa, General Ernesto Gc:úcJ, quando o trabalhador 
jA entende o significado moral c politico da Revolução. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prc:s.idcntc. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDE.,TE (WilJOn GonÇliiYCS) - O Sr. Senador 
Armral Páxoto enviou A Mesa projeto cuja tramitaçio, de acordo 
com o Rqimc:nto lntcmo, dc:vc: ter inicio na Hora do Expediente. A 
proposiçio Kd anunciada na pró~ima ~o. 

Nlo há mail oradon:~ intc:ritos. 
Nacb mais havendo que lnlt.r, vou enCII:tTllr a KUlo, designan

do pana JCUAo QtraordinAria, anteriormente convoaada, a rc:alilJir
ac hoje. h 18 bons 1: J0 minu105, a KJUintc: 

ORDEM DO DIA 

-J-

DilcuAlo, cm turno Onic:o, do Projeto de Rc::aoluçio n• ~. de 
1976 (aprac:ntado pelA Comiuio de Lqi&Jaçio Social como 
condu.JJo de ICU Patoocr ~ 198, de 1976, com voto vencido do Sr. 
ScnMior OomJQo Goncflm), que autoria o &ado de Minu Gerais 
a aJicrw tcm.t póbllcu que cs:pccitla,laldo 

PARECERES, sob n•s. 199 c 200, de 1976, das Comissões: 
- dr Constlrulçio e. Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dadc; c 
- det ARric:ulrura,favorAvcl. 

-l-

Discussão, c:m turno dnico, do Projeto de Resolução n• 43, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como 
conclusio de seu Parecer n' 23 I, de 1976, com voto vencido do 
Sr. Senador Domlc:io Gondim), que auto~ o Estado de Minas 
Gerais a alienar terras publicas CjUc: especifica, tendo 

PARFt:ERES, sob n's. 232 c 233, de 1976, das Comissões: 
- de Constlrulçio c Jusdça, pela constituc:ionalidadc c 

juridic:idadc; c 
-de AKrfculrura, favorável. 

-3-

Disc:ussio, c:m turno dnico, do Parecer n• 424, de 1976, da 
Comissio de Constituiçào c Justiça, que conclui pelo arquivamento 
do OITc:io "S" n' I, de 1976. do Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral encaminhando ao Senado Federal, cópias da petição inicial, 
du n~tu taquigr4ficas c do acórdào proferido nos autos da Rcprc
sc:ntaçào n• 909, do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - EstA encerrada a 
M:Sdo. 

( l.nanto-sr o susào às 18/roros c 1S minutos.) 



103• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 23 de junho de 1976 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 18 horu c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Josl: Guiomard - Evandro 
Carreira - Jo~ Esteves - Jo~ Lindoso - Cattctc Pinheiro -
Jarbu Passariqho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
Josl: Samey - Fausto Castelo-Branco - Helv!dio Nunes -
Petr6nio Portella - Mauro Bcncvides - Virgllio TAvora - Wilson 
Gon~Jves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - J~ Freire -
Dom!cio Gondim - Milton Cabral - Marcos Freire - Paulo 
Guerra- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela -
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Diu - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -Joio 
Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Satumino - Vuconcelos · 
Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema 
- Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro -
Orestes Qu~rcia - Otto Lchmann - Benedito Ferreira - Uzaro 
Barboza - Osires Teixeira - ltallvio Coelho - Mendes Canalc -
Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Mattos Leio -
Evelâsio Vieira - Otair Bccker- Daniel Kricger - Paulo Brossard 
-Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo mímcro 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Nilo há Expediente a ser lido. 
Passa·sea 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n' 40, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação So· 
cial como conclusão de seu Parecer n' 198, de 1976, com · 
voto vencido do Senhor Senador Dom!cio Gondim), que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas 
que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 199 c 200, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc; c 

-de Agricultura, favorável 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 

Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permoncçam sentlldos. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ri11 vai A ComissAo de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhles Pinto) -ltflll 2: 

DiscussAo, cm turno dnico, do Projeto de Resolução 
n• 43, de 1976 (apresentado pela ComissAo de Legislação So
cial, como concluslo de seu Parecer n• 231, de 1976, com 
voto vencido do Senhor Senador Dom!cio Gondim), que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras pllblicas 
que especifica, tendo 

PARECERES, sob nts 232 e 233, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; e 

-de Aerlcultura, favorável. 

Em discuss4o o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei a discussão. (Páusa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

· A mat~ria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Irem 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 424, de 1976, 
da Comissão de Constituição c Justiça, que conclui pelo 
arquivamento do Oficio "S" n' I, de 1976, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fe
deral, c.ópias da petição inicial, das notas taquigráficas c do 
acórdão proferido nos autos da Representação n' 909, do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Nilo . havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
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Art. )• E.lt.:a Lei anna cm vigor na d~111 de wa public:açlo. 
An. -4• Rcvopm-te: u diJ~ cm contrário, cspccialmcn· 

te o an. 29 da lei n• 2.1162, de~ de tetcmbro de 19S6. 

An. 190. Ccua igualmente: cm cinco anos o poder de: apliar c: 
o de: cobrar u multu oominadu neste decreto-lei, rcsulvada a 
intcrruPÇllo du prcsc:riçio, nos termos do1anigo1 anleriorcs. 

Jwdkec:Ao 

Em conformMbdc com .n di•~ con~anla do Dcacto· 
lei "' SJC.U. de ~J de ~e~cmbro de 19-ll, :. f.u:uld.:ade de o Fi~ 
ptocxdct .a no>Ol La~IOl do lmpollo de Renda, ouwm como o 
dímco de cobr.at dlud.u rd.all•·.a~ .a OW' tnbuto, ptCICfe'\" cm anco 

Art. 19 I. !'Ao corre a prcsc:riçio qUinqOenal no1 c:aso1 de arre· 
c:ada~Jo do impc»to na fonte. 

.............................................................. 
LEI !'• ~.862, DE 4 DE SETEMBRO DE 19S6 

Dhpo.Jdi'Ol ·~ prio Prftldttltr da Rqóbfka r III&DIJ. 

do. prio Coacr-o !'adoul, do projeto cpr w lnullf- aa 
I .ri _. UIC. 6c- 4 6c- wtrmbro 6c- I 9S6. 

-· A-.m. cm dn:orrmcu d.a ptae:nç1o qoanqoaw .atnbuld.:a .ao 
l111pM1o de Reftd.a. <» COfttnbulnta t.ào obripdol.a Jlllltd.ar. por 
Cllloeo ..,..,._ ,.,.,.,. oo comproo·.antl:l rdc:rcnta. .aOt. daorontOt. ou .ab.at~o 
IIICIItOt.. ,_,., trol!ooo de ~""" dnlllll.at.. JUI0 ~ etc., a• que 
• rq>ut"'i!lo f.~Gaco ll1o .-(al.am '""' doalmcntOt. .apmt.tdol A 
dacial~ 6o lm~o de Reftd.a. pAt:a Alo JU;Ud.tr ~ummo 
papc:i6f110 

So mtu~la, uJ c:t~ - qw t .a!ttooiYt.amcnlc .anaaónc -
1r.v lii!IU N:llloC ck ""'"""''Cl!IIICl!lla »• {IO>ftlllbv•nla.,. qw nlo rat:a• 
•aa Sim c:t.U:.r•~ ..,, ~'"" qvc t.ào (~.a 'watd.tt ao 
'-,f.o ck <)lft(KII .&AIJil 

!'a •nw.6r. oa•""""' de l'i"J. qwaDdoo ("' cdlt.ado o Ot-.a'do·lo 
•• ) "-t;i., «• .rM-mtc ,,,.IJ'oc:ad.a a paa-c:lo qUulqGcn.al. o qiK 
aloo -• "' "'"'J'"'".a Cllft DatotoO lcmpc, poi'QWIIIIo .a• Odct~.u d.a 
Jt"m"' I cdrt:a.l. ""'~IC. dnpolocm dc '"""""" cdlt.amodc:m<>t.. 
... , ... ,.,'t ...f1111"'~ ,.-pvacs..et., q~K po4cm I'CICUiftlft.at OU I'C'• 

fu.n ~!'IIII"'' dc alo1h.at-a de (Oftlnb&UIIIG cm q~ de lftiiiU• 

~ Clliloa •.v.l.... , ... .:J'""-'·OC.. .a ftOMoO •u • .a• .alta'"'&:. pta:o· 
'""~~·••h• ... ;>f~. """_.,.,de n:d&UJI•io(' o. prato. ptao:n. 
,,_ .. , 4f' ,_ .. ;;u~:a """" .--. n• que t.al mCllltd.a nlo tr.af.i qu.alqua 
#"'~ """ ht<101, "'""""""""""' (IClftiClll.ll ck m.UUto de COIIIIl• ._.,..,._ 

S.W. dn ~:.&.e. :t. -S.. C....._ 

U:GISI..AC')O CfTADA 

Df.CJtE'TO.U:J N• ).u.c. DE!) DE Sf:'TE.\IBRO DE 19-IJ 

~~·~·~•l..,_,o.Rc.da. 

., . ~ ...... ' . " ... ~ . " . . . ' . ~ ............ . 
CAPrTULO VIII 

Daf"r""'i(:Mo 

An .. U.~. 0 dlmiO 6c Pf'O"da ao lançamasto do lmpc»to 6c 
kcnda c:tt~w anco - depou da apinaç&o cSo ano linancaro 
.a que ~aponda o unpollo. 

t I• A taculd.:a6c de ~ .:a 110''0 lançamento ou a lanç:a· 
mmto w..pkmcnt.:ar pract'C'l-e an cinoo ano.. conllldo. da tcrmi· 
n.açlo d.aqudc: cm qiK te dctllllr o lançamento anterior. 

t ~ O pratO de cinoo ano. aubdcado note: aniao intc:rrom· 
pc-te por qualquer o~1o ou ~cia adminbtnaliva ncca.~ría A 
r'C'it.\o c: ~o lançamento, comuniada ao contribuinte:. comc:ç:ando de 
no,·o .a corm-.lindo o ~no cm que: Ql.c: procedimento livc:r lugar. 

An. 1119. O direito de: cobnar u dlvida1 de lmpo1to de: Renda 
Jlf'Cia'C\'C cm cinco .ano~ conllldot da apiraçAo do prazo cm que ~ 
tomou ai&l,·c:l o pllgllmento pelm notiliaçAo de lançamento do 
impc»to. 

§ t• Interrompe-~ o cuno da prcscriçAo por qualquer inti· 
maçAo fd~;~ ao contribuinte pela rcpaniçAo liscal para pagar 11 

divida, pela conccuAo de prazo1 espcciail para cssc lim, pela cituçAo 
pcsso:ll do responsável, feita judicialmente para ~ haver o paga· 
mento, ou pela aprcscntaçAo, cm Juízo, de inventário ou cm concur· 
so de credores, do documento comprobatório da divida. 

••• 4 ............................................ ••••• •••••••••• 

An. :9. Sulmltua·te o an. 188 do Dca'do n• 36.77), de I) de 
).lnciro 6c 19SS (Con'C!Itdaçlo d.u LeU cSo lmpOt.to de Renda), pelo 
ICJYIIItc· 

"An. lltli. O dirato de: proocda ao laiiQitnento cSo lm· 
polCo 6c Rcnd.:a dcc:ai no pnuo de S (cinco) anos con~ da 
ajllraçlo do ano liruna:iro • que oorrapondc:r o impo~~o. 

Pu~r.a(o lln100. A (aQIJdade de: proa:dc:r a novo lan· 
Çamcnto ou Lançamento wplcmenur. A rcviJJo do lança. 
mcnto c ao cume IIOl livro. c: documento. de: oontabilida6c 
do. Nntnbutnta, para os lin• deste: attiao. dcaí no prazo 6e 
~ (anro l ai!Ol rontadm da notiCICIÇlo do lançamento prími· 
U\'0." 

fÀJ C<~mJJ;Jik.J tk CDtUIItlli(do~Jwti(G rd~ FiNlllrw.J 

O SR. l'ftt:SlDf~'Tf. (Wíl'<~n Gonçalves)- 01 projeto• lidos 
.alo pubhc:ado. c rcm~ido. h comiu&:l competentes, 

Sobrc a ma.a. requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sc:
crcúno. 

E: hdo o quinte 

REQliERI~n:.,To :'\• JOJ, DE 1976 

No. tcrmOt. do an. 1JJ, do Rqimcnto Interno, requeiro a tnans- • 
cnçlo, nm Anai• do Senado, do di.cuno do Elcdenúuimo Senhor 
Ptcsi6entc Emcsso Cicitel, proferido a 23 de: junho de: 1976, na ICUAo 
'<~Iene 6e inltlllaçio 6o Simpóüo "0 Homem c o Campo", promo
Y!do pela Fundaçlo "Milton Campos". 

Sala d.u ~ :!4 de junho de 1976. - Pdróalo Ponclla. 

O SR. !'RESIDE.' TE (Wibon Cionç:alves) - De acordo com o 
an. ~JJ, § 1•, do Rqimento Interno, o requerimento ~ré Jubmc:tido 
ao a:~ me da Comiwo Dirctona . 

Sobrc a ma.q, requerimento que vai ~r lido pelo Sr. I•·Sc· 
crctArio. 

E: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 304, DE 1976 

Requeremos urgencia, nos termos do an. 371, allnc:a b, do Regi· 
mcnto, para o Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1976, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir cm favor de encargos Cicrais da União -
Fundo Nacional de Apoio ao Descrwolvimc:nto Urbano c Transfe· 
rcncius a Estados, Distrito Federal c Municlpios - Recursos sob 
S~pervisilo da Secretaria de Planejamcnto da Presidência da Repu· 
bhca- o crédito especial até o limite de CrS 2.869.400.000,00, para 
o fim que: especifica. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. presidente (Wilson Gonçalves)- O requerimento será vo
tado up6s a Ordem do Dia, na forma do urt. 375, 11, do Regimento 
Interno. 

, § 2t Não corre o prazo de cinco anos enquanto o processo de 
·' cobrança estiver pendente de decisão. Sobre: u mc::ia, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Sccre· 

tá rio. 
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~lido o seguinte 

REQUERI!\IE.,ãO S• ~.DE 197& 

Requeremos UfllCndll, nos tcnnos do art. 371, allnca b, do Rcai· 
mcnto, Jllltll o Projeto de Lei da C4mana n• .&:2, de 1976, que ahcra 
disposiç;1o da Lei ft9 6.082. de lO de julho de 197.&, c dA outnas provi· 
déncias. 

Sala du Scuõcs, 24 de junho de 1976.- Ruy SaatD\. 

O SR. PRESIDE.,ãE (Wilson Gontalvcs) - A matma pati· 
nentc ao requerimento que aaba de r.cr lido conwa da Ordem do OÍII 
da pn:scntc Ja.Slo. A PrcsidCnaa oclam:c que., .c aprovado o rcquc· 
rimento, o projeto voltAr6 a r.cr apreciado pelo PlenArio, na fate de 
tramitação cm que .c cncontnar, ap6J 11 Ordem do Dia. 

O SR. I'RESIDf:.,ãE (Wilwn Gonç:alva) - HA oradora 
iru.critos. 

Concedo a p.alavra ao nobre Senador Mauro Bcncvido, que fa· 
IArA como Udc:r. 

O SR. MAURO BE.'IõE\'IDES (MDB- CE. Como Udcr, pro
nunciA o KJUintc d~rw. Sem rcviuo do on~dor.)- Sr. ~ 
sidenlc, Srs. Scnado.u: 

O Car6 c o P:a!' pcrdcnam, h primcinas honas da mAnha de 
hoje., um dos .cu~ filhot mais diJnOS c honnados: o Prof. Jotê 
Martins Rodrigues. 

P:ara mim, que de: pato convivi com Aquele eminente brasilcaro. 
privando de sUA amiudc pc:s.soAI. 11 noticiA do .cu falecimento 
compungiu-me profundamente. IÃo gnandc era a sincera admiração c 
o gr11ndc rapcito que me hAbituei 11 dcdiar·lhc. 

Ao iniciar-me na vidA pliblia, wb 11 tua lliada lidcranç., ao 
tempo do velho PSD, pude .cmpre Aferir, dc:sde logo, u suu 
c:xtnaordinArillli virtudes, entre u quais AVUltAvam a lealdade, o detlc
mor, 11 fnanquClll, o Ardor com que defendia u suu convicçõcr. 
ideológicas. 

O Sr. Paulo C~.~trra (ARENA - PE) - Pctmitc V. Ell• um 
Aparte? 

O SR. !\1AURO BESEVIDES (MDB - CE) - Concedo o 
aparte a V, Ex• 

O Sr. l'aulo Guc:rra (ARENA - PE)- Permita que me IWOCic 
ao pcs4r de V, Ex•, da famnia enlutada do nosso SAudow amigo 
José Martins Rodrigues c tam~m do CCIIrit, o que faço cm nome de 
Pernambuco. 

O SR. MAURO BENEVJDES (MDB- CE)- Agnadcço u 
V. Ex•, nobre Senador Paulo Guerra, u soliduricdudc emprestada ao 
meu pronunciamento, de homcnugem A figura inolviditvcl do Prof. 
José Martins Rodriguc:.~. 

O Sr. Ono Ldlmaan (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um 
upurtc? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer. 

O Sr. Ono Lehmann (ARENA - SP)- Em nome du rcpresen· 
tação de São Paulo, também peço licença a V. Ex• pura associar-me 
a essa justa homenagem que está prestando ao ilustre Dr. Martins 
Rodrigues. 

1 

atnaldo relo (a.\dnio de cumprir, com aquela tericd:adc c gnandct.o~ 
que lhe cr11m habituAi\, o m11ndato de rcpn:.cntaç;1o popular. 

Dcrut;~do I:St:~du:al c Sccrt:tAno de vAri.u f'll.•t.:u. n:~ nOStD 1crn1, 

o 1hntre c.\llnlo aurcolou•te .wb a lq:cndll d:~ honatubdc: tn:alac.1vcl, 
da inquchr.ant.hcl firmc.to1 de d«iWcs. srAnjc.1ndo, cm r.ulo diüo, o 
ao:auamcnto att morno dQ, M:UJ ma i• fc:rrcnhO) ad•'COAriO) poJitil;(}). 

Cbq:.1ndo .10 Con~tro\0, im~.c d&.'lntc de M:U\ Para JIOr uma 
condut.1 r~lmcntc c.\cmplu, que lhe •·alcu a c::scoll\;t par:a mi\Wc:\ .u 
mai• Ardua• c d&O'"CC'- como a de Udcr da ~IAioria c ScctctArio
Ger.al do ICU PArtido. 

:"um dO) lft\lAnlc:> mlll\ dciiC".tdO) da n0)'-1 CU11JIIniiiU1 f!OIItio:.a, 
nlo ródc ta."ll'-'1 conv&Cc que lhe (o& d&nJ&do p.ar.a alc;lr•M: .\ con· 
d""lo de Mmuuo do• Sq;oo.» da Ju•hç.a, r'C\d.tndo, lo1mbàn ali, 
aquele c.~mporumcnhl rctillncu, ror lodot. tndlla"'Cf!olnlemente 
r«onha:1do. 

Na lut.a cm prol da rl::\l;aurac:lo dcmom\ttC".a. a que te cnuqrou 
com a '-oro~llftll c a obot&n.a(:o\o &nctcnlc A Wo1 •n•uJsar pa:wnahd.1dc. 
~brtm• Roonsuc.o (o& IDC.\JIItC".a•~mcntc o~ka~do rc~ lonao ado 
pun&ll•·o que a&nda Impera no Braul, rcrmana:cndo todo\ IIÓ\, que o 
conhcdamO\ tlo bem, abtolut;amenlc cetiO\ de que a I ho~ón~a, na &m• 
p.araahd.tdc de teu Juls.amcnco, ha•-cr.ll de t'Cf!olt<~r eo.JC lao~imA•TI 
equivoco. 

O Sr. lJ.n.to ~ (MOO - GOI - Permite V, J~,, um 
ap.ar1c~ 

O SR. MAURO BESEVIDES CMDII - CJ:)- Concedo o 
ap::artc ::a\', f~"' 

O Sr. Umro ~ CMDII- 001- Scn.ador Mauro BcnC\'1• 

deo., peço pcrmí•>lo a V. !;.,• p.at.t, cm nome do meu E•tado, 
n\OCiar·mc .h homena$Cft' que V. E\•rrot.a .\memória do sro~nde 
homem pübhco, c bra•ik&ro, not.hTI parlament.ar,jumta, homem de 
uma con.Qéncao dvic;a mvulaar, que foi Martin• Rodri~tua. Com 11 

\UA morte. o BtliSll rcrdc. .cm dlivida. um dot .c~n maiores r.thos. E 
natA tarde. quAndo todo• nO. atamot .cnundo de forma profunda, 
nas nOUA~ 11lntu, o impa(IO da noticia que tivcm~. hA pouco, da 
morte do eminente a·p.arlamcnt.1r, V. E.1.• faz. muito bem, cm pra· 
lllf·lhe ata homcna~tcm tão merecida. 

O SR. MAURO BE.'IiEVJDES (MDB- CE)- Muito jltAto a 
V. E\•, nobre Senador l.Al;aro Barbom, que tru. .:om o seu apArte, 
nuo urcnu 11 suu wliduricdadc pc:uolll, mas, tllm~m. 11 do glorioso 
E.oitDdo de Goifu a atA homencgcm :a que me propu• tributar, neste 
instuntc, u ~fllrtins Rodriguo, hoje dc:lllparccido. 

O Sr. AI_. Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
upnrtc? 

O SR. MAURO BE."''EVIDES (MDB- CE) - Pois nâo, 
nobre Scnndor. 

O Sr. Ãlfi!Cir Maria (MDB- RN)- Senador Mauro Bcncvi· 
dcs, desejo a5sociar·mc, representando 11 Bancada do Rio Grande do 
Norte, ao pesar que n Cus11 prestu, nes111 oportunidade, àquele 
ccarcnsc ilustre. Conheci Martins Rodrigues de perto, nos idos de 
1968, c o que me empolgou naquela figura fmpar foi a humildade, o 
trato, a dignidade; 5obruncciro c amigo. Homem brilhante que tudo 
resolvia com n sua seriedade c intcligenciu. Perdem, nu realidade, o 
Ceará c o Brasil, nll pc:.~sou de Murtins Rodrigues, um grande parla· 
mcntar c um grande brasileiro. Muito grato a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço 
também a V, Ex•. nobre Senador Ouo Lchmann, a manifestação de 
solidariedade que, agora, oferece a esta homenagem ao Prof. José 
Martins Rodrigues, hoje falecido. 

A fulgurância de sua cultura, o talento privilegiado c um uccn· 
drado csplrilo público justificaram a sua merecida ascensão nos 
quadros da vida politico-administrativa do nosso Estado c do Brasil. 

O SR. MAURO BENEYIDES (MDB- CE)- Agradeço-lhe, 
nobre Senador Agcnor Maria, pelo aparte c pela solidariedade a cs111 
homenagem a Martins Rodrigues, partida de V. Ex• que privou do 
convívio do ilustre ccurcnse, quando desempenhava, ao seu ludo, o 
manduto de representante do povo, na Câmara dos Deputados. 

Mestre universitário dos mais notáveis, responsável pelo ensino 
de Direito a sucessivas gerações de coestaduunos, Josí: Martins Ro· 
drigucs interrompeu, vezes sem conta, o desempenho da cátedra, 

O Sr. Henrique de La Rotque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um aparte~ 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o 
aparte 110 nobre Senador Henrique de La Rocque. 
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O Sr. Henrique De La Roc:que (ARENA - MA) - Desejava, 
também, nobre Senador Mauro Benevides, nesta hora, expressar o 
meu sentimento que e de dor e de mAgoa, pelo falecimento do Prof. 
Martins Rodrigues. Fui seu companheiro, por muitos anos, na C:i· 
mara dos Deputados. e, ainda rcccntc:mc:nte, por ocasião do lan· 
çamc:nto da pedra fundamental da Pousada Crisântemo Moreira da 
Rocha, lá ele estava com a sua dignfssima esposa. Conversamos 
muito. Debatemos assuntos do Ceará. Era aquele homem sempre 
atento para os problemas da terra. E nos dizia então ele que gostaria 
de renovar ~oCmpre a palestra com seus ex-companheiros, porque, cm· 
bora afutado do Parlamento, ele o amnva muito. Neste instante cm 
que eminentes Senadores JOiicitam a V. Ex• consentimento para 
figurar cm l>CU discuno. cxprcs~ndo a sua tristeza, receba, de forma 
cxprCUII c categórica, a minha também. que é de dor, pelo falc:cimcn· 
to do ilullre Profc::uor, que, tendo sido !ilho do Ceará, pertencia ao 
Druíl inteiro, porque como Deputado c: Pro(CSJOr de Direito notabi· 
lizou•K, dotacando-K, de forma l>Cmprc: marcante, cm tudo aquilo 
cm que tomava parte. 

O SR. MAURO BE.'IiEVJDES (MDB- CEI- Recolho o 
.Jjnrtc de V. E''• nobre Sc:n.Jdor Henrique de 1...1 Rocque, c o enten· 
do como um ju•to reconhecimento liOi m!:ritot que cxonarvnm a 
pc:nonahd.lde de 1-brtin• Rodrigua.. o grande bnuileiro que, por 
•·~n.u lqllbtura•. (oa >CU coleg.J na outra Ca~ do CongrCSJO 
N.aoonal. 

O Sr. R.,- Suco. (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
.3p.3rtC'~ 

O SR. MAURO BENEVJDES (MOB - CE) - Concedo o 
ajnrtc: "o nobre: Senador R uy ~nto•. 

O Sr. Rtr,· Sucoa (ARE.'I;A - BA)- Fui colega de Martim 
Rodnrua. na C.imara. cm mai• de uma lq:ít.l.Jtura, c tenho a imprcs· 
Lào de que .~und-1 o atou •'c:ndo no >CU andar p.Juudo, falando 
ruquda wa f.2la, como que preocupado cm nlo ferir :u ouçu do 
ouvinte:; Kmprc: euadado10, otudiolO do• problcmu c, principalmen
te:. um homem cordial, um homem afdivo, um homem lhano. Per· 
mit.- V. Ex• que cu m.-nifatc, t.Jmbém, o meu pcur, pelo (alc:ci
mauo de Martin• Rodrir:ua. 

O SR. MAURO BE.'IiEVJDES (MDB -CE)- Tru V. Ex•. 
nobre Sc:n.Jdor Ru)' ~nto•. comjnnhciro de Martin• Rodrigues, ma 

C.àmar.2 do• Deputado•. maii um depoimento •·:alio10 d:as qualidades 
de que era rxmuador o meu ilu•tre coc.tadu:ano, hoje deu parecido. 

O Sr. Joio Cat- (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
~jnrte7 

O SR. MAURO BE.\õEVJDES (MDB- CE)- Pois nilo. 

À margem das :1tividades partidárias, retornou à sua banca de 
advogado, inst:llando-a cm Brasflia e continuando, como abalizado 
causídico, :1 prcg:tr, nas suus petições c nas sustentações orais perante 
os Tribunais Superiores, a prevalência das norm:as do Direito - da 
mesma maneira como lccionara, com tanta competência, na sua cá
tedra de Direito Civil, n:1 Faculdade do Ceará. 

Com a saúde comprometida, nunca diexou quebrantar-se a sua 
disposição de intrépido lidador, legando à sua famnia, como único c 
indestrutfvel património, uma vida assinalada pela constante 
preocupação de servir ao Brusil e ao seu povo. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, arrccc:ci-mc até por força da 
cmeçào - que de mim se apoderou desde às 8 horas de hoje - de 
cumprir o encargo de: transmitir à Nação, desta tribuna, a infausta 
noticia du morte de José Martins Rodrigue.~. 

Pelos estreitos laços de ami1.adc: que a ele me prendiam, c que se 
estendem à su:a extremosa esposa, aos seus filhos Carlos Roberto, 
Maurício. Marcelo. Tereza c Zildinha c ao seu genro Paes de Andra
de. bem como aos mais membros de sua ilustrada famnia, entendi ser 
indc:Jegávc:l c:s.~ dolorosa tarefa de que agora me desincumbo, 
contristadamc:ntc: . 

Foi, sem dtivida. uma perda irreparável para o Pafs e para o 
Ceará, cm particulur, bem assim para cada um de nós, seus amigos 
de todus :as horas, que pranteamos a sua partida em busca do Reino 
da lkm-aventurança. 

Em nome do MOB Nacional c dos oposicionistas cc:arcnses, 
rendo, neste momento, o tributo dn nos.ça 'imorrcdoura saudade a 
Martins Rodrigues. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonç:alves) - Concedo a pala
vra ao nobre Ser udor Amaral Peixoto. por delegação da Liderança. 

O SR. AMAR-'!. PEIXOTO (MDB- RJ. Como Líder, pro
nuncia o seguinte disc:uts<.·. Sem rcvisào do orador.)- Sr. Presidc:n· 
te, Sr>. Senadores: 

Deveria ter escrito o que pretendo falar JObrc: José Martins 
Rodrigues. mas, confesso, não tive calma par:a escrever. Vou tentar 
di1c:r o que sc:ntc: o meu coração. 

Convivemos intimamente durante anos. Eu, Presidente do Parti· 
do Social Democrático, c ele, Secretário-Geral, sucedendo a Israel 
Dinheiro c Eurico Salles; como ele, dois grandes brasileiros. 

Martins Rodrigues/: inc:xccdfvcl na sua dedicação à causa públi
ca, ao l>CU Partido, ao l>CU Estado, a tudo aquilo que c:lc julgava sc:r de 
seu dever. E o fazia com grande inteligência, aproveitando a sua 
grande culturu c, sobretudo, o seu grande espfrito público, o seu 
amor pelo Brasil. notadamc:nte pelo Estado que ele e V. Ex• Sr. 
Presidente c o Senador Mauro Benc:vides tilo bem rcprc:scntam no 
Congresso Nacional. 

Martins Rodrigues foi um extraordinário Udc:r da Maioria nu 
C:imara dos Oc:putaods, cm época bem dificil, pouco ante.~ da Rc· 
volu~;ào de 1964. ·Quando ameaças jfa pesuvam sobre o Congresso 
Nacional, teve a bravura de dizer aos homens de então a sua posição 
c a do nosso Partido; quundo muitos, que depois se acomodaram, 
sentiam as investidas contra o Congresso Nacional, c:Je teve a cora· 
gem de dizer que, d:tquelc modo, nós nilo poderíamos acompanhar o 
Governo. Acc:itfavamos as reformas que nos eram propostas, mas 
dentro do programa do nosso Partido, dentro daquilo que nós julgfa· 
vamos nccessfario ao nosso País. 

O Sr. Joio C.!- (ARENA- ES)- No momento em que o 
Senado rC\·c:rcncia a memória do primoroJO homem público que foi 
Jolé Martin• Rodriguc:J, desejo, nobre Senador Mnuro Benc:vidcs. 
as.sociar-mc :ao profundo pc:iar do povo ec:arcnse, pelo dcsaparc· 
cimento de um de l>CUS filhos muis notúvcis c u quem aprendi u admi· 
rnr. dc:Jde 1938, quando exercia us funções de SecretArio de Estado, 
no Governo Menezes Pimentcl. Além de suas qualidades excepcio
nais de Lfdcr polftico c de advogado c mestre do Direito, José 
Martins Rodrigues notubilizou-sc:, tamb/:m, como um jornalista da 
mais alta categoria, que escrevia :trtigos untológicos no matutino O 
Estado, de Fortaleza. V. Ex•, Senador Mauro Bencvides, intc:rprc:tu, 
no seu mngnflico discurso, os sentimentos do mundo poUtico brasi
leiro, sem distinção de fronteiras partidárias. exaltando, de maneira 
lapidar, a inolvidável personalidade de Martins Rodrigues. 

Veio a Revolução de 1964, e c:Ji:, compreendeu, com a sua 
inteligência, que era preciso um entendimento com as forças vitorio·· 
sas pura salvar o que restuva de democracia no Brasil. 

·O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- SenadM Joào 
Calmon, V. Ex• é estreitamente vinculado, por laços sentimentais, à 
terra ceurcnsc. Conheceu, muito bem, a figura extraordinária de 
Martins Rodrigues c dá, nesta hora, significativo testemunho de seu 
uprcço ao grundc brusileiro, falecido às primeiras horas de hoje. 

Foi ele que, com o Senador Paulo Sarazute, promoveu o meu cn· 
centro com o então General Castello Branco, buscando o nosso 
apoio àquele seu conterrâneo, a quem julgava poderia ser o ponto de 
união entre a Revolução e o mundo politico. 

Tive a oportunidade de presenciar, durante vârios anos, o apre
ço com que o Presidente Castello Branco o tratava, chamando-o 
sempre de conterrâneo, ouvindo-o e acatando-lhe a opinião. 

\ 
\ 
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Homem apaixonado, vibrante, nilo se conformou, entretanto, 
com os rumos tomados, e, quando o Ato Institucional n' 2 dissolveu 
os antigos Partidos, Martins Rodrigues foi, sem favor, o grande arti
culador do Movimento Democrático Brasileiro. Eu mesmo julgava 
que não era possível continuar a luta, c dispunha-me a nilo assinar o 
manifesto de formação do novo Partido, porque achava que tudo era 
inútil. Mas ele me obrigou a assiná-lo dizendo que nilo podíamos 
desertar da luta, porque o nosso exemplo, o· nosso recuo seria muito 
mal interpretado pelo povo. E, foi na sua mesa de trabalho que as
sinei o manifesto. 

lição de controle, uma lição de moral que, para mim, será incsquc· 
c!vel. Grato a V. Ex• tcr·mc permitido o aparte, cu choro com V. 
Ex• a perda desse grande homem pliblico. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. Ex•, pelos conceitos generosos que faz. 

Quero dizer :1 V. Ex• que o Deputudo Martins Rodrigues era 
homem de atitudes serenas, porque tinha a consciência trnnqUiln. 
Nunca faltou ao Brasil, ao seu Partido; nunca deixou de seguir a 
linha que se traçou, de probidade, patriotismo c dignidade. 

A agitação continuou. Ele, como sempre, homem apaixonado 
não fugiu da luta. 

O Sr. Vanc:oncelos Torres (ARENA - RJ) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Ouço o aparte do 
Senador Vasconcelos Torres. 

O Sr. YI5COncelos Torres (ARENA - RJ)- Senador Amaral 
Peixoto, soube que V. Ex• pretende escrever a História do Partido So
cial Democrático. Sei que V. Ex• possui um arquivo fabuloso, extra
ordinário, e vai mostrar o quanto a agJ:emiação politica foi patriota, 
prudente ci procurou resolver, com serenidade, com sabedoria, os 
problemas angustiantes da nossa Pátria. Só queria trazer uma ache
ga, à guisa da homenagem que se presta, neste instante, a uma das 
melhores figuras humanas que o Brasil possuiu. Diz respeito à sua 
coragem pessoal, à sua dignidade e à sua capacidade de trabalho. 
Martins Rodrigues era um homem que falava franco, calmo, mas 
dizia o que pensava, nilo colacava no biombo aquilo que lhe ia na 
consciência c na alma. Aliás, deixe que cu fale, nilo o Senador, numa 
hora de saudade, meu prezado Presidente do Partido Social Demo
crático, Emani do Amaral Peixoto. Tive a oportunidade n"às horas di
ITccis, antes de 1964, de testemunhar as atitudes que tomaram - c 
talvez pudessem evitar a ·situação caótica que o Brasil atravessava 
nos idos de março - um, este a quem pranteamos neste instante; o 
outro, o Senador Argcmiro de Figucrcdo, que disse ao então Presi
dente da República João Goulart que fechasse a PUA, que a CGT 
deixasse de funcionar como conselheira governamental; c também o 
saudoso Senador Erm!rio de Morais. Nilo há propriamente uma 
documentação escrita sobre isto, a nilo ser o depoimento; é a prova 
testemunhal. Mas V. Ex• que estA escrevendo sobre a História do 
nosso Partido - posso falar, porque hoje a situação mudou, mas o 
pcssedista - perdoe-me· a comparação - é uma espécie de Flamcn· 

O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - 8,\) - Conheci o Professor 
Martins Rodrigues cm plena atividadc politica. Pude avaliar-lhe os 
méritos c conhcccr·lhc as qualidades positivw. Era um Professor no 
sentido exnto do termo, naquele sentido do homem que quer trans
mitir conhecimentos, pum aprimorar a própria sociedade. Tinha a 
vocuçiio da vida pública. Como todo homem de bem, apailtonuv:.·se 
pelas causas que defendia, mas isso cru cxutamcntc uma mure:. 
positiva do seu carátcr, do seu espírito de combatente. Quero. por· 
tanto, neste instante, associar-me a essa manifestaÇllo de pesar de 
todo o Senado, expressar meus ~inccros sentimentos por esUI perda, 
de um homem que ainda estava cm perfeitas c:ondiç&:s de servir l 
sua Pátria c à sociedade. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. Ex• Senador Heitor Dias. 

Peço permissão pura prosseguir nas minhw rApidas palavras. 
Sr. Presidente, como falava, depois de fundado o Movimento 

Democrático Brasileiro, Martins Rodrigues IWumiu sua liderança 
nu Cãmura dos Deputudos c, como bem acentuou o Senador Heitor 
Dias. homem :.puixonado, dava toda n sua coragem. toda u sua 
alma, sua capacidade, às causas que abraçava, 

Foi muito procurado pelos estudantes de Bras!liu que viam nele 
um lldcr autêntico. Quando u Univcnidndc foi invadida, soube que 
Martins Rodrigues huvia se dirigido para IA c fui buscá-lo. Temia 
que ele pudesse ser vitima daqueles acontecimentos lamentáveis que 
sé vcrilicuram. Encontrei-o no meio dos estudantes, já providen
ciando a remoção do estuduntc que havia sido ferido c procurando 
dar um pouco de culma àquele.~ jovens exultados que exigiam de nós, 
rcprc.~cntantes do povo, providências que nós nilo tínhamos meios 
para atender. A custo consegui tirar Martins Rodrigues da Univcr· 
sidadc c traze-lo para u C:lmara dos Deputados. Quando novas cus· 
s:1çõc.~ se cfctu:!ram ele caiu, tumbém, vitimado por uma dessus cus· 
suçõc.~. 

Confc.~so, Sr. Presidente, que tenho algumas mágoas, nenhuma 
de ordem pc.~soal, do Governo Revolucionário, mas talvez nenhuma 
tivesse me atingido tanto, pela injustiça cometida, do que a cassação 
desse grande, desse extraordinário brasileiro que foi José Martins 
Rodriguc.~. 

go: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez pessedista, sem· 
pre pcssedista. Podemos estar na ARENA ou no MDB, mas temos 
uma maneira muito pessoal de conceituar os problemas, sempre 
procurando o diAlogo, o entendimento. E. nisso, Martins Rodrigues 
foi campeon!ssimo. E este aparte, que já vai um pouco longo, c V. 
Ex• me perdoe, serve para quebrar a indisfarçável emotividade de 
que V. Ex• está possuído, porque sabe o orador dos laços de amizade 
c mais do que amizade, de gratidão, porque foi um dos homens que 
tiveram a sua carreira politica iniciada por V. Ex• Fui seu auxiliar c 
disso muito me orgulho, c se constitui no ponto de partida para, 
hoje, ter a satisfaçao de ser seu colega, mas sempre considerando-o 
como um professor de politica, como um homem que encaminhou 
vários jovens no Estado do Rio de Janeiro, inclusive a mim que 
venho das camadas mais pobres da Velha Província, acontecendo o 
mesmo com o saudoso ex-Governador Roberto Silveira. Então, este 
aparte longo faz com que V. Ex•- que demonstra indisfarçável emo
ção - possa, pelo menos, controlá-la por um instante. Mas quero 
dizer que um dia após a punição de que Martins Rodrigues fora v!ti· 
ma, ele, ao contrário de outros, sobranceiramcntc, continuou no 
mesmo lugar, onde abriu uma banca de advocacia. Estava no Hotel 
Nacional c, no instante em que chegava para um encontro com um 
amigo, também aparecia o ex-Ministro da Justiça Gama c Silva, c 
coube a mim apresentá-lo. E não vai nisso um demérito para o Minis
tro Gama c Silva; enquanto o ex-Titular da Justiça ficava constran· 
gido, Martins Rodrigues mostrava-se sereno, clamo, dando uma 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Pois nilo. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Sr. Senador Amaral 
Peixoto, V. Ex• truz de volta ao Parlamento, aquele que dele nunca 
teria sido afastado, porque o povo ccarcnsc lhe renovaria sempre o 
mandato. V. Ex• recorda a ligura de Martins Rodrigues que foi, sem 
dúvida, uma das grundcs vitimas das injustiças revolucionárias. Mas, 
antes de morrer, teve ele a ventura de encontrar, na sua terra, a re
paração, numu memorl1vel sessão de advogados, juizes, estudantes c 
professores, que lhe conferiram o galardão de Advogado n9 I da sua 
terra. Advogado ele: foi sempre, foi advogado até que se lhe fecharam 
os olhos. Advogado constante, advogado permanente, dentro c fora 
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(htl;'lv-tt:. '" ii t• hl Jt•,uhtt'l 11 ia~ht ~:l(zf:~~J ·~" .... .., ·~~ ..,.... ' ~.f'ttoiJ'I-.o(lOt.~ 

tHt-''J; .CttiHfJf•t j,t •.. -tl'll1..; .!tf·~~--.rt'hUJ ltt{IJital ~'*N ··-~,_, ~kf'...,.-'t ,,_,.Wr.~ . .a.~w'.i( 
i1-•olftlfM"rr """' ..;tH~ftl ' 101 M'h•~ of'ff,(ll~lC\Ii,\o:JJ_. J& toi.IJl -~· ~C" .a.J"""t.JI~ I 
;:'IIIC.Mt•'li ,CJ: "~HH' 'f lU- ~11~li'1.('t· ·t~:!''l't.•Utu!h~ ~;.t.., f'Crll·...t!-':.tb ~t'lf--~ ~~ •• 

.,._,W!Zt,* '""'('No ·hfll-lt "tlVI~tn.;r:-...,.t't\-''"· I;~, n:tt.'ltt't'~~ Jt"' ~a.14Jo Ji m.~·wuu c u k-~ 

"'M .~toM ... kl't."l-~Uh•H l ~-Jt't!l.Jo.f',UH .:.,l.,.. 1 'lt•~•o!"ia."'" I tJW AIIC- s;t·-..fti)C' .t-f.-t..t.l~· 

:t:.~ ·JW~t4 ~~~t~f(. '.lo~~~~~ ..... "~'fi.!.IC'... 

O~ •. \ \1.\l.\l. rU.\OTO • '-IIJII ... kh- l'oo• "~" 

o~. t:•..t•• n, ... ~\!llll .... "<' 1 - u <: ('->t.> tem ""'' r~<>d•· 
,.,, ~ .. , ,,!u~~~~ "" lln .. ! tt·.a•"'~'' ''"':.a''""' p.;N,...a• 'c•"" ICnsl 
ciint-.-,!l"' ""~< ~~~~cr.on ;r-~~h~:..n. t.em dU,Jtd;~ "'~...,.,.,._"'u. dut.antc lon~'" 

).11'.._. •• \, :"·••;,,·~~· •'r .. ~C',!>•21li11C~ '' r'h,.fc-t.t.l"' ~ "', %'t"Utu;~~.."'. o h<JmMt rUhJ.ú, 
\I .a&lt1d'M. k.~J~~cv~• [)C"L1--».:,~~· e.r '~~·"'•' "'d' ,-,~~d~,. ('t.lm, ... trnC'tthl 

rh)~('t.to~.U. :n..~ .. -. k\ <'l', :t·,uu.Jtuhf cnun.,2,mrnto' ~o• \CU\ .1IUn\n. nl.tl 

l.•m"/:'nl n.a JriUU<1 dt• (ftUftt>, 1~'\)RhC..."Ctl<l<••<l '''m<1 arma !11t0Cir~f 
ol.a 1""'"'"'.;,, "" h''"'"" lk-t.a.;,•u·-c- ú•m•• l}crul.ado l't<Snal. C<>· 
"''' l.idr• d~ .\!~ .. ,.~. n~ C.inuu Ftdcul. ~11.1'é:> do l'arhdo S..'>Ctdl 
lxn~<-.;r.ih.;••. dc•: .. .:.•u·\C .:••nw ~ltna•ll•• d.t Ju•hç.t. fot mola 
rr.•rul .. >ld d,, J'.utod,, S,.,-.,tl Jxnh">CdhCd - lltl ...,boamente dlll• 
~ul•• I'<" \' h• -. n~ '~""luhdc de S«rc1.\no c um do' mao' 
rr.h'""" c cf•.:•cnlc- •••IJI'<•r .. dtllc:> d;a l'roadC:nci:a de V. E,• Um 
h11mcm .:.orn muthl\ :ítul'" de: \Cf\'t~o' rrc,lado' a ola :'\ac:io. Fm 
af;t\l;tthl d;a \·td:t r\ihh<::l \lU ii lidO :tind;a J'Odcria prolar gr:tndC\ SI: r\ I• 
;;o' ;\ l':ttn:t, f'\11 um cqui,·oco rcvolucionltrio. m:ts o Bm,il reco· 
nhl:\.-c o ,cu gr:.ndc: v:.h~r, o \CU gr:.ndc trab:tlho prcst:tdo ao 
dc.,c:nva•h·imc:nlo dc,ta Nacào, nos seus vários .::unpos. Nào upcmts 
o Cc:tril ''til cm Jlranlos com o desaparecimento de l\l:trlins Ro· 
drigucs, mas, Sanl:t Cal:trin:t, que :tcomp:tnhou :t !U.: tr:tjctóri:t, scn· 
lc l:unhi:rn a mc"na dor Jlcla perda dcslc grande brasileiro que foi 
Martins Rodrigues. 

O SR. A.\IARAL Pt:JXOTO t.\1011- RJI- Muato obnt;.ad<~. 
St xtud.•t., r•<>~41K o .sq,..,.mcnlo de \' E• • cnnqua:c. cU um.:a con· 
::.~~.)..,. J,c,.;u..--...,;. .k, :nc41 Ja.._;ut·w 

\""' cn.:•ru·~t. St l"t~lc. ducndt> .. IK na nuntt.â de hoJe: nó\ 
r-rt~· ..... tt;o,.,& .,,., .. Jc,,... 

O ~. f,_. ~~-- 1 \I()Jt - SI'J - V I'.•' me rcnn•tc um 
J~tto#l'l('" 

O ~ •. \.'I-'R.\1. M:JXOTO CMOB 
~a 

RJI - Com mun.a 

() ~' ., __ ''-- (~108 - sn - f.u ~ aobtf 

~ >\aut:al f'ntQie>. raduu A.-~ que V E.•• swau • 
\C.u~dlo• ROIS:~ m1 - « 1.04a a..u.c:.4a do ~~-lQ Ocmo
"J.:i.:"' lt.tat.111nt<ll, .. m.a!u ~T.a de .apooo. c o~ tcoUmunbo 

"""""" wt!l dwaol '"''4"C"I""' 4U •* ~ 6ellc v~ bt'aoàlaro Quero 
~C1tt•e># l <lll'p.eter~ 6o Ma.'UDC1lto OcmocribCO llnulato. A 

~ ,_ .a M.a.nuu ~ o MOB *"c • w.a on,an 
Q .. •u.•IIUO!I\iii'M'.at klr.u~~ "'r.a•ou4.&• com o tnbalbo « t.tan.n• 
k.,..,.~ ,1011.~ dclrl>c:Q~ pftp.al'&ftdo c:oUIYIQt, dabot'IJido 
lo4\!r.•" ~·.at~W.oa..._ 411:1G•~ com com~. Gr~ 
:u.t'l4' 6o ll:dlalbo « GfVNt'.a(l.o. de~ 6o M08 ec ~.o 
u·.a.tWbo. 1 J!'C1'1C''C1'.a:oça c 1 6c:wm~ ~ I)OMO ,.~ -
~"" J'oo de o ~:&1 do I)OMO Parbdo. f.Jc tc'UNA 

~ '" .,..OI'(lao>.. -s.a··.a l.od.a• •• .uo~ too Ym cumplo de 
~ ~ q..r • ...ali'"".&Mo lod.a a ._ alJ>'X1adc pc.-J.. toda 
.. ~ ~~~~--te«~ c alm.a .\ tcatrvlut'a(;\o da 

_,..., •.:.a ~ pd.a OIIJ.141T~ de =s par'.Jdo que~ 1 w.a m· 
u~ • ...,. oa:. u~ c l ....,. ~ mYrtO d&qwlo que bo,c 
1'.-u o .11ilo.al MO"'u:KIIIo l>cmoal:Jco Braularo. E de JUib(:a 
'""'bl.at. toet:c ~ID • .1 ttalodlo que todo o lk'awl. QIN: lodo\ o. 
~~>m~blo. 6o ,_,.,._.., l>cmoa4be0 Braa.üato ~'Cm ~ 8do PR-
ll(l!l~c. 1111~1(' C' damtc:r-a~ cbl.a .,.~ r""ra que. pela 
;ula•'fa de \' L''· o SC1udo bo7( ~· bt. .Uo t apma 
.. uu bom~ 6o J.II>B c: 6o Sc~Ydo. t. teptammiC. pela pal.llvn 
IUI<'fU.ad.Jo 6c \' f'.l', a ~ de lo6o 0 8n.UJ ao Jf'llncSc br&Ú

If>l"" 

O ~R . .\\l.\R-'l. rJ:.tXOTO (MOB- RJ)- Muu., obnpdo, 
not>tc Scna6Df Fr·~ Monloro. o dcpoimallo de: V. E.l• confirma 
.aqi.l&kt qyc ~ lu•u dtlo; cu ma.m<~ cnlrd ~r.a o Movimento Ocmo
.:1:.\lo.."D Braulc>to qu.nc (onlra .. mínlu •·onuadc:. pcw mlo. de: 
.\bntn• Rodn~o. 

u Sf. Dlrc:nt Cardooa (MOB - ES) - Pmnitc V. E.l• um 
.ap.anc:~ (At.ocnllmcnlo do orador.) Sobre Senador Amaral Pcixolo, 
~mpto Ym ~'Ct tndcdrn.h·d de: conteienaa c de ooraçlo AO trazer. 
lambem. o mC\1 pc:t..1r c .:ao u\OOar•mc. em meu nome c em nome do 
MOO do meu l:.1.1.1do. o !:.•pinto Santo. :ao pc:ur c AO lulo que cobre 
o1 Saçlo brat.tlara com a monc de: ~llninl Rodrisua. H6 homcnl 
que. no1 •u.:a all\'ld.:adc püblic.:a. ~o crcpuioCUharo; oulrol IAo homcn~ 
wlarn. MAnm• Rodnjtun i: da r.cg.und:a categoria. Onde quer que 
ele lenha ~·ado. cm qualquer funçio A que lenhA se dedicado, no~ 
c.:ar~to• que c:.\er~-cu, sempre foi um homem JOiar. Deve o Brusil ao 
no•r.o I'SD. que V, Ex• dirigiu numa fAse conturbAda da vida brusi· 
lcara lendo como Secretário Martins Rodrigues, serviços ines· 
umll,·c ... Tenho dito, nas minhas andanças pc:lo interior c nus 
minh:a~ convcn.u~ com 11migo~. que o Bnasil deve uo glorioso Partido 
Social Dc:mocriltico. dirigido por V. Ex•. serviços inestim{lveis, nas 
horas conturbadas que vivemos, naquelas horas sombrias c ameaça. 
dora~. de receio c de perigo. V. Ex• foi a mil o, o timoneiro seguro 
que nos conduziu a bom porto c salvamento. Portanto, nobre 
Senador, associo-me de alma c coração às homenagens prestadas a 
Martins Rodriguc.~ pelo seu falecimento. Perde o nosso Partido, per· 
de o Br:tsil, um grundc servidor, um grande idealista, um homem que 
desde a Secretaria de Estado no seu Ceará long!nquo até o Minis· 
té:rio da Justiça, prestou grandes e inestimáveis serviços ao Brasil. 
Portanto, em nome do MDB do meu Estado, cm meu próprio nome, 
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cm nome do l:.ll.tdo do E.apln\0 S.n10, • blndara de meu EAl.cSo te: 

uw:hM d~ntc do uimulo de M.U1uu R~. 

O SR. A~IARAl. PfJXOTO (MOB- RJ)- M~»to obnpdo. 
nobre Scn.adór Olrt~CU C.atdoto. que umbtm lr.u • bo~ do 
Et.Udo do !:..pinto S...nto \' E,,• cU um dcpo&malto •·.WO..O. po;q~X 
,,,'C\1 a• ~· .ançd.:u• que ,,,; no PanJcSo Socl.d Oclnoa·Atlal 

Sf. ~IC. a~ d@ \'_ E.l• Jl fo. muato Jfudc. 
tM•Illo fo. fCJI& a mltll. fo. fCJta l ~ de wn "-m q-ue mudo 
mn't'."U ck lodo O Scn..do, apca.dmc:ftiC de \' f..lt, IIN (-· 

:nf'.it>ro. loCU o~nh~ oompanbaro de luta.• pc!Uiicu 
Sr .. ~te. Sn. Snudotct.. "" m.anbl dc ~ o ltt·aw pndona 

um Jr"~ filho. M.an&rn R~t'I$Vft fo. um boftlcm ck '""~ c 
aG~bool •1hnu6o pelo cor..çl.o. (Muito bem') 

O SR. PRF.SlOf.:.'Tf. (Wol""" ('-.~.ah~l - A f"'~u te: 

.a\'4'(1.1 l• m.anofN.a'oo dc rcur Nlo f.alc..:ln>cnh> do !lwdt'l: •c.arn>· 
w:. f"'o(co,...,r \bt1on• lh>dttt~ 

\la.n><• que o~quo nlo C'l-lwco.oc:, e>'l:ftlu.allt\Cnlc. tU.> f"'"dnu <k>• 
ut dc .a•~o<-..;ut•mc .. NC: ocn!omcnlo dc dat pt-.•lu...,. que qu.t.oor " 
un.1nomod.adc d.• T1nl.lot"' nunolco..~.a. pcb I'Cl'll.a de: um dm awu !111•• 
ltn c ~luad< .. <>e.at'l:ftoc:._ que: w: pto,n0<.1 ru •'N11 C...:l•:>n.,al do 
Pai• Ma• o t~· Ct{'«Uimcnlc 'l'lm<> ocv JOiun.:o !,'Iuc: fv1 n.t I· .klllcS.ad< 

de Ottnlo do Cc-.at.í c QIK no '"''CJO 'lllnl "' dnlun l'fola...ff'C:'l 
d.aq~ tcmi"' cr.a, l'l:'.almmtc. ,, que rrun "" ~K.a•·.a Nh l'fl)l,..,. 
<k.r.al!.>• 1""\o que d•~>nnon.a• .a. pcl.> OoC'IIhmcnt., ck JU\to(.a que '""-*'·· 
tn1r.a•·.:a .a• o..•l.a• que «mfnu ,..,. .aluno1., N"- .a•udv~. a~r dc 

oet a e<t.C' lcmJ'<' S«m.Jor"' 6r lnln><•t f cJa llltto(.a do [~ado do 
Cc-.ul, dant" um dm ,otn.a .. do mC'II bc.ado. do lju.al n .. D.r'dor. c 
.alta•-c:o.ur .1 monh.a lért'.a um.~ d.1• f.alC< ma" .a.:stad.u d.a ..u • od.a poli· 
10(:.1 

Foo. cm tod..,. o• fi<Kim Que O..'IIJ)Ov. um homem que "' 1'1:'\dou 

pela .::.apaad.adc. pcu cf ... ..Cn.."l.a c- pelo .1mor ao luballk> Com a •u"' 
pc:non.ahd.l& f<111c. lanha no ml.:~nlo, um lu~.1r par.~ m oc:nummiOt. 
do "'f.açào C JlaftJ«>U, j:t'"'"' .1 ~"'' QU.1hd.adC\ que C:\OIIU\olm .1 

tu.~ pct.'C)II, um lupr de .alto ~-onCClh> m: rc lodOto o. cc.atcn\C\, 

Salc ín•I.Jnlc, rendo, .a(Ju•, .1uoa.ando-mc .\ dor de lod.K "'~""" 
la que ronhc.:cr.am ~bnon• Kodusua, a mmh.a homcn.1$l:m .\ •u.a 
mcmón.1, que ê cul.amcnlc .a de um homem d•ano, honalo c ljue 
pralou o• man rc:IC\ ""'""ter.· i,,,, .10 meu l~tt.1do c ao Br:.ull. 

CO.Ifi'A Rf:CE.II .1/ . .f/S OS SRS SI:.\'A/JORI.'S 

Allc•·•r l.c.al - JoW: Gu1omo~rd - b.andro C,.mc11.1 - JoW: 
&tc:va- Jo~ Lind1n0- Canctc Pinheiro- Alcundn: C011a
llenríquc de: La Koc'jue- JoW: S.arn~ - F.auwo C.uldo-Or;anco -
Pc:lrómo f'orlc:lla - \'ífJ::n•o T;\•·ora - Dan.ane ~IArll - Oomk1o 
Gondim- Millon CAbnal- MArco• Fn:in:- Arnon de Mdlo
l.uit Cavalc;~nle - Tc:olónio Vilela - Augu•lo Franco - Gll•·an 
Rochu - Louri\'al Bapli~la - llcitor l)i;u - Dirceu Cardo•o -
Gu~IOI\'(l c .. p .. nema - llamar FroulCO - ~lagO&Ihlo Pinto - Fran· 
co Monloro- Orc~lc. Qué:rcia- O~ir~ Tci,\cira- ~lendo Canalc 
- S01ldanha Dert.i - t\ccioly Filho - Daniel Krieger - Tullio 
Dulrn. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre n mt$11, 
projeto que será lido pelo Sr. 1•-Sc:crc:tArio. 

t lido o scguinle 
t•ROJciO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1976 

Dispõe sobre o cálculo da remunera~ào, 1 que llt refere 1 

Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962, que lnstlluiiJirltlnc•~io 
de Natal para os trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. f9 O urtigo f9 da Lei n9 4.090, de: 13 de julho de: 1962, pus· 

sa a vigorar acrescido de mnis um parágrafo, com a seguinte: redução: 
§ 39 No cálculo da remuneração a que se refere: o§ I• deste arti· 

go incluem-se as gratificações, as horas extras e o ndicionnl noturno 
recebidos pelo empregado. 

Art ;:. ~~~.a l.n mtro~ cm •,or M d.ata ck \11.1 J!Ubll(lt(lkl, 
tc'll-of.am•c .a• d~ cm «<ftlt'.lno 

J~ 

.\ mnJod.a !'«1'-l.l'.ad.a Doo) f'fOjt(tO t J'I'IA C hunua.. 
Como w ~o ~ ,_'e(M <lOm~ o CIIIIUUIIIO. o 

cJooo'oal d.a• I'C'DI1.a• .~wlornd.a.• pelo~. 
1: a tCl. no..> t I • do .111~ I•. ónni!W4 oQvt oO (llk\llo do l , • ...U· 

no ocd Imo~" rcmuan~ 
A•-..oia:~ q-..or. - cataato. ~· .-p~ uw.Ddo ck 

C"-.dcltlt' ,.,.... lt. ~ ~ 11611111~ mlnti• ... t'll~ q\101! •• 

bool;u ott·.a• c oalpc• IJPCIIO ck ft'alí(ll(la(~ aklo w 'IOO:J"'~ tua 

ckf'm~ « -~ " q-..or '""""...,..., toola • u.acm.\üe11 •i~Pft· 
u. tut.a ,...,~.....wa.:w c o i'llt...C.O d.a l..n 

A-.~- .. r~«""~..., .. út""*'*o • qgof rt~ o ,.,_IC' l"f"''f'o!O .....,, - ~ioob. ... ~ - ck!t41aao(Jlocio Clllillom• ,_u _.,... , t.UA.~A&. ""llf!on'.l .. ~IIIQioo do c~
~ .. _. 

S..l.a d.a• ~ ; ... "",..-.., .... 19~&. - ,. __ ..... lWtft. 

tJ:GISI..A(.M C:IT.W.-4 

U;J s• •IPIO.. ()f. I) 01~ JUlHO 01:. 1-.: 
,.....,.. • "~• ~--,..,.. • ,.,., •• e '" 

.\n ,. s .. !Dt.l, ~~ • Ol4.a ,._, .. '"""' cmp~.__. 
oet\\ P*t.a. l"f"" -Pftf.ado<w, 11m.& ft'.ali~ wl.ali.a!.. ~· 
dcnlcmmtc doa rem-~ oa que fiWI ,_ 

t I• .\ Jf'.JII(~C«tft~ ot lfl! a•'Cllt.cb fflllutliCf\lo(lkl 

de"ld.a cm doc:lmltwo.!""' ~Dt.\61 Wf'I'IQCI. 6!l ltloO<on~tf 
a:- A ft-..o&oo ~ou oupn~ • QviMR I!W ck u:abalbo ocril 

h.a•.S.. ,_ mà mtqr'oal pat~t Ot tfeíiOt do pat<i~J:afo .uslnloOf 

I À• C""""a~J.N .N C:-llUW\rJ.o, ltJnN(III '.N l..rti~ 
S...·IIJI 

O SR. MU:."lot:sn: (M.aplh.\a Puno) -0 PfO,cto IC11i JIU• 
bll('.;ldo c rancbdo 1• c~ COfllpnmt""' 

Sobtc" mew. trquctímc:ftto que terl bdo pdo ~ .. 1"-Sca'l:dt'IO. 
t lodo c api'IWado o tCWVilllc 

Rt:Qt:f.RI~It:.'\10 ~"' JOt. OF.I976 

So. tcrm01 do ari•Jo JIJ do R~mcnlo Interno, rcquaro 
d~tpcn..a de- mlcntlao c pr~ dll.lnbuiçlo de a\'\111<01 para o Pro)do 
dC' RCIQI~lo ... 60, de 1976, que aulortr.a o Ci<IYCtnO do &lado do 
I'AillnÀ A ruliar opcrll(llo de cmprblimo cucmo no ~ralor de 
USS 50,000,000.00 (dnqamc.a milh&s de d61ua notle-limcirunot), 
p11ra linAncúr o Prosr.tma de Rodov1.u Alimcnudonu pAra o 1:&
l:tdo. A lim de: que lisun: n11 Ordem do Dili dA iCJUlo JCJuintc. 

S11l11 dnScuõa, 2-ldc:junhodc- 1976.- ~hnm Ldo. 

O SR. J'Rf:SIOE.,Tt: (MDJAihAa Pinto)- Aprovado o reque
rimento, o projeto liguntrA nA Ordem do Di11 dA pródmA so.Jo. 

O SR. J•RESIDE.'íE (MagAihlla Pinto) - A Praidênc:ia 
convoca ICSSllo c:AtroordinAria 11 rc:aliur·sc hoje, As 18 honts c 30 
minutos, dc:stinndn a uprc:ciuçâo dos Projetas de: RC$OiuçAo n• • 29 c: 
60, de: 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhllc:s Pinto) - Es1A encerrado o 
pc:rlodo dc:slinndo à Horu do Expediente:. 

Pnssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, c:m turno único, do Requerimento n9 267, de 
1976 do Senhor Senador Virgllio TAvora, solicitando a trans· 
criçà~, nos Anais do Senado Federal, do discurso ~o Prcsi· 
dente da República, General Ernesto Geisel, profer1do no II 
Encontro Nacionul dos Exportadores. 
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Em votaçilo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos (PIIUS<I.) 
Está aprovado. 
Será feita a transcriçio JOiic:itada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
SENIIOR PRESIDENTE ERNESTO GEISEL: 

"M inh.t prcs.cnç. neste III Encontro S ac:ional do~o Exporta· 
dora ( E.'lóA EX) rem o sentido principal de ratirmar a prioridade 
que me11 Go...::mo confctc h aporr.ç&:r. c. cm particular. ao for· 
tal«lmct~lo d4 cmprcu pri"'acS.a a.portador11, no quadro du maiores 
raponwbahcS.adcs que o Brat.il "'cm anumindo, no catário inrc:ma· 
0011.11. 

ContOAnlc .a ddiniçlo do 11 PSD, a esrratqia cconómíc:a C.\ ler· 
11.1 6o P.all. no procnlc aúpo, 1: "condiaonad., de um lado. pela 
na:a.ud.lak de .alcndc:r ao. no>'o. cloafaot dcc:otrcntCl IÚ t.ituaçJo 
munduJ"' - notad4mctllc o choque do pcttóloo - c. "de oulto, pela 
cktcmun.aclo de ta.lu.at a m.aaor ínl~ oom a eoonomia in· 
lct'IUOOft.aJ tem 1orn.ar "'L!IMri.O• o. objdi>'o. ín~". 

C>ttnp6o. c:mbor.a.. cm ta« de p-a.-c c:mctJtncia íntc:maa:íonal. 
a <ompt>mor ampon~ oncfOI,U, nlo o fuano. oom o propówlo 
dd'wao de ta:nnp -10 RUaon.amcnro oom o C.\lcrior. 11.1 aluJJo 
de. rom ,...,, l.om..t a ~ meDO\ WJCIIa aoa abalo. c. ma.mo. 
1• pta...la alct'll&t, Slo c:utu a ~!aÇlo 11.1 lml...,..o t6al de 
ueu ustto-uw u.olaoocu~ c de lodo irreal; oà bY1o01ndo, apc
"••. rom lku~ ~:c. ~""4: .\ OI:ICijunlur.a c.r.tcrior 
IIWN l.ate ll'.aQWlótt..a de I~ CICOIIÔIIlJCa Qllllte JCIKt"ll)ll.aiÚ. 

f'oc• "-"' t k>·an:.a.ado ~ c !cdl.u\6o j.ncl&l. C!OOf'Óml(:at 
ou odtut:&ca.. qur ~ Clllft1o0bd.at LIIN-... modctn.a c dar, 
1>0 Br.&wl. o~uloaom•• m.aoor. O roull.ado tena.llcMo!Dallc. retardar 
o ptllol:otoO d4 oooq ... ~o~.a ~ c da dtrnaii.IÇ.\o de ocno llpo de 
I.IDI"'f~ o qur, ,..., um. ampbca ~a.a - cm mattna•· 
pruzu.t ateftQalt c OUIIOl ptodutoo b4ueot - altm de abnr mlo d4 
pt~u ,_,,.~ 6o c:ap.t.al cucmo. oomplcmctltat, tem duVIda, 
Cllat I'ÓC'l'&nlc 

A m""'" .ni('ÇI""l'' (1(1<11 .a a:onoma~ ~n:c:m.aClOnaJ cumpre tqa 
uud> ,..,. .. .ob:" <"1"011unod.adc\.. l.onlo de cra.amc:nlo romo de au· 
1.-.m•~ l"h•ttna"· • 

O rmf"<)tbnlc t que te tmlu cnt mc:nlc. ncuc rcl.oe>onammlo. o 
'~"" de IC"\.at "' bala"'"' de pas.om<"nto' a uma c:tlrulur.a con· 
dllftllc 'om p.adr~ M~t~W' de lon10 pr.uo - rd.atJVO cquallbno 
tl..>!:ul, .ouocl>t;>a •k Jé:!',.>l na lula...-.. comcn:aal. di:ft4"JI cm conta cor· 
rtttlc nlco ""pn1101 • ~.\~. do an•o.~amc:nto lolal do p.Jil. ra:und•c•o· 
Nmcthl ll• l'aul.a de •mrort•~. Qual a ~1111ur:. de amporl.a~ 
<I"'· tc.olmc:ntc, "'"' •nlctau~ Aqucl.o cm que: h.1Ja um minamo de: 
m.1ttn••·rnma• •ndu~tnan c pnrólro, p.Jta n·ll.ar um.:a dcpc:ndrncaa 
•n.MC"OI.ó•cl. abnndD, ,.., momo tcmro. c:amro pala a• importaçõe> 
de C\jUif'.ln>cnto• c m.:.quon.u m.:m a.o(,.IIOd.l• c para importaçàa 
r-cudu.:an de l>cn• de <on•umo. 

Enquanto te c-.ammh.1 para c:tte rc:tullado. que j~ c:tt~ ~ >'ÍIIa, 
porquanto, anu;almcntc. -c: •·cm r'C'duljndo o nfvcl de importaçõe> de 
m.ali:na•·Pnma•- ~.~ l>•lhõe> de: dól.:ara cm 1974 • .a,S bilhõe> em 
197~ c umo1 c:thm.:at••·;a de: .a bilhoo de dólara c:m 1970- hfl nc:c:o· 
ud.1de de d.:ar ampulw conlanu.:ado l1 C\portaçõo, :u quai~. no prc:· 
tenlc: at.\,~tio, auumcm maior imponáncia para a JOiuçAo do pro
blem ... do balanço de pat:ameniOI. lmpuiMJ que esperamos não para 
o futuro, ma• p;ara logo. ainda este :mo. numa mobilização de todo 
o emprc•OJriado nac:ion:ll com •·ista• a alcançar as metas de expor· 
taçào prcvi,la• p01ra 1976. 

Par;a tal propósito, devem sc:r S<Jiicntados dois elementos po· 
sitivos, :alé:m da progrosiv:a rcc:upc:raçào das c:c:onomias industriu· 
lizadas: as melhores pc:rspc:c:tivas para os produtos primários -
salvo, nuturulmc:ntc. o açúcar, pel:t quebra de safra - c u boa opc· 
raçào do sistema de incentivos. 

Niao tem o Governo poupado esforços, dentro. aliás, da linha 
que aqui enunciei no 11 Enac:x, para preservar um diversificado, 

c:ficuz, ncdvcl e poderoso sistema de: incentivos, fiscais c financeiros, 
capuz de apoiar os setores cm que, cfctivamcntc, demonstramos 
maior poder de: compctiçilo, principalmente manufaturados. 

As ncgoci:açõc:s bilaterais, notadamc:ntc c:om os Estados Unidos 
c o Mercõ~do Comum Europeu. têm respeitado CS.'ill oricntuçAo, que 
igualmente prevalece nos no~ws posicionamentos cm organismos 
multilaterais. 

T:ambém n;io foi esqucc:ido o fator interno, com a lcgislaçilo bai· 
\adól p;ara rc:MJh·c:r o problema da restituiçAo dos c:rédi1os de ICM. 
A~~im. jj for:am :•~sinõ~dos convénios c:om os Estados do Pará, 
Pernambuco. Maranh3o c: Alago:u, c:, dentro cm breve, podcrilo ser 
;,-.,jn:•d~ outro~ c:om os demais E.\tados do Nordeste. 

"' apon.:~çõo constituem campo cm que: se pode ralmc:ntc for· 
talecer u empr~ privada. pois sua é. por c:.~c:cléncia, c:ua área de 
aluaç;io. O papel d:a lntc:rbr;is c da Cobcc: 1: supletivo, na ubc:rtura de 
frcnta. cm que: dílic:ilmcnlc o selor privado poderia penetrar JOlinho. 
l>cnuo dou oric:nlac~io. dn·c:rlo &ais O'llanismos componnr-se. 

Abre--c por ourro lado. na c:onquisla de mercados atcrno1o, um 
campo fCXllndo para .1 Aluaçio do foClor privado. que deve continua· 
mente bu\C.at. -q:undo modalidades das mais adequadas, 3 colo· 
aç.io de no•·c» produ& o~ na noifoll pauta de: a.portaçõo. ~ é. sem 
du~.da, ''melhor caminho a tCJ:UÍr, divc:nilicando c ampliando, prin· 
op.Jimc:ntc: cm manufalurado. c scmimanufaturados, o horizonte 
d.a• O<l\lo;l\ \'Cndn aO C\IC:tiOr. 

A medida cm que: w: C\pandc a base do mei'C.'Ido interno, :wcgu· 
rando C>C.al.:a raro~>'c:l, c que te complementa c: aprofunda noua c:s
trutur~ sndu•lrtal, novn oportunidades atarão sempre surgindo, 
que: c\ig•rlo delc:rminac.ào c ímat:inaçlo para dclu tirarmos n:al 
ptO\"CJtO. 

A c:mprc:u ~rangClta &cm, nesw: esforço, uma a.c:clcntc 
po ... •b•hdadc de: ontq:r.~r·w: nc» objc:&ivos d.1 JOc:ic:dadc brasileira. No 
l()n,:o prato. t"J politica de in&q:raçilo. de visilo mais aberta. hA de 
n:,-cl.u·te inlehgc:ntc: c: compc:n'-'ldor.a. Seu."~ base, de confianç.1 no 
p.:ai• c (ooperaçlo ~..,m u .Hparoaçoo naaonai,._ é que se cria o clima 
p.:aro~ um rdac•onamcn&o ot.hcl c: mutuamente bcnélico. 

Sl" w: hmiloam m bcnelicios da clporlaç.ào aos efeitos imc· 
d1a1m da jtcr"çlo de dív•!•:u- por si sós. justificadoras de uma mo
hshtaçlo ""c:ional- e la conquista de csc:ala. 

Ou1ro• beneficiO\ .:c:r:ais. igualmenlc de gr:andc alc:anc:c. se fazem 
ICIIIII, whrc: a c:mpiC\3 c:\portlldora, :altc:r:Jndo-lhc: a própria mcntali
d.Jdc:. c: 1o0hrc: .:a ~•c:dadc:, que :accit:t o dcs.1fio de competir com o 
rot<' do mundo. 

O ua.o da im:aginaçào c da capacidade de realizar nos cngran· 
dcc:c. E prcc:iJo ir cm busca da~o novas oportunidada que 5Urgcm 

para a rcaliuç;io pcuoal no~oS<J, para o fortalcc:imc:nto c: modcmiza
çJo da cmprcu privada c:, JObrctudo, para a realizaçio de uma tarefa 
da mail alta importAncia na eslrat~ia do desenvolvimento 
nacional." 

O SR. PRESIDEJ\TE (M:agulhilo Pinto) -lrrm 2: 

Votaç.ào, cm turno único, do Requerimento n• 268, de 
1976, do Senhor Senador Virgílio Távora, solicitundo a trans· 
criç;lo, no~ Amais do Senado Federal, do discurso do Mi· 
ni•tro d:a Falc:nda, Mário Henrique Simonscn, no 11 En· 
contro Nacional dos E~rortadore.~. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sc:n .. dorc:s que o :aprovam, queiram permanecer 

sentados. (l'aus:a.) 
E.~t!a arrovado. 
Sc:r:i feita a tmnscriçiio solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
SR. MINISTRO DA FAZENDA: 

"E do conhecimento geral que um dos maiores problemas da 
atualidadc brasileira consiste cm restabelecer o equillbrio da nossa 
balança comercial c reduzir o deficit cm conta-corrente a nlvcis que 
se possam considerar normais, Como Pais em desenvolvimento, é 
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natural que apresentemos algum deficit cm conta-corrente, pois essa 
é a única maneira pela qunl um País absorve poupanças externos 
para complementar as internas. Mas, n médio prazo, é preciso conter 
o deficit cm conta-corrente cm valores tais que o crescimento dn dívi
da externa nào avance cm percentagens superiores no aumento dos 
exportações. E.~sn meta de ajuste do balanço de pagamentos nilo 
deve ser entendida como uma alternativa a confrontar com o objcti· 
vo básico de acelerar o crescimento económico. Trata-se, simples· 
mente, de uma prccondição para a viabilidade de qualquer modelo 
de desenvolvimento. Nilo há processo de crescimento que se sustente 
ii custa do permanente desequilíbrio dos contns extcrnns. 

O problema brnsilciro é o mesmo que, desde 1974, vem afligindo 
todas as nações cm desenvolvimento importadoras de petróleo. Até 
1973, os saldos cm cont::-corrcntc dos blocos desenvolvidos c cm 
desenvolvimento guardavam regras básicas de consistencia: os paíJCS 
industrinlizndos, na sua condição natural de exportadores de capi· 
tais, exibiam superavits cm conta-corrente; as nações cm 
desenvolvimento, importadoras de capital, forneciam a contra parti· 
da natural do deficit. O endividamento externo do bloco cm 
desenvolvimento aumentava, mns cm proporçlo compatlvcl com a 
do seu :~umento de exportações. As est:~tbticas de 1973 indacam C»ll 

situaçilo, que se podia considerar normal; os paiJCS da OECO 
apresentaram. cm conjunto, um superavit de 10,7 bilhões de dólares. 
as nações menos desenvolvidas um deficit de 9,1 bilhões. 

Em 1974, com li :Jitll abruplll dos preços do petróleo, a ordem 
natural dos suldos cm contll-corrcntc foi bruscamente rompida. Ch 
p:aíJCS da OPEP :~presentaram um supcr:1vit cm contll-<:arrcntc de 
67,6 bilhões de dólares. Como contrapartida, os pnlscs industriali· 
udos, do seu tradicional superavit piWIIram par:a um drfidt de 10.7 
bilhões de dólares; c os menos desenvolvidos tivcrnm seu dtfldttripli· 
cudo, atingindo a 27.5 bilhões. 

Devido às medidas monetárias c fisc:ais de ajuste que lhes custa· 
rum a maior rcccssilo do após-guerra, as mações desenvolvidas conse
guiram, de 1974 para 1975, corrigir com surpreendente rapidez o seu 
desequilíbrio cm conlll-corrcntc, piWIIndo do defidt de 10,7 para o 
super:~vit de 16 bilhões de dóhires. Isso, cm parte. resultou da redu· 
ção para 35 bilhões de dóhares do 111ldo cm contll-<:arrentc dos paiJCS 
exportadores de petróleo. Mas a rccc:ssilo no bloco desenvolvido 
agrJvou ainda mais o drficlt cm conlll-corrcntc dos paiJCS cm 
desenvolvimento, elevando-o pura JS bilhões de dólares, c forçando
os a sc endividarem cm cifras sem precedentes. 

Os acontecimentos de 1975 demonstraram a nagrantc DSSimctria 
de forçus entre paiJCS desenvolvidos c cm desenvolvimento, cm m11té· 
riu de ajuste .de balanço de pagamentos. Isso nilo deve servir de base 
pura a formulação de qualquer teoria conspiratória. mas se explica 
por três razões: pela menor elasticidade dns importações dos paiJCS 
cm desenvolvimento; pelo efeito ncgutivo dns criJCS mundiais sobre 
as suus cxportuçõcs, c pela sun menor tolcrlincia politica às medidas 
recessivas. Este último aspecto se explica pela baixa renda per cu pita 
c pelas altas taxas de crescimento populacional dus nações cm 
desenvolvimento, que nilo podem esquecer, por um instante, que 
precisam continuamente gerar novas oportunidades produtivas de 
emprego. 

No quadro dos pulses cm desenvolvimento, n compnraçilo do de· 
scmpcnho do comércio internacional do Brasil, de 1974 para 1975, 
pode considerar-se bastante fnvorâvcl. Contrariamente à ~niorin 
dos países, conseguimos aumentar nossas exportações, rcduzar nos· 
sas importações, diminuir de I bilhão de dólares nosso descquil!brio 
comercial e de 300 milhões de dólares nosso deficit cm contn-corrcn· 
te. O adequado perfil da nossa dívida externa, as relações entre servi
ço da dfvida e exportações c o nfvcl de reservas internacionais con
tinuam assegurando a nossa excelente credibilidade externa. A sus
tentação dessa credibilidade c do nosso modelo de desenvolvimento 
depende, todavia, de um esforço conccntradb pura reequilibrarmos 
nossa balança comercial c reduzirmos a nfvcis normais nosso deficit 
cm conta-corrente. 

Obviamente, o ajuste do balanço de pagamentos só se pode 
con5cguir via aumento de exportaçcks ou redução de importações. 
As dimensões de nosso problema tornam flitil a indagação sobre cm 
que frente devemos ntuar: a resposta imediata é cm ambas. A ml:dio 
prazo, temos excelentes oportunidades de substituiçilo de importa· 
ções no C~mpo da sidcrurgi:a. dn mcllllurgia nilo-fcrro111, da indlis
triu qulmiCll, dos b<:ns de capital c. ao que tudo indica, do petróleo. 
Grande parte do esforço nacional de investimento se concentra nes· 
JCS projeto~ de substituição de importações, c muitos deles dcvcrilo 
dentro de pouco :cmpo entrar cm operaçilo, reduzindo naturalmcn· 
te 11 nos..'ll procura por produtos importados. Enquanto tal nilo 
aconta:c, todavia, é indispens.Avcl que apelemos para medidas 
monc!Jlrins, fi,gis c :administr11tivu de contcnçilo, tais como as ele
vações jfa procedidas de tarifas aduaneiras. os dcpóJitos prévios da 
RC301uçilo n• 354, c do Oc.:rcto-Lei n• 1..&70, a orçamcntaçilo das 
4"0mpras JlOYCrnamcntais c a proibiçilo de importaçilo de supl:rfluos. 

o lado mau po~oitivo do proc:cuo de aju~otc de balanço de pap· 
mentos reside, tod.a•·ia, ru cxpnnsJo dlU C.\ porta~ que nccc:uaria· 
mente teria que filturar como a mais alia prioridade de noua politica 
económ1ca. Nesse tent1do, nuna é dcm.tis repetir que mais vale um 
dólAr adioonal de C.\portllções do que um dólar a menos de impor· 
taçôc:s. A rulo bbic.. para c:u.:a llfinruati\'ll 1: que 11 contenç1o ou a 
substitu1çlo de importa~ podem promover 11 dímínuiçlo do 
dtficlt cm conta-corrente, m.u nlo ajudam .a papr a divida externa. 
E.stll i<\ se cqllliCJOnll pelo aforço de vendas ao c.\tcrior. Um pnb 
CUJns exportações nlo ~m toma·sc inárw. a mWao pra.ro, dc 
absor-·cr poupançu c.\tcrnu. pou n.to terA como u rcmunefllr. Um 
ajuste gr:adual do drfldt cm conu-corrcntc. sem m.lioro traum.u 
par;, a a:onomlll, depende p.lr "MI de uma cond1çlo b1>~c..: do r.\ru· 
do crescimento dlU c.\portAç\lcs. A abcttuna mtcrn11CJonal, por outro 
lado, ger~ ma1s cmprq;os; condut o p.at. ao melhor apro•-cltllmcnto 
d;u suu •·antllgens comparau•·liJ; c leva .a indüstna A daminu.ç.lo dos 
custo• c ao aprimonamcnto dll produtividade. 

Nc:ssc sentido, umll du mAu llicidu rcalínações dn politica 
económic.. que se iniciou cm 196.& foi 1 abertura do noiiO modelo 
de dc::'!len•ol\"imcnto ii.• c.,portaÇÕc:s, ~~~· trintA ano• de cre\Cimento 
introvertido, via subsutuiçlo de imporuçUa. Príndp:almcntc a p:ar· 
tir de l'>(,.'i, com a instituiç.\o do si,.tcma de minidesvaloriLAções 
cumbiuis, c com o est:~bclccimento do~o incentivos fisc:ai" c creditlcios, 
lU CAporuaçcks brasileiras ganhAram impulso admirável, scnlo 
surpreendente, cm expando c divcnifiaçlo. Entre 1968 c 197.5, nos
SD..\ vendas 110 exterior aumcnt:~ram de: 1.881 para 8.650 milhões de 
dólures, o que corresponde u umA tau anual médiA de crescimento 
de 24,4%, Mesmo cm 1975, o ano mAis dramático para a economia 
mundiul desde a década de 1930, conseguimos aumentar nOSSJIJ 
c~portuçõcs de 8,9% cm dólares c de 12,5% cm quantidAdes fTsicas. b· 
so nilo obstuntc as calamidades climAtiCDS que reduziram 11 disponibi· 
lidudc de CliCcdcntes exportáveis de inúmeros produtos, u começar 
pelo açúcar. 

Os primeiros dado~ disponfvcis pura 1976 só nAo infundem 
Otimismo DOS unuJistaS menOS UViSDdOI, a CCrtO que, se COmparar• 
mos as cxportuçôc:s FOB de janeiro n abril deste uno c:om as de igual 
pcr!odo do ano passado, registraremos 5,8% de queda, ou seja, I 58,6 
milhõc.~ de dólures. Essa, todavia era uma queda inteiramente prcvis
t:a, devido uo açúcar. No primeiro quadrimestre de 1975, exportamos 
grandes quantidades de açúcar, a preços excepcionais. Esse descm· 
pcnho, cm quantidades c preços, piorou considcrnvclmcntc no segun
do semestre do ano passado, c teria que ser nccessnrinmcntc fraco 
nos primeiros meses deste uno. Nilo nos iludamos, pois, com compn· 
ruçõcs percentuais que partem de uma base inflada. Exc:lu!do o açú
c:ar, :as dcmuis cxportuçõi:s do primeiro quadrimestre aumentaram de 
19,3% cm 1976, sendo 18,6% nos produtos básicos, 36,2% nos scmi· 
industrializados c I 5,9% nos industrializados. Salvo no mês de janei
ro, cm que as exportações de 1975 foram cxccpcionnlmcntc elevadas, 
cm todos os demais meses ns exportações deste ano estilo acima das 
do ano passado, nilo obstante o comportamento desfavorável do 
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o:a~ar. So lirul do temauc j~ dcvcrcmcn ullnaplWAr a llll&n:a do:~ 
tei• prímarcn maa de 197.S. E ludo india que ai~ o final do ano u 
apon.a~ de: ate, tOJI, milho, manmo-. m•nuCalunadcn c:lc. muilo 
m.J&J do que compcn.QC".lo a pctd.a ll.1 rc«iiA cambilal com o .a~ar, c 
que • mct.:a de 10'1. de apana.io no lot.d de ncnJoU apon•çda do 
corrauc •no ~ &r.nqaJl.amc:n&c reaL~. 

O aiotQ) de apam.So d.u apo~ que vimcn cmpn:cndcn· 
do ,_ ó.ll,_ dei .- omamcn&c &cri que IC projc:IAr dAqua pana o 
Cu1uro, «1m0 ~ andttpm\i~ ~ •wbdidAdc do nottO modelo 
de deiClrnoln~J~C~~Io, Pr~ cm pr&llO a~no, equilibrar a n<n'll 
~ ~cal. Pu• WSio, aponu nlo t a 0~UC"A. nw t a 
mc.fbot Wlluc:.&o, SJ.o ~ tOb pma de t:t•''C cmc cconómiCI, 
•JU'o~Al df Ulll ~Pf .. ma •pcau lf'adiUIImcrllc. OORO dti'.01 cm 
<llleiA••""'"UI&c. ,..,... ~bildat-v~ de •Ju"c. aporur 
ma.n t • 6ltiGI ......... ~- llotitoole mm Joa,o, t daqbd. por 
-'60 &.do, c;vc' ll.&o .-qcll&\ impon.dota de bm• Cllo1oal0alt. 

o qsor - 6n.u. c:w-&c •'lllllcri..,.. a qualqua cn~e anlcm.t· 
~. E ~que. a ~ .s.. ~ doai~~ •. 
,_~ uaa paut.a de~ ma..• dltüca.. T ambtm, pn.t 
~ .. - ~ 6c qut'&DQI,.~ t. 6-. IOiuç&o. 
f!~oe ot qgc aqi"am qw • pollüc;e de illoa'cmmlo de 
a~ lab• ~ • iiiOIIWI ~alem&. ou que o 
t~ 6o IIICnliCSo ~atcno .,.. .• de a~~. a poliiJQ de 
~ -"• .:1~. Um p.d• dcpmdc do a&criof· nlo pelo que 
pmcll~ ~. IB&I pdo quc Dlf t iodá~ coa~PfU. ~- ~Ctt
lido, t doqahd qlilf ~ OOIIIia.., lba• c:uc:m. pela R:a• 

m~ do~ de~~ de~ CllllaCi&lt.. m..• 
,_ alo dlroow ~ - ~ dc!NICIDQ&o i polllb de Ílt• 
{~tto l• a~. T~ t ~''C! que o mcn::ado an&cmo 
w fifi!~~ ~do cSaoatvo~Wímal14 c dA mdboria da 
4111111~ de f'rl!lodA.. MD nlo DOt ~ da OOCIIAbibdadc 
~· ~ ialeniO alo fcdu bal.uiQo de ptpmal~. 

I;~~ • •i..S.O 6IJt ~da R~ que not an· 
~«1116n:.a.ftl ..o ~· • auoo-m.&o do 001110 moddo de daal'·ol· 
·~. Se= o~~ nlo ICri&mot obcJdo 01 cmprt:... 
~- quc - pcta:lilifaC~ J<liiQiulu I'CIIUYu ambW~; ll&o lctiamot 
- .ao maodo ptn·.ado C&1cniO dc apíl&U.. E ai toerl&mOI for· 
()lllb • pr,pt ~ ~"CCi• u.cnnoo. o PR'QO ela ente do pctróiN 
quco. boc'al oou IIW. ·-_...,.aftdo cm ptua~ tua\G, 

Se Qpoft.at (DCII.IA~~o~ ICDdo a &Wc.a .oluç&o, nenhum. dO\'JdA 
~ puret quanto a coai.ÚIWcs.dc ci.A potruca de amplo apoío b 
~ O aau.e.l Cowcmo. alíb, leal da6o aa maia emplu do
-"'~ Wl Mil ddcnslíudo de~ aa not.JoU \'CridA• ao a· 
lmot .. ~o Cllmpo dA polltic:.a cambial, nlo hi ru.lo para que n01 da
,._. dA poüt..::a de manldavalonDQ6c:t., que Llo bon• rauiiAdo. 
\'Cm apt'CICII~ndo dclt6c 1961. Corlludo, x:m n01 a!aatarmcn de Klü 

JI'O'luladot blNCOI. IOUbanOI acdcd·lu q~~&~~clo ncccuArio, como 
ocorreu llA do11 maa.. qll&lldo wraiam aJaumaa dllvidaa tObrc a POI' 
11bahdAde de aporurm01 aJaun• produtcn primiriot.. como tUja c 
malho. Et.\.oU düvid&J hoje .c dUliparam, como IC aú diuipando 11 
re:aiÍ\·~çlo ínOllcíonAría do inicio do llno. Auim, u minidavalori· 
z.açõa jf& te acomodaram a KU ritmo normal. Em mal~ria de in· 
a:nlii"Ot crcdillcioa. dou aempl01 bulam. O primeiro te refere à 
muhipliação de um aúmulo jA cxiJicnlc, o da Resolução n• 71. HA 
um ano, o• rcaan.o1 tcpiUIDdOI pelo Banco Central por c:uc: mc:ca· 
ni1mo nllo uhrapllUIIvam 2,4 bilhões de c:ruzc:iros. Hoje aiA o cm 7,5 
bilhões. O ~undo aemplo é o de um novo estimulo, o da Rao· 
luçllo n• 3S3 do Banco Ccnlral. O Orçamento MonctArio consignou 
uma verba de 3SO milhões de dólares para o mecanismo de apoio ao 
incremento de exportações de manufaturados. A rcaçllo surprccndcn· 
temente favorflvcl dos cmpresârios lcl•ou ao agotamcnlo desse 
limilc. Nova alocaçllo foi assim destinada no Orçamento Monct6rio 
à Resolução n9 353, elevando a verba total para 578 milhões de dó· 
hucs. Em matéria de créditos·prêmios fiscais, temos agilizado consi· 
deravclmcnlc a concessão dos ri:hitivos no !PI, facilitando, in· 
clusive, a sua devolução cm dinheiro. Os créditos acumulados do 

ICM, por sua vc:z. cnc:ontruram um mc:canismo de rccuper~çllo, 

com a promulgaçio do Dcctcto-Lc:i n• 1.426, que jA beneficiou os 
a portadora do Pari, Pernambuco, Alasou c MananhAo, c que em 
bm'C dc:vcn atendcr·se ~ outros &lAdos, p~~rticularmcnlc nu rc
siõa mcn01 dCKnvolvidaa. 

Algumu invalidu inlcmac:ionau conlna noua polhica de in· 
ca11ivcn lém lcvlldo vAricn olnetvadorcs a pc:rplaidAda ou a su· 
JOIÕCI prccipí~du p.~na ;a sua mc:dAnça. Creio que algumu defini· 
cdet de polllia te fazem nca::uAriu. Em primeiro lugar. te o Qo
.-crno alribuí a m.tior prioridAde A ap.~m.Ao de exporuçda, o vo
lume de anca~livo.lcm que tcf coruerv.clo. O inca11ivo pode ter mu· 
chdo na (onn. de co~~o. m.u nlo cm aua aprcuAo real. Em ~e
pndo lusar. mamo cm mo:a1w de formu de cona:ulo dc:vcmo-nos 
llla.\l.u dof. altcmOI m.1niquc:út.u: o doamatúmo c a iconochulia. 
Ootm.tlitma NCna cnQI'lltrno\ .u ncnt..u !ormu juridic:as de in· 
<Xnll\'01 como '-c:nbda ctcm.u. c: prolatar pac:ilic:amcnlc conlta 01 
not.- p.Jt'Otltot de Qlmà'c:io QLIC a du opõem aJauma objcçio. 
lconoda~IJI ICf'U tqcÍillrmOI.U (Otm.ILl alUIU de inccnlÍYOI loÓ por• 
que altun• pam::itot de comtn:lo coniOIAm a •ua lqitimidAde no 
.:.>niQio da.• ~ anlcmacion.~U. 

Tomemo• o c.a.tO aplk:ilo d01 crtdilcn-prànícn do IPI c do 
ICM. Oovlnll."lnamc:nlc. nlo o a~C~tamOI como •ulhi'di01 h apor· 
~~ nu• como ~~ .\ rorl'aJt, dalirud.u a compcnwar ónw 
p.ara(uan que n.\o t.lo dcvoi\'JdOI a01 QpGrtadora, 

Aanda doutnnatiamc:nlc, mamo que cua crédilcn-prànao con· 
•••"CUCm .dpm dcmcnlo de NJbWdio, dclcndcm01 o principio de que 
nenhum p.~h ~-aia DCUimir.A·IOt via dirc:i101 compcnwatório-. 
.... a~ quando te dcmont.tralte a ocorrbKia de da001 A indllJiría do 
JNh ampon.ador. dcnlrO dOI prindpiot do acordo do GA 1T. E.u.a 
powçlo doulnnAru c a que dclcndcm01 n01 forOi intcmacionau 
on6c te d&loC'IIIc o problema dcn inca~tiv01 b Qponaçda. 

A poUçlo doulnnAría. IodAm. nlo ncn auloriz:a a aquecer u 
rc:abda~ da vidA. Tomcmcn o CIUO doi &1Adol Unidcn: exule um 
Tt* ACI que obrip o Socrclirio do Taouro a impor dircilcn com· 
pcnulóríOI ~brc u aponaQ!kl de pabo que concedam inca~tiv01 
A.• \UU apon~ IOb a forma de N1bWdi01 ou mamo de con· 
c:a..&:l 11 forfalr. indcpcndcnlcmcnle de prova de dAno A ind115lria 
loal. 0~-iamcnlc, nlo atAmCM de acordo com a doulrina do Tralk 
ACI. Sqoc:Ur n01 Cotot inlcmac:ionaü pana que 01 Esllad01 Unidos 
acalcm um •ililema mo:au c:ocrcntc de: inccntivcn h aportaçda é 
obrípçlo que procur.am01 cumprir. Mu prolcslllr conlna o Tndc: 
Ac:l tem nenhuma açio inlc:rnacional penu.uiva de sua modificação 
c allludc romlntica, que ;a nada conduz. Enquanlo o Tradt Ac:l 
eu•tir prcciwam01 com de conviver d11 melhor mancina poulvel. Euc: 
o .cn1ido dcn acordos firmado• com o SccrCIArio do Taouro Norte
Americano, dunnle a lua vuilll ao Bruil cm maio. 

Serfamcn histcricamcnle iconoclastas, no cntanlo, se: por causa 
do Tndc: Ac:l raolvCssc:mos, de chofre. acabar com um sislcma que 
te rc:vdou tAo produtivo para u exporuçda, o dos crédilos·pri:mio 
do IPI c do ICM. Os problemas de dircilos c:ompcnsalórios surgiram 
em cera de 10% das nouas exportações de produlos industriali· 
l.lldos. E nacional que procuremos uma solução pragm6tic:a para 
cua 10%, mas não que a eslendamos preCipitadamente para os 90% 
rc:slnnles. Cube dar lempo no tempo c, cm c:ada caso especifico, nego· 
cinr com os parceiros de comércio, sempre ouvidos os exporladorc:s 
brasileiros. 

Es5a mesma linha de pragmatismo a aplicar no campo externo 
dcvc.sc c:s1cndcr no inlerno. O Dccrclo·Lci n' 1.426, forneceu excc· 
lcnle mecanismo para o ressarcimento dos crédilos·prêmio acumu
lados do ICM pelos exportadores. Melhor que usar esse mecanismo, 
no cnlanlo, é evitar que os c:réditos·prêmio se acumulem. O Governo 
Federal possui hoje os instrumentos eficazes, através do Conselho de 
Polllica Fazend6ria, para assegurar essa soluçilo bem mais tranqUila 
aos cxporlndorcs. 

Meus Senhores: 
A economia admilc certas opções politicas; mas impõe certos 

caminhos como necessidade lógica. Necessidade lógica é o Brasil im· 
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pulsionar as suas exportações à maior tua de crescimento passivei. 
Fiquem, pois, 5eguro$ os exportadores de que algo jamais lha 
fultur:l: o integral apoio do Governo Federal ao~ l>CU5 planos de: c:-.· 
p:amào." 

O SR. I'RF$1l>E:\T~: (Magalhao Pinto) -lrc.'lll3: 

Discu~são, cm turno õnico, do Projeto de lei da C limara 
n• 19:!, de: 1974 (n• l.s-1:'-8/74, n~ Ca~1 de ori~tcm), que .. 1. 
tcra o Plano N:u:ional de Viaç11o (lei n• 5.917, de 10 de te

lembro de 1973), tendo 
Pt\RECER FrWORÁ V E L, 1o0b n• JJS. de 1076, d.:a 

Comiuào: 
-de Tramportn, Comunlcacôn c Obn• l"'ibllca ... 

Em dil>CU~o o projeto 
x nenhum do\ SI"\. Scnadore\ dc::>cJar di><:Ull·lo, •·ou cna:trólr .a 

dí..:u~./io. (Pau,.;),) 
E~t.i enccrrud:a. 
Emvo~ção. 

Ot Sn.. Scn:adorcs que o :apro•·am, quar:am pcrmanc«r ocnta· 
do~. (Pau~.) 

RejeitAdo. 
0 projetO JoCri Arquivado C feitA li devidA comunicação ,\ 

Clir:uru dcn Dcput:adcn 

E o ~oqtuintc o projeto rcJCÍl.:ado 

I'ROJ t.ãO DE Lf.IIM CÁ~IARA N• 1'1!. Dt: 197ol 
( :-..-. IJUS.8(74,u Cau dl' orilftll l 

Allt'fll o J'lano Nadoa.al dC' \'laçào (l.d 11" 5.917, dC' 10 dc
\C"Itmbro dC' 19'7;\ ). 

O Congra1o0 Nacional dcact:a: 

Art. I• Fica inclulda no Plano S:acional de Viação, instituldo 
pela lei n• 5.917, de 10 de Ktcmbro de: 1973, na rdaçlo dc:Kriti•·a 
d~n (c:rro•·ia•. a .q:uíntc (crro•·ia radial: 

010- Br:ssnin (DF)-CuolinA (MA)- Belém (PA). 
Art.1" Esta lei entrarA cm vigor na d:lla de su:s public::açlo, rc· 

vogudu~ lU dispo•içõa cm contrário. 

O SR. J'Rt:SJDE.'I,ãt: (Mngulhàa Pinto) -lltm ol: 

Di..:uwo, cm turno õnico, do Projeto de lei da Climar11 
n• 4:!, de: 1976 (n• 1.794.Bj76, na CaSA de origem), de inicia· 
tivu do Senhor Presidente du Repõblica, que altera dispcni· 
çõo da lei n• 6.0M:!, de lO de julho de: 1974, c: dA outru~ pro
vidi:ncius, tendo 

PARECERES FAVOR,\ VEIS, 1o0b n• s. 455 c 456, de 
1976, dus Comissões: 

-de Scn'iço l'úblico Ch·ll; c 
- de Finança!>. 

Sobre a mesa, cmcnd11 que vai ser lidu pelo Sr. I•·Sccrctário. 
~lida a seguinte 

Ei\IENI>A N• I (de plrnário) 

Ao Projeto dr 1.~1 da Câmara n• 42/76. 

Di:-sc: :1o :1rl. I• do Projeto de lei n• 42/76 a seguinte rcdaçào: 

"Arl. I• A c:xigcncia da escolaridade prevista nos inci· 
sos I c III do art. 5• da Lei n• 6.082, de I O de julho de 1974, 
nilo se uplicará às progressões funcionais dos aluais 
ocupantes dos cargos de Auxiliar Judiciârio e de Atc:ndcntc 
Judiciário, respectivamente, que foram transpostos para 
essas Categorias cm decorrência da uplicuçào du citada lei." 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1976.- Paulo Guerra. 

Justlncaçào 

A presente emenda visa a contemplar, ao lado dos aluais 
ocupantes dos Cargos de Auxiliar Judiciário, os Atcndentcs Ju· 

dici6rios entre os beneficiados com a dispensa da escolaridade CJ~igi· 
da no inci~ III do 11rt. S• da lei n• 6.08:!, de: lO de: julho de 1974. 

Pois, como K sabe, os Atendcntes Judic:i6rio1 pusaram 11 intc:
.(trAr - com A s.ançlo da Lcl n• 6.0S4j7S - o mamo Grupo de 
-\paio Judicilrio a que pcnena:m cn Têcniccn c 01 Auxiliam Judi· 
ci6rio'- nlo se justificando, dcs.sa maneira. que 1 medida nlo seja 
igualmente a eles uteflloiva. 

El._ por esta moth•cn, 1 nu.lo da emendA que ora propcnho A 
conloider.açlo dcn eminentes p:arcs, espcfllndo encontrar a nOI:'C'UArua 
acolhida. 

SAla du Sà.tôcs. ~" de JUnho dl' 1916. - Paalo GINfn. 

O SR. I'RF.SIDfSTE (MaJalhlo Pinto) - Em di~anwo o 
pro)Cio c 1a emend-1. (f"au~.) 

Se nenhum de» Sn. Smadorcs qui.u (ucr u.1o0 dA p.~J.,·ra, 
c:n..'Cft(la dh.cu.~wo.' (Pau.~.) 

EncaTad.\. 
A malttia ltÂ .U comi.~~ C()mpctcntcs, cm ~1rtudl' do f'C'(C• 

b1mcnto de cmcnd-1. cm pkMno. 

O SR. i•Jif.Siot~ãf. (Moplhlc:\ Plnlo)- ltn~~ 5: 

o-..ao. cm primaro turno. do Pfo,no de la do » 
n.ad43 n• ~.ao. de 197~. do Senhor Senador Sdt0:1 Camaro. 
que d.i nO'·a r~ ao 111. l':'.l, do Oca-cto-la n• ~.t.:7, dr 
~to de octcmbro de 1~. que "O.op.k wbtc •~ S«Kd:a~ por 
A~". tendo 

PARt:CiiRES. 10b ll"'l J)J c JJ.&, dl' 197b. d&l 
C<lmi~oklo; 

- de- COIIOIItaJoio C' Jwka. pela con•tlluaonalidodc c 
JUtadiO:ld.ldc do Projc:o. (Onl a Emcnd.2 que aprocnta de 
n• I·CCJ;e 

- dl' •:c-~a. ra~qr~~! ao Pfo,tcto c ;\ Emendo d& 
Com1~ot.lo de Con.•lltulçlo cJu~i~. 

Sobre .a m~. tc"quctimcnto que vai >et lido pelo Sr. I•·Sc· 
cn:tArio. 

ê lido O KJIUlnte 

Rt:QL't:RI~fE.'I,TO :-,-. )07, Df. 19711 

Ncn tcrmcn do ati. 370 do Rc:Jimento Interno, r~uciro !oO

brcst:amento do estudo do Projeto de Lcl do Senado n• :!.&0, de 197.S, 
que dA no\·a rcdllção 110 11rtigo 173, do Oca-cto-lei n• 2.6:!7, de 26 
de Ktcmbro de 1940. que: "dupõc ~brc u socicdad~ por :açôcs", D 

lim de :guardar Projeto do 1:.\c:~:utivo que tral:l du Sociedades Anó
nimu cm (aK adi:antAdll de el11boru~o. 

Sul11 dusScs.Wcs, 24 de junho de 1976.- Ruy S.n101. 

O Sr:sC'I- CarMiro (MDB- RJ)- Peço a p11iavru Sr. Pre
sidente, puru ralar sobre o requerimento. 

O SR. J•RESIDE11oãE (Magulhdcs Pinto)- São hA votação. A 
mutériu sui du Ordem do Dia puru o exame do requerimento pclu 
Comi:~.~o de Economiu. 

O Sr. Nrlson C•mciro (MDB - RJ) - O requerimento foi 
pedindo, apenas; que fosse suS111do; nilo foi pedindo audii:nciu nu 
Comissão de Economia. 

O SR. i' RESIDENTE (Magalhães Pinto)- O rcqucrimc:nlo vai 
ser examinado pela Comissão de Economia, que (alou sobre o 'proje
to, porque o pedido foi paru sobrcstamcnto; entilo, nilo podemos 
fazê-lo sem que u Comissão opine. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- E sem que: o Plenário 
delibere? Bastu um Senador requerer pura que o projeto scju so
brestado? Nilo é necessário o pronunciamento do Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhilcs Pinto)- ~ requerimento da 
liderança para ir à comissão que vui opinar sobre o rc:quc:rimcnto do 
Líder. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Irem 6: 

Discussllo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1976, do 
Senador Senador Adalberto Sena, que altera dispositivo da 
lc:i n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, wb n• 381, da Comi.Wo: 
-de Comtlrul~o c:Ju~dta, pela inconstitucionalidade. 

Em di . .cuwo o projeto, q1111nto A con•titucionalidadc. 
Se nenhum do1 Sl'l. SenAdora dc:sc:jar fazer uw da palavra, vou 

encerrar a di~1n~o. (Pausa.) 
Enc:crnad•. 
Em vo~AÇ\o. 
(h s,.... Senadora que o IIJH"OVAm, queinam pcnnancca ~nta· 

~. CP.au~.) 
Rcjcsudo. 
O prOÍC'O ter-i arquivado. 

r~ o qwntc o projeto rejeitado 

f•ROJ t:TO DF. Lf.J DO SE."\ ADO :'i• 9S, DE 1976 

Altl'fa .rn,o.irloo da UI _. s.II90, « 11 de- jaabo « 1973. 

O C onpa.1o0 S.,Qonal cScact.a: 

An. I• 0 o~n. I) d.lla n• S.S90. de li de Junho de 197J, p.u.1.1 a 
'lJOf".lf (J.)ftlll tqUUIIC tcd..açlo: 

- An. IJ (h traballudora. o~utónomo., 01o tqtura~ 
laa.ll.lll~ C 01> c:mpn:Jadot COtllribuirlo 10bn: UniA aaJa 
de uU:lo·b.t.tc .a.wm dd"&n~: 

CU•ec de O .:11 I ano de tii&.IÇlo - I t.IIUrio mlnímo; 
CU•ec de I a ~- aiiOl de r.ti.açlo - ~ Yliriot mlnimCK; 
(.'l.uec ~ " ) anoto de fil~ - J t.a!Ari01o miníma~; 
(l..utc de J a.& ana~ de (ahAçlo - .& ..ario• mlnim01o; 
CU•ec de.& " S aiiOl de filaaçlo - S wiri01o mini mo•: 
CU•ec de s " ' anOfo de m~o - 7 l&liriOI mini mOfo; 
CU•oc de 7" lO o~n01o de: lillaçAo- 10 .. Jlri01o mlnim01; 
CU•oc de lO .:11 IS an01o de liliaç.to- I~ t.a!Ari01 mlnim01o; 
O..•oc de IS " ~ an01o de (liaaçlo - IS •.d~riOfo mlnimo•: 
O..•~e de ~a Z.S an01o de: filiaçlo - 18 w1Ari01 mfnim01o; 
Cüuc de~ a )O anoto de filiaçAo- 20 w1Ari01 mfnimo•. 
~ 1• Cumprido o intcntkio, podc:rA o ICJUrado, ~eu-

wm lhe ron•'Kf. pcnnaiiC>OICf 0.:11 clü~t cm que ~e encontra. 
Em ndluma h•pólae. portm. a~e fato en..cjarA o ac:er.w a 
outra c4ue que: nlo 11 imediatamente •upcrior, quando o 
oqur.ado dc:tcjar prosredir na acata. 

~ :!"' O tq~unado que: nlo th-c:r condíçõc:r. de IUttcntar a 
contnbuiçlo da cla•~e cm que IC encontrar, podc:rA regredir 
n.a c:IC.ala, atê o nfvc:l que lhe convier. ~endo-lhc f11c:ultado 
retomu A cla•~e de onde rqtrediu, nela contando o perlodo 
anterior da contribuiç.\o ncuc: nlvc:l, mas ~em direito A redu· 
'lo do• intcl'ltlcio• par11u cl:wc:r. quintes. 

§ 3• A contribuição miníma compulsória para os prolis
\Íonai• liberai• é 11 correspondente: A clauc: de O (zero) a I 
{um) ano de filiaçlo, Km que ~e suprimam, com isto, os 
pcrfodos de carenc:i11 exiaidos nesta Lei c na de n• 3.807, de 
::!6 de ago11o de I 960." 

r\rt. ~ E.oitu Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
t\rt. J• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. I•RESJDENTE (Magulhi\es Pinto) -Item 7: 

Relatório apresentado pela Comissão de Inquérito 
incumbida de investigar e analisar a atuaçilo do Movimento 
Brasileiro de: Alfabctizaçilo (MOBRAL). 

Antes de subemtcr a matéria à apreciação do Plcnlirio, cabe à 
Presidência prestar alguns esclarecimentos. 

O Regimento Interno ao dispor sobre o resultado dos trabalhos 
das Cumissõcs de Inquérito apresenta duas alternativas: 

O art. I 75 estabelece que o relatório oferecido pela Comissilo de 
Inquérito concluirá pela aprescntaçi!o de Projeto de Rcsoluçi!o, no 
caso de: ser o Senado competente para deliberar a respeito; jli o art. 
I 77 regula a hipótese cm que este relatório determine a responsabi· 
I idade de alguém, por falta verificada, cabendo, aqui, à Comissão de 
Constituiaçilo c: Justiça propor o referido Projeto de Rcsoluçilo. 

Nenhuma das normas citadas aplica·sc ao caso cm exame, pois 
o presente: relatório concluiu, apenas, pela apresentaçi!o de suges· 
tõc:s, uma va que- como afirma o Relator- "a naturClll das inves· 
tigaçõc:s nilo en~ejou a elaboração de: Projeto de Resolução". 

1\ Presidência, entretanto, entendeu nc:cc:ssário submeter A deli· 
bc:raçilo do Plenário essas sugestões, as quais IC aprovadas passarilo 
a figurar como manifestaçilo do próprio Senado. 

Em discussllo. 

O Sr. Cfl.,an Rocha (MDB - SE) - Sr. Praidentc, peço 
palavra. 

O SR. PRESIDE., TE (Mag11lhies Pinto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. CILVAN ROCHA (MDB- SE. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Prc:sídentc:. esta Cuajá conhece: a pos.ição do meu parti· 
do wbre o relatório da CPJ do MOBRA L. O relatório não é discuti· 
,cJ, é muito bem feito, mas peca por falta. 

A CPI que foi idc:aliz.ada a partir de discui'IOs de nobres Senado
ra, nCIL:I ~. pretendia c:uminar o problema do MOBRAL 
lnfanto-juvc:nil c:. cm con~CqOencia, c:uminar todu as implicações 
daquele movimento de alfabetização. Pc:rdc:u-~e a oportunidade: de se 
talc:r um cume maü detido de uma entidade que recebe toda a 
•imp.:~tia da Naç.\o. mu que, nem por isso, é isenta de: criticas c de 
cumes. Contra a CPI que examinou primeiro o problema da prcscn
Ç.a da• c:riançu nu c:ICOiu regulara de adultos. - presença que foi 
c:x11mimada por esta ~. pelos mais eminentes dos nossos colegas, 
c. na outra C:w, por educadora também do mais alto esplrito publi
co-. foi feito um qulUc: unAnimc libelo. 

On~. Sr. Presidente:. foi dcmonnrado nessa CPI que, malgrado 
u determinações de: todos os Ministros de Educação, aquele movi· 
mc:nto de: c:ducaçilo continuou c continua a tUar crianças c:m c:ui'IOs 
regulares de adultos. E que fez a CP!, examinando o problema? Vou 
ler, apcnu, um pequeno trecho do relatório oficial: 

"Há municípios onde nllo hã c:ICOlas suficientes c, onde: 
:xistcm, os profes10res sllo ~emi-analfabetos. Então, a ocor
renciu de alunos mcnora nos C:UI'IOS de alfabetização funcio 
na! é dolorosamente irrccusãvc:J no nosso estágio atual." 

Oru, Sr. Presidente, uma CPJ que se ocupou, primordialmente:, 
deste assunto, c que concluiu dessa maneira, nilo pode: c:vidcntcmcn
te, aprc:sc:ntar um relatório a ser discutido. Foi um relatório, repito, 
que se perdeu por omissões, numa oportunidade de se examinar 
iscntamcntc o problema de alfabctizaçilo neste Pais. A Comissilo fc:z 
vistas grossas ao problema de regrcss!o, de rcprovaçilo c ao problc· 
mu mesmo da utilidade social do próprio programa brasileiro de 
alfaberizaçi!o que, de acordo com os próprios dados oficiais, aprc
~cnta este quadro altamente assustador: dos cem alunos matricula· 
dos no MOBRAL -estou usando os dados próprios daquela or
ganização-, 5 I silo reprovados, JS se evadem, sobrando, portanto, 
34. Se levarmos cm consideração a cvasi\o que é a bête nolre de qual· 
quer problema de alfabctizaçilo, e que ni\o é levada cm conta, 
dc:claradamcntc, pelo Presidente daquela entidade, c se calcularmos, 
com bastante otimismo, essa evasilo cm cerca de 30%, dos 100 alu
nos matriculados sobrariam I 5, que teriam que ser reciclados pura 
não se perder o trabalho jli realizado. Também, nesse aspecto, ficou 
demonstrado que o MOBRAL ni!o se está preocupando, como de
vera, com o problema da rcgrcssilo. 

Por isso Sr. Presidente, o relatório, por ser inconclusivo, por 
não aproveitar a oportunidade de uma Comissão Parlamentar de 

o • I o I o o o 'o ,o ' I • ' o ' • • o o 



-227-

Inquérito, apesar do apreço que o Partido tem por S. Ex• o Sr. Rela· 
10r, niio terá o que discutir, pois foi um relatório inócuo. Perdeu-se a 
oportunidade de se fazer um exame sereno daquela instituição, da 
qual ninguém, aprioristicamcntc, pode ser contra ou a favor. Mas, 
por um dever de fiscalizuçilo do Congresso Nacional, teria que ser 
analisado com a isenção c com a altitude com que o Senado examina 
as coisas dc.~sc Pafs. 

O Sr. GIIYaa Rodul (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS€ LINDOSO (t\REN,\ - AM)- ... onde chego, 
nos mais longfnquos munidpios, cu faço, Sr. Presidente, visita iu 
agencias do MOBRAL. Só tenho colhido, nessas visitas, satisfação, 
ante u scriedude c:om que esse trabalho !: desenvolvido, constatando 
o entusiasmo dcssns comunidades mobilizada.s pcla.s sua.s lideranças, 
puro prestar o grande serviço de torn:u o Brasil um Pafs sem 
analfabetos. 

O SR. l'RESIDE:"'TE (Mugalhiles Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt UNDOSO (ARENA- t\M)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Está na Ordem do Dia o Relatório da Comiwo Parlamentar de 
Inquérito institufdu pelo Senado Federal, incumbida de investigar c 
analisar a atunçilo do Movimento Brasileiro de Alfabetiznção -
MOBRAL. para que sejam homologndus ou rejeitadas pelo Plenário 
desta Casa as suas conclusões. 

O nobre Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Sr. Gilvun Rocha. Senador por Sergipe, fez. agora, alguns comentA· 
rios cm torno do nosso Relatório par:~, no final, dizer que se: perdeu :a 
oportunidade de se: flllcr exume cm profundidade n respeito de 
assunto de tilo magno interesse para o P:lfs. 

Entendo, Sr. Presidente, que nilo perdemos n oportunidade, 
oportunidade surgida cm decorrência de debutes suscitados por 
eminentes Senadores face u connitos que alguns sentiram existir 
entre n nçilo do MOBRAL c o texto da lcgislnção que lhe autoril.ll o 
funcionamento c define o seu programn de ação. Essa oportunidade 
nascida com esse Inquérito foi nprovcitndn pnra um exnmc, umu 
investigação cm profundidade. mas tranqUila c responsável, cm tor
no do MOBRAL c das teses que alimcntarum esses debates, desfazcn· 
do, no fim dos trabalhos, cqufvocos c repondo n verdade nu linha da 
verdade. 

De todos esses debates, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vcrifi· 
cu mos que n instituição saiu fortalecida. tal n grnndczn e n seriedade 
do trabalho que presta no Pafs. 

A Comissilo Parlamentar de Inquérito visava, no entanto c 
sobretudo, Sr. Presidente. Srs. Senadores, estudar o problema dos 
programus lnfanto-Juvcnis que estuvum sendo ensaiados, que 
estavam sendo objcto de experiência dos MOBRAIS de Porto Alegre 
c de outros Estados, no Nordeste. Os experimentos cessaram com a 
determinação do Sr. Ministro da Educação ao conhecer dos mesmos 
por considerar um alargamento das atividades dn fundação, quando 
ainda há muito a flllcr no seu campo cspec(fico. Todos os ~ducado· 
rcs, todas aquelas pessoas que se dedicam a servir n Agencias de 
Desenvolvimento Social, de Serviços Sociais, de Educação 
Comunitária, todas sabem que se torna importante, nu busca de atcn· 
der às necessidades de determinadas comunidades, ensaiar-se os 
projetes, buscar-se, incontidamcnte, atender as asparaçóes de cudu 
clientela pura, satisfazendo tais aspirações, atingir à finalidade maior 
dessas Agencias, que é o desenvolvimento do homem, o crescimento 
do homem nas dimensões do saber, nas dimensões do ser, como 
afirmação de cidadania, de responsabilidade. 

O Sr. Gll•aa Rodul (MOB- SE)- l'l:rmitc V. E.\• um 11partc:, 
nobre Senador':' 

O SR. JOSF: 1.1:"/DOSO (t\RENA- AM)- Ouço o aparte de 
V. E.\1 , nobre Scnudor Gilvnn Roch11. 

O Sr. Gll•an Rodla (MDB- SE)- V. Ex• estA K desviando 
paru um11 apologi:a do MOBRAL. Está. ocrtnmcntc, querendo Kr 
simpático. nllo só ao MOBRAL. como 11 todo o Pais. Nós M>mos 
Oldmirudores do MOBRAl.; o que nllo podemos entender e D intOCD• 
bilidudc do MOBRAL. O MOBRAL tem que Kr cxuminado, IWim 
como. de resto, qu:alqucr ori!AniznÇl\o cducncionnl, Jlllra que K 
.:olha, pelo mcno~ o elcmcnt:ar: o MOBRAL 1:. re01lmentc, uma 
inversão maciça de recursos vAlida ou nilo'? E veja V. ~· -quando 
V. ~·diz que o Ministro IICIIba de tomar providencilu no sct1tido 
de que ,c; impeçam crinnça.s de ir pllra 11 escola. cu alou lendo, Aqui, 
depoimc:nt.J do Sr. Presidente do MOBRAL. que diz cxAtAmcnte o 
)Cguintc: ··srs. Senadores, o MOBRAL recebe cri11nçu desde 11 suA 
criação". V. ~·sabe, como cu, que o que nao fAltou no MOBRAL 
foram rccomcnduçücs minutcri11is par11 que isto não ac:ontCC'C:ISC. 

O SR. JOSF: l.l:"liPOSO (ARENA- AM)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, par:~ (;uer Brasil grande 1: prc.:iM> ter 11cscortmo de 
gr Jnda.a c partir da rc011id:ade de um OrJsil cheio de problemas, 
cheio de diliculdado, c.\igindo .:oragcm. dcci~o c bom·senM> para u 
magna tarefa de construl·lo, nu divitJo de trabnlho, no wumir res· 
ponsabilidades. 

Pensei que o aparte do nobre Senador Gilvan Rocha viesse 
contribuir com algo diferente, viesse: f:llcr uma colocação vAlida 
neste debate que envolve uma entidade que ajuda a se flllcr o Brasil 
grande. l.llmentuvclmcntc, encontro-me cm estndo de frustração. 
S. Ex•, simplesmente, deseja que seja decretada a impossibilidade de 
o MOBRAlaceitur, nilo o Programa lnfanto-Juvcnil, mas rocitur, 
nos municfpios mais distantes deste Pafs, uma cri onça de 9 ou I O 
:•nos, que nào tenha escola para freqUentar. 

O Sr. Gllvan Rocha (M OB- SE)- Isso foi taxativamente pro i· 
bido pelos Ministros, Ex• 

O SR. JOSt I.INDOSO (ARENA - AM) - V. Ex• está 
confundindp as coisas, nilo sei se por falta de clarividência, de boa 
vontade, ou por uma premeditação de perturbnr o orodor. V. Ex• 
confunde a oção do MOBRAL, dentro de uma comunidade, com o 
cxpcricncio do Programa Infante-Juvenil. 

O Senado foi convocado a examinar, atravl:s da Comissão Parla
mentar de Inquérito se o MOBRAL, fazendo o Programa Infante· 
Juvenil e institucionaliznndo-o, estaria cumprindo ou descumprindo 
a legislação: se seria válido ou não, focc à limitação do tempo de en
sino desses programas e ante as tarefas prcclpuas da Fundação, que 
silo as de realizar alfabetização de adultos. Esses programas, real
mente, ministram o ensino cm termos - vamos dizer - muito râ
pidos, cm pcr!odos de 5 ou 6 meses. Pois bem, as estat!sticas reve· 

O experimento lnfunto-Juvcnil do MOBRAL revelou uma defa· 
sagem entre a capacidade de atendimento entre a rede normal do 
ensino c as necessidades das comunidades brasileiras cm geral. E já 
em decorrência das preocupações do Senado, refletido na Comissão 
Parlamentnr de Inquérito, o Sr. Ministro da Educação tomou 
providências pura robustecer os uuxllios destinados aos Estados c 
Municfpios, no concernente ao atendimento, cm escala mais ampla, 
do Ensino Primário, responsabilidade constitucional dada aos 
Estados e Municfpios. 

Desde quando me vinculei a este trabalho parlamentar da 
Comissão de Inquérito, como seu Relator ... 

I aram que. sempre houve o comparecimento de menoras ao 
MOBRAL sob a pressão irresistível da falta de escolas, sem consti· 
tufrem esses menores Pro$ramas lnfanto-JuvcniJ, que seria a institu
cionalização de um trabalho relativo a clientelas desajustadas do 
sistema normal por questão de idade, pela repetência ou em de
corrência de problemas de trabalho. Fazer essa distinção é conduzir 
o debate na linha reta e fazê-lo repousar nos fatos. 
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O Sf. c;u ... R~ (MDB- SE) -l'm!ucc V. ~·um liJIIn~ 

O !'ill. JOSf.. IJ:'\OOSO (ARE.'IA - AM)- Pon bem; (Ot a 
PI'"' 4ú Pf~·arru lllf.allto-Ju"'"ll. Qpcnmo...t. de Pono Alcrt-c: 
"i""· .alút,. n.lo> d.W Olói'C,..,. p.aJa qwc .c a..aJIC • ptoiboç1o m111n
u.:uJ ck c:t.e~ôlldo ~ piOJI:aliSAt., IB&t JU'.slll, Clll lodo& A6t.. q1K 

- ckbor"""'_,.. toObt'C: c •-lo. a=~ oa td..a:bf- doto 
~~" 6o !k.l ...,.,.. aiJI"""' p~otll&4.a de tdb.ao. de daqo 
.-~~u 

n SI. (~·- ~(MOI - Sf.) - Pa\!lúk um~ ~c 
~· 

() ~. J(K{ l.l'rJOSO (Aitl.SA -A).()- - ck que .!Cpm 

... .,.._,., •• U"'IA:.ao6clo q..r ,~lllm - aawJoo c qw aJo 
'""'"••:--. Cll!ll •• ~ .~~.,.,. "'OIIJtAL "ti:lll I'C'datl! CM 

p·.~·'411 f .:.O.'Io.,_ l"'~• q.- ..,_..CIII a a'UaQI ~c 6o 
..,:.oo.:il 

flor~N!II o :-tlllb&~. 41."lla N. a• C!llaÜt&>Oat I'C'Id&ta Q'11C Cllnll ck 
»""" ~. ~~~lo .:... "'oatt . .\1,. oo ~ 6o ltt-aeol u ... ,_ .. 
~~~~~.,. .t&f '"'~• i6F Uh 11....,.... pgot •oan. .. 

n ~ .. Q.- ...... «14011- SI:)- f'a'llllde um .pane. oobrr 
~n.~..r· 

u !lo!. ,...,._ ..,._,. !MDII - GOl - ~ 't' E•• um .,.,..u• 
U ~ Jl~. IJ'PO:'OO (..\kt.S..\ - A.MJ- ... 9- c. pot• 

~.>~.<>,, ....... ltl~ S""' fllo(~ CloiiOI CleÜ da#'&tlloCIIIIC 00 Jlc414n~J; IMIO 

I"·~· O>lo<> '*'""'"·~ ·•4'4-........ il!llltt -1(.. ~ o ~ 
f"!A• ~t."' "r l.m4ao.. pria ~· c :od• ~ ck ~ da 
'"'~* d'llf!/illtU ..-;oeo ~1.'1'0111 DAA&t <J'i.I.Oo-t ~ da- do .MOIRA L c: que 
t""' c~~ ICII.IIIftl "'~" paoi'4Uf tiMI ~ I'«UUU, ft>C!IZ:IO ptc'

,l>.f, .. '!'!h~ll" ~·"'~· ~ ''""* • um braadat1:11iftM que bale l• 
t'OOI!la> 1<!11 ~~o""• lfth'llOI,..(;Joot qw Ice,_~,..,~ <om o &N~J. 

·~ . .-.. 
S.! ,.,~ •. s.r.. *""""'"'- t uma '~ lr&ftqOal• etl~ 

:'li~IIOII. e.~,..m._. .ahd~IC. ,._, Dc:J.U lllauic:ula ft&\ datota 
<llo :t.tOIIk .\l. ,. a-•,.ca• Ó( 4 oou 10 .-.. quaft6o ftll lt1:~ cm qvc 
•nmo ~\loco s"'f" -~:·.a C~~CDla.. ~ .,. (lyt- 6o MORRA L 

o ~: 1,,&,...,. a.,..,,. ('-108 - 001 - f'mfi•tc \1. E.t• um 
.-;:-une" 

n ~. c;a ... Noct.. (MOit- St:'J- l'ttmllc: \'. E.•• um ap.nc:• 

n l'OM. JOSf: U'I>O~ (ARE.'IA- AM)- Pt(o a\', e, .. 
.;~o~t I!>( pc:ttul.am dcoom•ol•a a Ju'-liroação do Rdatóno, Ocpoíl, 
tnuno• opot1untdack de dcb.lln. Anota o. ponlo. cm que o nobn: 
Snudor C.iah·.an Ro<h.a 011JCJOII. n~ toll4 fala. q11.1ndo da aprocia"'o 
do ítcl.alór..o. c n~ me JlfC111do a aoa pontm. l.o5o mlm •• atarei ao 
dnpor de\'_ E' .. p.1r.a o dülo,o cm tomo do uaunto. 

0&: S. I~'' que de 100 aJunm do MOBRAL hA uma cvulo de 
~ c otuc cl~&ummle o roultado, rq,'C!'Cllltado cm o&.l't, nAo t: .a· 
h•f~lório. 

D1,:o cu, Sr. Proidcntc, Sn. Smadoro, com cxpcrienàa de edu· 
•.ador tOcial, atra,·a d•u ati-·idada do Serviço Nacional de Apn:ndi· 
lagem Comercí:al. do $a'\·íço Socilll do Comt:rào, atividada C$W 
que c•crci na minh:~ comuníd:~de, por muito1 ano1 - c o fiz. com a 
maior seriedade. permitam-me que confcuc. para que nAo se ponha 
absolut:~mcnte cm dúvida, por um gesto de. modbtia, a validade do 
meu depoimento- que considero excelente tal multado. 

Qual a dicntc:ln do MOBRAL? 1:: constitulda por homens c mu
lhcre.~ que trabalham 8 horas; l: u clicntc:lu mal alimentada; t: a 
clientela que:, realmente, nu sociedade, estA nn faixa mais pobre, 
menos nssistida c que: busca ns classes do MOBRAL para se: alfnbeti· 
zar. 

Quais as condições dessas escolas? Escolas, por vezes, fun
cionando cm condições ~~ mais precárias. Ainda agora, Sr. Prcsi· 

dallc c Sn... Scn.tdom. h.\ pouco mais di: duu JarWW, viajava pcb 
BR·JI9 c no .acunparncnlo oodc a:cJo ICdo colocadas u mAquinu 
J'olla .u obn~ d.t (Otl"ruçlo CS. nova cid.tdc do Cucito, na altura do 
Ca.ttanbo, encontra um. c:w:ola de: c:blo balido, lOICIU Libua.t csten· 
dld.ts como mc:u.t.. C1oCXIlu tc:n pucdc:a; aw com gma prof-.on Jo. 
aonandc!, Ea.w pro(aaor• lcdocuva pua 90 ttaba1badorca. e o 
MOBRAL Sio IC pode:. llbiolllbma!CC.. prdCIIC:Scr que: IC%II a lu: 
dttnc.. tem •• ~de: um mlnimo ooa(ono, lllo haja uma dc
oac;&o GaU dJc:nrd.a do MOBRAL Pot iDo mesmo díJo qtX, rc 
UIIU rfttd&a de: oiO ou 44'1., OU aiCiliDO aWa bai.u. CIOCIKI&.d.a pela o
LIIhüc-.tot.. cUo lUlU ~ Q~ IÍpl{ICitiva 10 Ira• 

~ dQ "fOBAAL.. c • moüYaçJo doi-diauca. 

o Sr. C..u ~ (MOB- SE)- V. ~· pcnaUc. .,ara. o 

·~ 
O Sr • ...........,...,._,.,. (MDB-00)- f"umM.cnc o 1parur! 

O SR. JOSC lJSDOSO (ARE:'iA - AM) - ... Coabcço u a
'ol.t• óo MOBRAL Sa• ocS.da., da rc lltum IW iJ'CU de: pc:ri. 
lena. Oft& aJo bJ ~ 6c coarono pul uma díc:nlda (aúpda. 
oo,;at.a. pon.atJto. • mil dJ'ICUicS.tdcs c qvc: para ali wal. t alfabcút..tda 
c apt1:ftdc o ~ par11 o IS NIIDp t:abo CS. YkSI cm 'Oâcdadc. 
~ <1 b.l\iOO pua kt coa~ dc rcu papd ao afatW do Go
•-cti'O dc (uu da:c Palt.. uma lfiUIOC ftliC:Io . 

O Sr. Ci•·• bdY (MDB- SE)- V. ~· d! bcalça, qora. 
~~ 

O SR. JOSf. USDOSO (ARENA- AM)- Falou«. St. fro. 
u6mle c: Sn... Sma6ofta. da ,._.ao. Slo podcriamoa. abioiULI• 

-•c. •puta~. -c~ P.n.-w. o problema da repa. 
&Jo. O MOBRAltcm C111C10- ácúYOI de trab.lbo. Só qon- c: 
a Coma~tlo 6d!bcroú ocuc ICDtMso, pu1 rccomcad.&t ao MililiU:rio 
4.1 Ed~ que o f.ç,- podc:rcmOI fazer uma •vallac:lo DO ~Cno 
lido 6c apurar o ll'abalbo do MOBRAl."" al(ahdlmç&o c a OCOfl"bb. 
.:Uil.a~. 

Ma" dCiqo w~inhar que os educ:adorca que at1o cnpjadoa 
,_, M0>1rnc:n1o ~&UJQro de Alfa~ Ltm proalndo criar 0011• 

d~ p.ra qiM: at.a fCJ~Qslo n&o rc dcti~ A.t.1im t que b! os poso 
lmcuhurai• do MOBRAL. u bibliolccu cJo MOBRAL que, nu co
munldada.. po.tJbiliLim Aq!Jdo que l1o alf1bctiz:adoa 1 disporem 
cm cond~ accaM:is.. tranqaitu, de livros, de: jornais, • portanto 
pro,tcdircm naqucb cnúnamctiiCK bAJi.col rcccbidol cm cl&üc. 

E.u.a• llo .u línhu JCfllil do trabalho do MOBRAL A con· 
dulolo a que c:bc:pm01 foi no ..c:ntido de que, ruonhcccndo-K a vali· 
dade do Movimento Bruilàro de Alfa~o. - c aqui diao ao 
Sr. Smador Ciilvan Ro_cha que cu n'Ao pretendo razu I •poiOJia, do 
t.IOBRAL cu (aço efetivamcnte nlo t: uma pretendo,~ uma dccillo, 
como Rdator - c a faço a dapc:ito das dificuldldcs, a dCSJ.cito de: 
poulvc:U erros, li dapc:ito de: powvcis Calbu, porque o MOBRAL 
merece: 11 gratidAo data Na~o. pelo trabalho Krio que vem clcscn· 
volvendo. Pomnto, proclamo aqui, pc:r11nte os Srs. Senadora, que o 
Movimento Brasilaro de Alfabctizaçio C$Ú dando contribwçlo ao 
ll'abalho que a Rcvot'uçilo de março vem desenvolvendo para modcr· 
niur ate Pab>, para tomA·Io realmente aquilo que: ~ o nosso sonho, 
mu1~ que sonho, é um compromisso da nossa gcraçlo, o de tomar o 
Brasil umu potencia, um Pais com palavra no cenário universal para 
us deciSÕC$ da Paz c: da Justiça. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Permite-me V, Ex• um 
aparte:? 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço o Sr. Sena· 
dor G1lvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Eu nilo o molestarei, Se· 
nador. 1:: apenas para fazer algumas retificações cm certas posições 
de V. Ex•. Primeiro, rc:~istrar o meu espanto, por V. Ex•, homem de 
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um pllf• que •·.:u p.ma ;a frc:ntc, homem de um p;al• do i~thd mt· 
l.Jjltc. l .. tr:t .1 .Jp.>lt>j:i;a d.a UK\'IIabih.J;adr: .S.l .:.ao... \'. E.•• l: m111h.> 
f'C''~m••ta, .:t'l'll que ncX. do M () 8, não ..omo... \'. b • rok>Q o pr.-. 
blcm;a, oibmdo 0(\)J;a• de bmj'nknnhm de ~.it., cm tmnm de que o 
llra.••l nlo rode cumpnr um ptctt~to c-on•muoonal, o de educar te• 

,:ul..trmcntc: "' •u.t• aunca• . 

O~. l..át.ato U.rbot.a (:0.1011- (iOJ- :'olu1to llocm' 

O Sr. <õU•a• Hodul C:-.108- SEI- .. Ot:a. \'. f.,• dct qi>C cu 
tenta f.11et c-onfuo.lo n.1 •1.\.1 fab. Rqu:c quão c-onfu..o ~ii " Rw· 
tor. f: o próprw que du: o .ql\llntc:· 

~A oo:ontn.:u de ;alun<>• mcnotc:\ M .. -u,., de .al!.1bctll,aç.\ot h•n· 
,.,on~l t doloruumcntc: INC\.-uo.hct .. 1: V 1:.,• mc:omo, co.n '"""' 
rr.)rru m.io, co..'f'C\'C. no fim do rcbtMlO, urna r-a:o~o par .. 
qiK oc: t«u>e o ll't'C\,"Il\!i>"Cl. 1; t1dcnlcmcntc. QIK' a C"On<'hao.lo n.W t m•· 
nlu. 

O SR. JOSf: IJ~I><JSO (ARI'.~A- A~ll- \' L•• ~ii f.a, 
tcnd., J•)j:•l dc p.ab• r.:u_ 

O Sr. c;lhu Rodul (:'olf)H- SEI - E>lou -'f'ôlt1c:;andd \7 1'.•• 
Outr;a "''"': f: ptc~aoo que: te coloque: cm tamm o ciikuln qiK' \" b• 
fc.t toObtc o que cu dl/1.1 dm 100 aluno. do MOBRAl l'.u dl/1.1 QIK 

lu••• ~I rrpro•·"~ de 100. c U c:v.adtdo<l, qvndo d.adoo ta:vnhc-· 
odamcntc •mptc~aooo do MOIJRAI.; ~ que t.Obt.atwm ~ Ma•. no· 
tO J.l. nlo cnu·.a nenhum cllculo d.a rqro.o.lo. que t o '"""''' pr ... 
blcm~ de um prorr.am.a de .alf.abctar.aÇ".ào Que:. oqundo um 
rortchJ;IOniino de \'. E\•, o f'Tof~t.Or Flcu Rtbaro, ak'ol~.l a:t 
'liO'~. f: um fenómeno que prco.:up;a todm 0\ cduc:-.Jdortr.O do mundd. 
mmo• ,, Sr. Supcnntcndcntc: do MOBRAL que: d11. na.• J".iJtn.:a.• ';O r 
'~>do Olário do ('.,.Cf\"'0 ~.n-.1. de I li de no•'Cnlbro de 19~~. o~· 
,:umte: ":-:lo .aacd11..1m0\ n.a rq:rao.lo." t a mcuna .:os ... q~ d111:1 

quf nlo .Jacdll.a na lu.a. Sr. Scn.J.Jor. Porto.t.O, o :-.108 tem uma rou· 
ç.\o tormo1da wbrc o .to.•unlo. ~lo ..obre o MORRA I.. porqU< nà..1 
d!q:ou a •n•olljlla·lo; ma• oobrc ., rcl.alóno de urna Comst.o.l., 'liK 

perdeu umll opot1unidadc hi•tónca de ofcn:a:r du.:u o~<k.t. ao l'ab 
t....S.1 a lorç-;a .10 MOBRAI. .c. rc.1lmcnlc. o MOBRAL Cllmprc .-.. 
.cu• prn'Clhl•. ou cnt.\o uma tC\'1o.lo na ou.1 prOjtram.-.Ç".ào f.. por ,...,, 
Sr. Rd.11or. ljue o rci.Jióno de V. J:.,•, muilo bem fCJio, nao lerA o 
.:..-:11 do MDII. poí•. ~um rclla:óno com C.\C'q!Cional e\crdoo de rct•'>· 
IIC".l -..1hrc o nada. 

O SR. JOSr. I.I:"I>OSO (r\ R ESA - r\~1)- V, E.•• c- que c:otll 
l.:ucndo, rc.1lmcntc. retórica, com fro~>Cl ab.alu1.1mentc mu1to• ,..,. 
rnun•, nc..t.:~ oitu.:~ç.:io. pu.1 o .cu oficio de opooíÇ"Jlo. Se: V. 1~,.,. f:ucm 
opooiçào !I r\liança Renovudorn Nucionul c uo Go•-crno do Ptc:\l• 
dente: Gci~l. nó• comprccndc:moo; ma•. V. E.''' falcrcm opo.içllo uo 
Bra•il pobre. liO Bnuil que quer~ educar, rc:ulmc:ntc, c- uma pooiç~o 
muito ingruta c é &ào ingratu. que não desejo falcr muiorc.. comentA· 
rios i1 posição de V. Ex• 

O Sr. l.áaro Harboa (MOB- GO)- V. Ex• me: permite um 
apurtc:'! 

O SR. JOSf. l.l'lii><ISO IARI~~A - AM)- ~o,, n<>brc 
Scn.-..J,•r Ll:.th> ll.atb.l~.a 

o Sr. IAr.ato S.rtoou I~IOIJ- GOI- Smad<lr Joo.t l1ndooo, 
\". h• comc~c: um.a Jf;.uadc '"''"',... «<C''U'.J o :-.108, ao afumar, cm 
t~ ..., n.>brc Se~ Goh.an R~ o~..c ,, MOO r.u ~'l\o 
,.,, Hr.a.ul <>r:.a. "'>tire ScN~ IV~tt un.Jot.o. no Qa...o ~lfJ..-o oJu 
OC1•" da <d~l.:> 

O Sll. JO,'\f, IJ'IilK>So (Aitl;~,o. - AMI - Rcfuo•ID( .o 
lkaul ~.l~"c~. 

O Sf. l.b..,. ll.ú~a (~IOtt - C'.OI - \' h• nlo pu« 
.:on>c~a a '"'"o4~..a doe .arltm..ar -t..c "' """'" ~ J.arl\1-t 
r ...... mnho, C:\•MIIsnU'O.,... l:dYó~ c Cllllut;a. lambtm f.a.: opotl•· 

(:l.:t .._, lk"'"l 'lW"""'· doe: tmm..a d.ar;a. -.r:a ato• n.a (OOOIJUC~kl doo• 
.:anunllc.t ~v..SO. pdo MOIUt.AL. \' (~,. nJ.o pock ~h...t ru 
"'~ ~ l..ull \'iAM c '* c~. d.a ~lMI..l IÜ 

AI"""'" ltCftoO'\.a"""'" ~~. doe "f''UIOfO. c». UIIC1~10 ok> 
Ur.aul. Úf".J. n...>bcc ~. o 'l'IIIC J!MC"II04LaftloM.. n.a CM ""' 
~I OBRAI.. a·.a. ICII~Ic:. ~ .a su:w .m.Uisc ~ofUG4a """" -· 
tc:ollll~ pat .1 Oo!li4C"Imm um.l (};)ti~ 4rf 1\UboO•• qVf 

r-ubol,r.a- .._, MODR.o\L .ai~ o> ""' .Ja111I•U'.Jio, t ,...... 

CICIIIITolf•te! n<t IC"f!ni"' 0 .. IIC oU <!<~~. ~- ~· I()>Jot 
l1ndok> - ~ ~ ~ a ,,..." C'fCO.:ll~. nl.o to6 da ~- '""' 
t..amllotrn da ~tmtr·.a~~.tll.a.~ lk \'. I~•·- ~ qvc • .a (Na""'~ q..t IC 

patu. d.a.Ju .1<) l.alr.J doe ~ doi' aua.oa' ~.ucm ICift a.c~. 
a1.1rmó\ lotna:mdoo um rna:ur..al (IIIQ.uJ:IIc .ao MOIIItAl. .alto ano 
:.OC<l, ... .., ! 100. Se .t C<ll!lolil~ bt"llktr.a o~....quria- mm~ 4..c 
.uqut~. 1mp..\c: - .a oor..,..lot~ doo cmmo tunclaa>ellllolil. 
dc>Cfu o c;.,.crno d-oar ~ me-. p;Hq..c q..cm ~1;.11 doroc dar oo 
~ n..'!Nc Scn4dot (: . .:a. A ptc«vpa.Qki IRAIOf lfoo "1011 que. 
•nlclllmcnte, nii.• ~ ,.,lbct "' trulo. ~·acJoo d..a Cl'1 do 
MOIJRAl. 

O SH. JUSf; IJ~UOSO (ARESA - AM) - AJiia~o o 
.-.parte de \'. ~~~· c: c:.plw:o. «Xn a Uianqlht.dadc doe quem ad 
(atendo )Vt.:IÇ.I· oo nobro Smadota d.a Al1.1nc;a Rc:nO\'ador.a Sa· 
oon.al que lct·anl4r.am ~ •-oz ~qui. o fiiU\'Im cm tun(\\o d.a• pt'COC'UJI<a• 

~ <>om o. pr.,_r~m.a' tnfaniOoJU"'Cnlt.. tor411m corriJ)dol. O Sr .. 
:'ohnimo da t:.duc.:açlo mandou que: o MORRA I. CX\.W.\1C .a 
C\pctiCIIOa d.a lP\IItUOOnAh.l'olçlO do. prOjttama• lnf~ntQ<)U~I' 
l'ol\ bem. ao.a ooti'C(;lo M..:Cu do dc:l'-'ltc c ~ crcdtt~da ~ C"I1Uc-;a 
tranqUila c c-on.•ttutwa. 

Dcpo" do que fc.t 11 Coml'wo. dcpol' que .c lc:>·antaram todot. 
"'documcnlo•. todm m dcpoímcntm c .c dlqou a uma com:luwo. 
~pro\·nd~ pcl3 Com~o.lo. dc:poi.• di.~.a tudo continuar 11 dcncsnr o 
MOBR,\L, nq:llr o MOBRAI. 1:, cfctívamcnle, uma pooi\l}o de 
dc::uc:n·iço ao Pah. uma poliÇ".lo c:onttll o BtAsil pobre. que otA 
tenumdo, j u•tamente, progredir. 

O Sr. Uuro Barbou (MOB - GO) - Nin11ul:m nq:ou o 
MOBRAI., f.\cdi:nciu. r\ coloc:açilo que V. Ex• foz 1: das mnis 
infclizl:.'i, Sc:nudor José Lindoso, nilo tem qualquer arrimo nu ju~tiçu 
c V. Ex• ~ubc muito bem disso. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
upurte, nobre Sc:nudor? 

O SR. JOSf: 1.1:\'I>OSO (ARENr\ -:- AM) - V. Ex•, cfc· 
tivõtmc:ntc, continuu. isto sim. a discutir sem dizer ubsoluutmcnle nu· 
da; i: intc:ir:1men1e tranqUilo. Do que V. Ex• ulirma, considcrundo u 
linalid01dc du Comissão, os trabalhos que forum feitos, quundo V. 
Ex• assevera que o relatório nilo diz nudu, foi exercfcio de rctóricu, 
quero dizcr·lhe que 1: exutamen&e o contrário; o relatório se u&eve u 
documentos, o relatório foi síntese dos documentos c: dos depoi· 
men&os; desde os discursos dos nobres Srs. Senadores, quundo 
manifestaram as suas preocupações, uté os dudos es&u&fsticos, todos 
os assuntos foram alinhados com u preocupaçao de: objetividadc:. De 
fornw que é: muito lumen&6vc:l que V. Ex• fuçu, com reluçilo uo 
MOBRAL. o oficio, simplesmente, de ser contra o Brusil pobre. 

O SR. JOS€ I.INI>OSO (ARENA - AM) - Concedo o 
aparte a V. Ex•. 

O Sr. Lúzuro Hurhozu (MDB- GO)- V. Ex• me permite, ugo· 
ra, o upartc:'! 

O Sr. Helcor Dias (ARENA - BA) - Quero congrutulur·mc 
com V. Ex• pelo seu Relutório. V. Ex• foi objetivo. unulisou os v6· 
rios aspectos de que cuidou u Comissão e, dos fulos que V. Ex• 
alinha ressalta, fora de dúvida, o valor dessa grunde ins&ituiçilo, que 
~ o MOBRAL. Como V. Ex• frisou, c:lu tem uma consagração 
internacional. Seu renome nilo está apenas no trabalho feito, muitas 
vezes silenciosamente, no território nacional. Jú extravasou us nossus 



-230-

frontciru, p.:aro1 pnhllr o dogio, 11 comprc:cnsAo, nlo w de intlitui· 
çóa como li USESCO, mu lllm'*m 01 1plaus.m de homc:nt do 
m1ior pb.lrito c: Cbe!a de: f:..tlldo. De modo que • dis.c:uwo, peJo 
que .!nto, prende-te mliÍt • c:umin•r uma c.;ccçlo, porque li rc:Jrll 
~I 1: que o MOBRAL "'Cft'' praundo, • a10 bnt~larOI pobra li 
que V. 1:-L• .te rc:lct"C. 01 ~ maia imporunta c: ncca,jnCK. 
tndi'PCftQ•a•, port•nto, ~ form.çlo da próprú nacion•lid•de. 

O SR. JOSf: IJ~I>OSO CARF.SA - AMI -Sr. Praidcntc:, 
,..,., 'codulf .u nunha• c:onudcr~ cm tornn do not..o Rcbtóno. 

Anta (Oft!-.- tr•to la p&ia'OT'at do IIObft Sc:nacSor Hator 
Ou.• que cm t>nUwllc .ap.a11c. rat.alt.a ÚlJvlol entaa ... nca da 
qiOO<I.âo 

A Coau-kl P.utammw 6c lnqutmo doo Scn.cSo pm.tou ao 
P.út "'"~ tc:tmot., Ir~ c COIUUlltivot... Aa .v~6a que 
Clktc"-ll.a"'lllf'41!1 cuwam&c doa dqloemmlot. d.aa afc.cu c: doa 
dd!lllell"' c~ c DO rsaw~ cSo Sc.cSo. 
~ cpc o Miai.uho 4a l!.dUCI(Jl.o ~Meat.il'.ca-. •tta•<b 

« - ~ (IA~ c 6c a...uocia lbaúca., o ofCNW 
p.au ..,_~ pd.a KM Rqv.l.u do biiDO, de DCIIOR't 6c 9 • 14 
- Qlõlf. fliÚo ...... 4a OICIIIla.. 
c-~ .... ,.~~"- que IDUt" trb ~ 6c 

h.a~- fat.a CliiJ,o ~CIIfl 4a ~DO Jlr&MJ.. A.t CWlltiU'&l ft• 
"'"'<to'llllt'lll M ~ f doi DUoJdpool do Wf!OII.I.al Uftll 41DpU• 

·QIOP ·~- da m5f t!IICIOW, o wUno 6c aluc:.çloo ot6 ICfl6o 
-flllltll~to6111 ,_ I04a ~. f'CIIII· •- IDCliOO, o St. MJAn&ro 4a 

··~" ~-6fop o qur. dl&taou 6c~bclok. que 
..... ~ .. ~nSt -..ola~ cSo ~ snu e111 lllod.a• •• UllJCSe6o .s.a 
·~~ 
JtN~ ... q;,t tof iiDdut-.. - ~· 6c ~~ 

-·'l'l'till.úu.. -~ ... llaW4t o. ptafll!l'IOI'a .o Clllt.UIO 6c ..sul· 
5.0> c 4f -.,.q..r...,. Wt"'ltlaedo. 
k«~·• _, t.COIRAl quc ~ uma onm• 

~- -· ~~. b&IIL', ~ .., CIIU'IIO ~10 
4r 110111 ,.,lo""""" dt &lt~M&t~ ~~r,. ~IC. d.a 
Nw~ '~ 61 ~to t .dukot.. aa I!Jf'rU cSo que di .. 
~.al.nc• ).J::'9.611)4f6c:aalNo611-1.. 

1("'-..cSou .... '~ que ,. l«&m 6C!clomcSol atiQ) 

- 6r - ~~. Uftll a••lla.Qio cm ptofiUidldlldc do lrl• 

baDto a~t ~ ~•'llh.SO pdo MOIRA L. - claco. lndmdua• 
~ _...,,c: • ~.da~ ao &IU.ltabctl-. • •ub&lld.ack 
c:1c ""~~;~pCW~ dDot a~.ecSot.. o aaaeo ocooómtCO c aoc:W do 

aS""""" ~ "" -· ~ bumanoa c DeOCICII.Ia c lOdoa 01 dcma" 
alf"C''1.,. tda(-.cSool coas o ._pcaho do MOIRA L de modo a 
s:-v-!llobw o GotuDO aa raii'"'**O')o ~~· ~ A coatinut· 
4&ck 6c t.~U•Iil'alldado. 

~u...,_ .und.a. • ~ do 111lma'o de mcmbrm cSo 
Cocudbo A4mmnlBU•'O da F~ MOBRAL. q~~e t 6c cinco, 
pat·.a no•'C. dc>'Cllldo antcpiolot.. oomo mcmbfot aai.Oa. 01 Oítdora
Ci<r·au do l:.nwDO fund.ammtal c: do Ent.lno Suplct"'o do MEC, o 
Pra.dcnlc: da Cocd~ S.acmal da lnddauia c um rqnact~· 
lo~ncc do '-hnlllmo do TrabAlho. 

A r~ rq10U.111 na noocuidadc de um entroumento 
mata pc:rlato entre a otnllura adminim'ativa do MEC c 1 da Fun· 
daçlo MOBRAL. Vi11-.c, qualmc:ntc:, por outra rcc:omc:nd•çAo, 1 
c:ham•r •• lidcran\&' du indcbtriu do nouo Pala 1 partidpar na ad· 
miniatraç.\o dawa Fun~o. tendo cm mu que a pr6pria indústria, 
atra•'à de 1nc:c:ntivoa lbau, pode: contribuir para o 5CI'VIÇO patnOll· 
co de: linllndllr o prognma de: alfabc:tiz.açlo. 

Por iuo mamo, c:ua rccomc:ndaçAo de ampliaçlo do corpo dirc· 
civo do MOBRAL foi animada de um Jentido pngm4tico, de bom· 
tenso. 

Pediu-te: a rcvisJo do sistema de: rc:muncruçAo dos ulfobc:tiza· 
dores do MOBRAL, paro que: o pagamento nilo fosse simplesmente 
vinculado no número de: alunos aprovados. Prclcndeu-se, portanto, 
considerar, além do número de: alunos, horas de: trabalho em culsse. 
Buscou·sc: evitar u suspc:iiJI dç que professores, por cxceçilo, 

pudc:uan vir a dar como alfabetizados alunos que: nlo tivessem 
condições de: ter alfabc:tiz.ados c, ao mesmo tempo, bUJCava•5C um 
cc:rmo de: justiça na rcmuncraçio, modesta mas 11o importante, para 
cua alfabc:tiudorc:s, que: estio pcrdido1 cm todos c:uc:s longfnquo1 
rinQI}a do Bruil. 

Sr. Praidcntc:, Sr~. Senadores. com c:s.su n:comendaç&s c 
porque: c:Ju, nlo rc:pracnllm .enio um punhado de idau objc:tivu 
c tto~nqaiw 5C aprovado, cm PlcnArio, o Senado cU uma contribui· 
ç1o par• ajusumc:ntos no Wtc:ma MOBRAla fim de que: prouip 
1W NWIIObiJiwiiO tan:la, Oiaatc elo QIIC cocutiWDOI, elo que SÚ· 

,crimo. co~ c: do q~~e louvamos, vam01 conclamar, nesta opor· 
tunid.a6c., • S&Çlo pua conraar no CioYcmo, con(Wido llll equipe 
que diO,C o MOBRAL no aforço q~~e o MOBRAL ati fucndo de 
•1udat o Br.aad • te dacn~vcr. dando realmente: condiç&s ao ho
mem do intcnor c: da cidade:. anal(abc:(o c INtc. para acr m.ã., Plltl 
aa.oa, .alr.a•á cSo Clludo, podendo, uúm, rcaliz.ar o tCV tnb.llho 
c;n; melhora cond~ 

Encuro. poía. Sr. l'rcs.ídcntc, u minlw con~ .obre o 
Rda16no da Comí~tlo Patlamcnt.u de Jnqumto. (Muito bem! 
P.dm.aa.) 

O SR. 1-RI:s!Df.:.'\TF. (Map!Mo Pinto)- Sobre • moa, rc
Qucnmc:nto que ~·•• ter hdo pdo Sr. I•·S«rcürio. 

E bcSo o tq"Uin!c: 

Smccrmoa do an. J 10, letra c, do Rqimcnto InternO, requeiro 
.ad...mcnco da dt..:v~tlo da m~téri.l. a fim de acr fat• llll sc:u1o de 2" 
dc IJOilo ptóumo. 

S.al~ d.a•Scaa.ôa. :~de junho de 1976.- Fruc:o ~flllllona. 

O SR. PRI-::SIDF...'\Tt (Maplh.lc:s Pinto) - Em vou~o o 
rcqucnmc:nto. 

O Sr. P..cróttMI l'ottdb (ARE!IOA- PI)- Peço li palavn pan 
c:n.::.anunbar a YOUÇlo, Sr. Proidcncc:. 

O SR. I'Rf.SIDf.:.'TI-: (Maplhla Pinto) - Concxdo • palavra 
.ao nobre Sc:n.acSor Pdtónio Pondb, par~ encaminhar a votaÇio. 

O SR. 1'1-:TROSIO J"ORTELLA (ARENA - PI. Pan enami· 
nlar • •·ot.1~o.) -Sr. Ptaidc:ntc:. SD. Senadores, sistematicamente 
tcmOI concordo~do com pedidos de adiamento da nobre: M incria, so
bretudo qllllndo S. Ex• o Sr. Senador Udc:r Fnnco Moncoro 
com1jlo ron•-cn.;a. par:~ que asos, dados, cifras, námc:ros, IICOntc:c:i· 
mc:nto•. circunatlindu tejam elucidados. 

No aso ora cm dis.c:usslo temos situaç!o espc:c:iallssimo. Temos 
uma Comiwo presidido, com alto csplrito pliblico, pelo ilustre Seno· 
dor Gilvan Rocha, d11 Bancada do Movimento Dcmoc:r4tico Bnuilc:i· 
ro. S. Ex• dc:u llmplo dc:sc:nvolvimcnto 11 todas os matérias levadas à 
com.idc:ruçilo do douto Colcgiado c: os problc:m11s foram 14 
sobc:j;~mcntc: di5c:Utidos, como o demonstrou o nobre: Lldcr JOK Lin· 
doso. 

Em fucc: de: todos os dados apresentados, c:m 20 de abril, portan· 
co hã muis de dois meses, o Porc:cc:r foi publicado c: a mat~ria ficou 
pura enlrur nu Ordc:m do Dia. Um assunto do Cosa, de uma 
Comissilo presidida por umu das mais eminentes figuras do Movi· 
mento Democrâtico Brusileiro, que, nilo obstante os seus pontos de: 
vista, se houve: com profundo esplrito público, ni\o vejo como 
podermos adiar, sem criar uma tc:rrlvel suspeita sobre o destino de 
um órgão que vem prestando assinalados serviços e tem, inclusive:, se 
valido, em muito, du credibilidade: para a obtenção de recursos de 
iscnçilo !iscai. Se: adiarmos, c:sturemos u prejudicar o ensino. Por isto 
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nào importa que, ao lado das conclusões do Pan:ccr, outras tantas 
pos.s:~m ser apresentadas, como subsidio, pela Bancada do Movimen· 
to Dcmoaitico Brasileiro. 

Diante do t:llposto, c embora considerarmos o problema de su· 
ma importánc:ia, nAo vemos como possamos pedir adiamento da 
mati:ri:a, de vez. que hA mais de dois mc:scs, como diuc. o Rd:atório o
t!a cm mAo~o dos Sn. SenAdores, podendo ser dil>cutido c CliDmínado 
meticulosamente. 

Somos contr3rio~o :ao pedido de :ad~mento, nlo ob\tantc cst:ar· 
mos ~oc:ndo cientificado!> pelo nobre Uder dD Minoria - que a 
Minoria csli di,posta :a pedir vcrifica~o de vot:a~o. 

Mesmo as.sim, mantemos o ponto de vuta anh:riormentc 
t:llprct.W. l:amcnt:ando que o Senado Fc:dcral comccc a cn~ar \UA 

ambimda. a sua :atmosfera, criando uma l>it~o de c'ccpàonll· 
hd:adc (muito bem!) como se csti\'Í:Ucmos numa aUc.. ou como se 
prctcndê:t.scmO!>, indut:avclmcntc, para da m:arc:har. 

Ati: hoje a Maioria tem pnmado pela comçlo com a Mínor111. 
com dD se cntcndcndo atra\-b dDs Üdcranç». c n1o postO dci'ar de 
estranhar ate: novo ml:todo de a~o. que:, com ccnua. vaa da\'ldit o 
SenAdo. cnando uma atmosfera •'Cfd.:adaramcntc irrcspari\'Cl, 

Volto uma •'Cl. maL. a lamcnt:ar cua prAtica, que ~ra al,un• 
p.1rccc natur.d. uwal. c nlo o ~. E um Clpcdicntc, ~nbcço, da 
m.:uor validade ~ra a Oposiçlo. tObrctudo quando dA \C encontra 
cm situa~o polltic:a dificil. E um rcalf\0 de que: dA se de\~ .. -a ler. 
mas tOmcntc cm momentos de crise. 

Com C!UC\ oclarccimcntos. Sr. Praídontc. mantcnbo o ponto ck 
vut.a dD Maaona. pcdando ;a V. ~·. na hipótc-c de se c.>mum:ar o 
anunciAdo, faça adonar .u amp:aínbu ~ra chamar os no .. ,.,.. 
~"Qmpanharos, os Sn. Senadores. para a 'VOI~. 

l~r.1 o que tinha a dizer. (Muato bem! Palmu.) 

O Sr. ltalllar fruco (MDB- MOl- Sr. Prcsldcntc. ~a 
palavra para encaminhar 11 vota~o. 

O SR. PRESIDE.'\TE (t>bplbles Pinto)- Tem a pal:avra o 
nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a voiJI~o. 

O SR. ITAMAR FRA:-oiCO (MDB- MO. Para encaminhar a 
vota~o. Sem rcvii>Ao do orador.)- Sr. Presidente, Sn. Senadora: 

Aqui se falou do t:llpcdicntc que a Minoria pode USDr. Que Clpc· 
dicntc ~ este, Sr. Presidente:? 1: o Regimento lntcmo do Senado Fe
deral. 

Apenas vou deixar o Llder da M11ioria mais tranqUilo, antes de: 
concluir 11 minha fala, para dizer a S. ~· que a Bancada do Movi· 
mento Dcmocrfltico Brasileiro nAo vai pedir vcrific:açllo de voto, cm 
relação uo Relatório dla Comi:uAo Parlamentar de Inquérito !>Obre o 
MO ORAL. 

Realmente, chegamos 11 penfollr que deveríamos fiiZc·lo, ma~o nilo 
o faremos, Sr. Lldc:r da Maioria. Entretanto, lamcntumos que, 
ontem. um companheiro nosso, pertencente li Bancada du Minoriu, 
tcnhu feito um apelo paru que: fosse sobresuado projeto que: estuvu 
sendo votudo, projeto de interesse nilo tllo grande puru u segurunçu 
nacionul, projeto de interesse de ordem politica nilo tilo grande, c o 
upc:lo nào foi utc:ndido. 

A Maioria, utruvés de: V. Ex•, nllo atendeu àquele apelo que nós 
lizemos, no sentido de que fosse ~obrcstado esse projeto pura que se 
ouvisse um organismo federal. 

Nós entendemos que aquele pedido da Minoria poderia ter sido 
utcndido. Hoje nós poderiamos, se quiséssemos, requerer verilicuçilo 
de votaçllo e, provavelmente, o quorum nllo seriu alcançado. Mas nós 
entendemos também que a Minoria pode e deve colaborur com a 
Maioria. 

Esse é: o espirita que predomina no Movimento Democrático 
Brasileiro, aquele espírito de unillo c:m beneficio dos interesses mais 
altos do nosso País. 

Mui to obrigado, Excelência. 

O Sr. l'~rrõnlo t'onella (ARENA - Pll- Sr. Presidente. peço 
a palavra, como Lldcr. 

O SR. I'Rt:SIDE.'\TE (Maplhla Pinto) - Tem a palavra. 
como Lldcr, o nobre Senador Pctrónio P.lrtdla. 

O SR. l'lTROSIO I'ORTELLA (ARESA- PI)- Sr. Prcsí· 
dente, o nobre Lldcr Itamar Frall(\) ubc do apttÇO que lhe tenho, da 
admir.l(lll que lhe dC\'oto, pelo \C\1 alio csplnto pliblico, c pela im· 
balh'CI antrcpidcl "-!m que defende o. \C\1\ ponto. de '"'"• nesta 
C.a--.:a. 

O Sr. 11- ffUC'D (~108- MO) -O \COtamento t n:dpro
co, E,ccJCn.:u, 

O SR. t't:TRO:-oiiO I'ORTEl.LA (ARE.-.: A - PI)- Obfl$ado 

M.au o CD.\0 ontem de Min.u Qcr.u, l.ambnn \C ~ha olt1\U• 

t.ando por muato tempo. E.m ncnh\lln m-omento llnui de culur .a 
""'poodo c: o cspfnto plibbco que~ \'. E'' ISO pkltor dah• 
f(nooA.~. Apcna.'- nÓ\ da M.UOfl.a c:\t.Wa!ISO'\ com ponlu. de "'".
.>fl')"too J.i """ cUumos 1'01' wlt.Satos. 1\l(l ob\tantet ~hc
.:crmos que. tOb o .ân,W.O (cm~ que V. f-'• \'IA o ptob4cma. h.t'"'l.ll jv.•· 

ur'aa11"a" que: c:m ncnbYm momento fotliiD MJ.itd:a.'-
A., •'CIO. dnco~ q~Ute tempR. lcmot. q~~e \"OIAf de forma 

da ferente c l1otO t dD dan..im~c.a clcnloaila.:a. m&' o q~~e cu qu" fnU&t. 
o que C\1 qul\ \IJIII(ICllf, AUid.a h.l pov<li). ~ q~~e .. Manot\A r~ 

4trli.O da w.a b.tnc'.:ada c:m ler- de \'OCO\. ~ndo. mtrctanto, ., 
.u,unto tem urna ~·âfta4 pollt~a multo ,r.andc. a ~ te 
V11lc de outros maos p.ara \IIJllr'IC'.It a \Ya prC!ICftQI c. ~ra dcmon ... 
Irar li validade de WA l.~trabutÇ.\o ao pt«a/10 lqJ\LatiYO, valc--tc da 

ob\truç.lo. Mu, t apcdacnlc accp.:aonal, pot' o DOtmal t a '~ 
'lmbóiiC'.I atram do lldct. 

Eullo o trabalho do nobre Rcpfelent.anlc por Mína.• Qa"''
quc enJrandccc •u.a terra mcrd dD tuA attaordln..\na al~o note 
plenAno c ruu Comn.~ T«niau do SenAdo Fcdct"al •.. 

O S4-.lta~~~ar t"ruco (MDB- MO)- Mullo obnpdo a V. ü• 

O SR. l"lTROSIO I'ORTI:li.A (ARES A- PI)- ... ICIII, to
davaA, íuo ampon;ar num comp:ommo de aCICÍillf·lhc u opanaõo. 
marcadas de ~oc:ntido partid.irio, o que~ U!>UAI dal.a CA-'.:1. 

Sou pro(undamcntc !>CIIth'Cl .\ dcmon,traçAo de Apreço que 
agoru a Minoria nos d3, (lllCIIdo volur A .normalidAde. porque cu 
temia pelo climA de: anormalidAde, que nAo pode c nAo deve t:l~Ítlir 
nesta CDS4, cà• que nós not combatemo• mas nos rcspc:it11mos c nilo 
qucremos jamuis que o diAlogo scj11 eivado de p11ixilo que c:rie tran=-
ponibilidDdc cntre nó~o. 

Sou profundamente senslvclu esta prova de apreço da Minoriu 
11 Maioria. Ma.~. posso, tam~m. significar a S. Ex•, que dcsconliuvu 
du uusi:ncia de quorum puru que nós sozinhos delibcrAsscmos, que: us 
providencias relativamente uo ussunto tinhum sido tomadus. Seria 
dcsagradlívcl terminarmos este periodo legislativo com uma 
frustração destu ordem, impedidos de: votar matérius de sumu impor· 
tlinciu. 

Sou grato, profundumcnte gruta, porque isto demonstra que: o 
Senado c:ttá à ulturu de suas tradições. Elas nilo serilo rompidas por 
nós, dc:.~ta geraçilo de politicas. Queremos que o diálogo sempre mais 
se nlteie nesta Casa, para que assim possumos servir à democracia c 
ao Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. I'RESJDENTE (Magalhilcs Pinto) - Em. votuçilo o 
n:q uci rmc:nto. 

Os Srs. Senadores que: o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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Rc:jeilado. 
Em nl1;1ç;io a~ conclu!>OO do rdalório da Comis~;1o de 

lno.juénlo. 

O SR. JOSE LI :'l/DOSO (ARENA- AM. Pura encaminhar a 
votação.)- Sr. Prc:.o;idc:nlc:, as considerações do nobre Udc:r da Mi· 
noria com rc:laçào a este: Relatório, no c:ncaminhnmc:nlo da vocaçilo, 
merecem rcp:1ros. 

O Sr. l'ranro .\lonroro (~IDB- SP)- Sr. Pmidc:nlc, peço a 
p;sl;~•·r;, p~r;a enc;am~nh;ar a ''t1l.11;.io. Primeiro: S. E.\• fala que: era nc:ccs.~flrio o estabelecimento de 

uma polllic.:. de educ;açiio que partisse do Municlpio por que: c~a
lamc:nlc. ao M uniclpio, numa politica de desccntralizaçilo da açiio 
cduoli•·a do Go•·c:rno, c;abcria operar o MOBRAL c: Ioda a~;.io 
cduc.ali\'a, 

O SR. I'HL'\IIJ~Xrf. (~b,:.:alhlo l'lnlo)- Con~o a pala•ra 
~o nobre Scn.1d<Jr Fr.an.:o ~lt.lnloro. p.ar.:. enc.:am1nh.ar .:1 "01.:11;-'.io 

O SR. fH.\,CO \IO''TORO I~IDB- SP. Par.:~ enc.:ammhar .:~ 
•ot.J(:.ào Sem rc-1o.lo do or.ad<lr.) - Sr. Pll:\ldcnlc, o Mo••amcnlo 
l>anu.:r~t..:o llr.J .. Iaro, pdat t:uôa . .aqua bnlh.anlcmcnle c.\potl;~• 
pdo nol>r~ Scn.ad<or Gal•.1n R.xh.1 c pdOt dcm.Jn d.ado~ con~l.:.nle> 
.:.. ur..!t{.ift<:u, •ol.a C<>nlt.a" r~bM11<1 .a;>rco.cn1.1do 

E..clarcço.:. S. E.\• que, c:fc:ti\lllmc:ntc:, assim é. Se a colocaçiio du 
matéria, num plano lilosólico, dC\'c ser alçada A discussilo de uma 
la de Dirctrl/C\ c Ba\CS da Educa~o. no caso do MOBRAL é C:.\11· 

l.lmC:IJIC: a lider-anç., c:omunitAria, a lidc:r.anç., de baJC, que dirige:. dc:ci· 
de: c promo"c no plano adminim:nivo c: de: cxc:cuçilo o proc:cs.\0 
cducaii\'O. ê efcci>•amcnle intc:rauntc a mobilizaçllo da~o lidc:ran~;<a~ 
de: b.aM: para a rQiu.1~;-lo dc::uc: trabalho do MOBRAL. E o lenho 
con.t.al.ado nOt ~lunidpio~ do Amuon:u., nas v~ilu ll!o agencias do· 
"'~lo•·ímc:nlo. 

lkoq.ru m.1n lcmpo pu·.a .ampl.amcnlc dcmon•ltar que c-1.1 
t•rd.a de .alt.a~ll~ de>< wm~Jr. cm pnmaro luj!M, .:~o. 
\lun..:l~ l>r.aulnr'O\, c nlo .ao Go•'Ctno l'cdcral. 

A 111011.J de ctcnplo, no o.cnl>do 6c ctpor .a ampon.ino.a d.:~ 
do..:c:ntulst~çl" p.ar.1 o C:tctd..'lO c1u i!IJ•·albdo cconómacn c tOOal\ 

~ . .,.., ,..,.., '"'"'"~o. d3 urd.a C'Cluc.:all\.a, pctmallmo-no• kmbr.ar um 
Ct(mr-lo .a Akm,u>lu f ~cnl, p.al• qiiC' 1C ano.ct"C>'C COIIC O\ mal\ 
,,..h.,., b!.a&>• ln<NScfll( .. , nlo ~•ln toequct um ~lan .. tl:no d.1 
l.: ... .ac> .. 

A <'li,..;~ c: urd.a 6o l:.o.l.ado c: do Mun~. c ncto.:a línha de 
~n.:nlulu"'l" t que "' "e>an on.ac--ct .at •-ctdackma. t.Oiu~ 
~!~..":, ;r-:·,~tllcnu.• bl.a.dntllM 

'c.:c """h<I.J. o MOIJRAI.. wmo 10umer-"' outr.a• .1h•·ad.1de> 
''""'tCnll'.ao!.a• M Gcn-ctnl.l FC'6c:f·.al. rq>~l.a uma haplcttroti ... 
,...,lt:át\.1 w ""'"" t'C'..al•nlctao.c, T ~>do aqt.Jalo q~>e pode ter falo pelo 
Muno(ii'KI n.ã..J de>< tct rultt.ado rdo Etl.ado c pd.1 l;naào, que 
eo.~lo muolo dul.•nla, 

So too,.. <»• u.ab.olho• 6c:t.u Comm.lo 6c lnqul:nlo encon1r.1m· 
"' «!"'""""'' dl"l'""'C'nltn, <Jcmon•lt;:and<J QUC: é f\.11.1 ,, ~hmtci;>ao que 
dr>nn h>h.'lt .a• .1lcn,,\c-. d.> I'<'ISct f'uhhC<•. andu ... c. no ...:to r 
nlu,".a.;)<>l'UI 

A• rq:.ala.u. "' pmalqa~" de que ,:ou o MOBRA L dc .. cri.1m ocr 
.111lbl.lid<t> "'' Muntdpao. porque de, ~•m. ubc como aph1:.1r OOC\ 

rc..-un.o•. ele ,;.,nhc..~ .1qucl~ que n~\1!.1m de .:.lfabctQ.1i;lo. O 
~funadp''' é. n .. •-crd.1dc . .:~ h""' d.:~ "id.1 pubhca n.1cional. t: no 
Munadp1<1 quem'-''" o od.1dào br.ualciro. ~in,:uém mor.a na União. 
A Cna.io dc-·en;a limat.lr·~oe .\qucl.u alivid.:.da que nuo podc:m ~r 
dcln .1mcn1c nercldad.:u pelo ~I uniclpio, 

lndu•n·c. pelo relatório. \'C•M: a importãncia cxlraordin6ria 
d;ada pelo ~SOBRAL ao' ;upccto' internacionais. No cnl.:.nto, a~ 
falo mo~tra moal\ uma tarefa de fachadn do que uma turc:fa que 
aunj;a, rc;almcnte, aquela que n=,icam dosa alfabclizaçl1o. 

l'••r ola\ raLÕO, que otào robustamente fortalecidas pelos 
dado, const:tnlo do processo, o M 08 vota contra as conclusões do 
Relator. 

E.~lc, Sr. l'residenlc:, o Sentido de: nossa atuaçào no caso, (Muito 
bem!) 

O Sr. José Undoso (ARENA- AM)- Sr. Prc:sidc:nle, peço a 
paluvra p:1r:1 c:ncuminhar a votação. 

bla ~ adartcimcnlot que docjava fucr ao nobre Udc:r da 
~lanonll. 

Mamo dentro de: um:1 .11iludc dc:libarad:1 do MDB de faler 
Opoul;lo. enlcndo que a1.1 sc !orna impiedosa c: inju~ota quando dil 
que: o tub~lho do ~!OBRA L é de: fachada. O trabalho do MOBRAL 
é: um tr.1balho tl:rio. \Íicncio.o. fcilo nos bciradõa do~o rios da 
Am:uóna.:a. no Bruil Central, nos sertõa do :"'otdatc, no Sul. nasCi· 
d.1da, n.:u .itc.:~' de: pcnfrna c no interior. Todo~o o~o pai\CS do mun
do, pnnop.1lmcntc: aquela cm docnvolvimcnlo, eslio c:mpcnhado~ 
cm chmanar o ilnal(abctiuno c:, a crava da U~ESCO, voltados para o 
problema da alfabcti.u~o. buSC'.1m conhc:ccr u lécnias e cxperien· 
0.1• 1o0bre a!>C campo. A USESCO tc:m, igualmcnlc, seu~ progr.amns 
~ atamul.1 a I roca de: cxpcriéncia~o. 

Aqua \'actam ll:cnico~o dc:u.:~ ,\géncia internacional pura escudar 
" c:spcriéncia do MOBRA L. Euo técnicos lizcram avalinÇÔc:S, per· 
correrllm o Br:uil de ponta a ponta e dcrnm documentos honrosos 
para o MOBRAL, talc:munhando cloqOcnlc:mcncc: a validade da 
no•u c.\pcriéncia. comparando com cxpenéncia~o realizadas c:m ou· 
tro' pal100. São vejo por que: nllo o~o1cn1.1r o MOBRAL a proclama· 
~;lo de: M:U\ mC:rilos, produto de: um trabalho idc:allstico c honeslo. 
que:, naM: campo, caccgoriu o Brasil a exportar, pua outras nações, 
o..a !oua c:.\periéncia, dc:nlro de: uma perspc:c:tivu de luminosa so
hd:~ricd:~dc humana. (~fuilo bem!) 

O Sr. Eurico Rrzc:ndc (ARENA- ES)- Sr. Proidcnlc, peço u 
palu••ra para cnc;aminhar u votuçilo. 

O SR. I'RESIDE~TE (Magalhães Pinto) - Tc:m a palavra o 
nobre Senador Eurico Rc:zc:ndc, para encaminhar a votaçilo. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Para encaminhar 
a volnçilo. Sc:m revimo do orador.) - Sr. Presidente, cm primeiro 
lugar, u esta ulturu do debate: c:m torno da CP! do MOBRAL, desejo 
rosultur a compreensão manifestada pc:ln nobre: Oposiçilo que:, no 
permitir a criação de: condições a lim de: que o processo respectivo in· 
grc:ssc:. u partir de: hoje, nos Arquivos da Casa, não perderá, porém, 
a oportunidade, porque os documentos aqui ficarão permnnc:n· 
lemc:ntc disponíveis, de formular, daqui por diante, seus reparos, as 
suas criticas c:, sobrc:ludo, - é o que mais interessa - as suas for
mulações cm favor do aperfeiçoamento desse instrumento vigoroso 
de comunicação c: de educnçilo individual c: social que se: constitui 
num verdadeiro estado de alma neste País- o MOBRAL. 

O SR. I'RESIDE:'IITE (Magalhães Pinto) - Tc:m a palavra o 
nobre Scnudor José: Lindoso, paru encaminhar a votação. 

Em toda u portentosa geografia do Brasil, notndamente nos pon· 
tos c nas anguluções mais Intimas do nosso interior, o trabalho do 
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MOBRAL vem merecendo o respeito, a estima, e, acima de tudo, a 
gratidão daquelas imensas faixas dn nossa população, que, sem 11 

c:xisti:ncia do MOBRAL e tendo c:m vista, ainda, as nossas cari:ncius 
em termos de escola regular, não teriam o ensejo de acesso ~os rc· 
cursos du alfabetização. 

Tratu·se de iniciativa pioneira. Nes.\ll condição, não é obvia· 
mente uma obra perfeita, mas formulação que permite a incidi:ncia, 
através da boa vontade - notadamc:ntc: do esplrito público e do 
patriotismo- de: contribuições altamente valiosas. 

Devemos dizer- e t um dado curricular para compor o no,.,'IO 
orgulho de brasilc:iros - que em congn:uos intc:macionais, notada· 
mente: da UNESCO, órgão espc:ci:alizndo da ONU. o MOBRAL vem 
rc:cc:bc:ndo u consllinci:a c o estimulo dos m:aiorc:s elogios. 

Como se nào bastasse esr.a CJ~altação intcrmacional, cm termos 
oficiais, c:m favor do MOBRAL, os doc:umcntos nacionais com· 
provam que vflrios pa!sc:s da America L:atina c também aqueles que 
abrigam as jovens nações africanas ti:m enviado ao Bnuil dclqtaç.)o 
para estudar o MOBRAL c levar 01 sua c:.'pcrii:ncia v61ida. btc é 
port:anto, um património jfl interligado :aos sistemas de alfabctiução 
de mais de 30 pulses. Devemos, então, preservA-lo, nilo com o imo
bilismo, mas até mesmo coma critica, de envolta com :a colabonaç.lo, 
cm obséquio do seu aperfeiçoamento. 

Com este encaminhamento de vouçio, Sr. Presidente:, ratero 
aqui, m11is um11 vc:z, :a valiosa comprc:cn~o do Movimento Dcmocrfl· 
tico Brasilc:iro. que:. com est11 atitude. estende o seu gesto 11.uistencual 
rara que os dois Partidos sustentem, no calor do seu entus•a~mo e do 
)CU oplrito público, a bandeira do ~IOBRAl, bnndeira que real· 
mente se desfralda como motivo de orgulho nacional. (Muito bem!)• 

O SR. I'RESIDE."TE (Magalhilcs Pinto)-~ Srs. Scnadorc:s 
que nprovam as conclusões do Relatório. queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

t\ JlrO\'iiiJJ,, 

t\ Presidi:ncia farfl cumprir a decisão do Plcnflrio. nos termos 
das sugestÕ<:!i constantes do Relu tório. 

(0 Rtlatório da C fi do MOBRAL acha·u publicado no 
DCN- Strào 11- dt I I ·5-76.1 

O SR. J>RESIDE:\'TE (Magalhães Pinto)- Esgotada a m:uériu 
du Ordem do Diu. 

Passa-se à votação do Requerimento n• 304, lido no E.l:pcdicn· 
te, de urgé:nciu para o Projeto de Lei du Ciim:sra n• 46, de 1976. 

Em votação. 

Os Sr~. Senadores que o aprovam, queiram permnncccr senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pnssa·se à apreciação da mutéria. 

PARECER :"'i•.C76, DE 1976 

l>a Com~üo d~ Co.mltvlçio 'J115tl~a. JOb~ o Projdo clf 
ui da Cimara n• 46, dt 1976 (a' 2..321-B, clf 1976, aa 
Cimara d~ Otputad~). que "autoriza o Poclfr E.uc:uti•o a 
abrir ~m fa•or d~ Encarxos Gtral' da Uniio - Fundo :oo;a. 
donal d~ ,\polo ao ()4Mf!toh IIMIIIO Urbano r Tramf~rmcla.• a 
E•rad'"· Di•lrito F~~ral ~ ~tunlcipiO\ -. Rf<111"'10\ ..,b Su~r· 
•i'lio da S«ldaria d~ l'hult'jammto da J>rnldmda da Rf!IÚ
blla, o C1tdilo "fX'dal ai.; o llmicr dr CrS 2.1169.400,000,00, 
para o nm qui.' "fX'CIOa". 

Rtlalor: Sm.dor llthldio :"iuan 

Sob CJ~amc o projeto de lei de iniciativa do Senhor Presidente da 
RrpúbliCI, que ;;autOfllll o Poder E.\rcutivo 11 abrir em favor de En· 
CJI')lOS Gcr11Li d.:a União- Fundo !'ôacional de Apoio ao Dacn•·olv•· 
mento Urbano c Tnansfcri:nciu a E.«ladot. Distrito Federal c Mumd· 
rio• - Rrcurso• 1>0b Supc:rvislo da Sccn:taria de l'lltncjamento da 
Proidi:ncia d.t Rrpúblic:a. o crédito opcci.tl at~ o lim•tc de 
CrS ~.lib9.-IOO.OOO.OO. para o f1m que: op«~li(ll, 

t\ Mensajtem Presidencial te (:u acomf14nhar de 1:.\~çào de 
Moti•·o• do Senhor ~linhtro de btlldO Chefe d.:a Scc:rdana de Planc
jamcnto d;a Protdi:nc•a da Rrpüblia que }UJUr101 o projeto de let. 

Tendo o Orçamento d4 Unalo. pan 1976, udo elaborado anto 
d.t cntradll cm vigor da• Las n~. 6.~. de 22 de outubro de 197~. 
6.:!61, de 1.1 de no•'Cmbro de 19iS, nào poderia ter incorporado na• 
t"llmllll\'ll\ dr arrc:cad~lo lU "ltcraçõa prev••••• OCOit" do•• 
diplomA\ I(Jlai•. 

th•im. torna·" nc:ces>Arilla .autorilllçlo lq~ttlall"ll Jllll'll abertu· 
rn de crédito orc:cuat ate o mont.tntc de CtS :.1169.400.000.00 (do" 
b1lhõc:J. oth.x:cnt.n c ~CJ.SCnta c nove milhõc:J c q";;~auoccnto' mil 
~rulctro') pana atender despt:'<U raultllntcs da tmplcment11ç-lo da 
JlOIIti~.t nóiCiOnOIJ de docn•·oh·imento urbano. 

o, tccur!>Os pana f:ucr face l c."..:uçlo d4 lc:i, conforme o :artigo 
~do rrojcto, M:rlo os dccorrento da apliCJaçào do' llrtisos I: c rarA· 
;r:afo, Jt c~. 13 c parAgrAfO unico c 14, lctr:a b do JlArágrafo 1•. da 
Lei n• 6.:!61, de 14 de novembro de: 1975, e do pArágrafo 3•. do 11rti· 
go 43, d" l.ei n• 4.3::0, de 17 de março de 196-1. 

E.\t~o perfcit:amente atendidas M prescrições constunto do arti· 
go 61. § 1•. letra c da Constituiçlo Fcdensl. Este dispositivo •·eda :a 
abertura de crédito opc:cial ou suplc:mentur sem u prhiu :autorit.llçilo 
legislnth·a c sem indicação do' rccuNOs corro pondentes 

O atendimento da~ despesas 1>0b a (orm:~ de compcnsuçilo tlltlt 
rrcvisto no urtigo 43, § 1•. incisos 11 c: III do lei n• 4.320, de 17 de 
murço de 1964. 

A vi;t;l dn C:\JlO'to. ll r:m:ccr i: pcl;l :l(lr<W:tc;ill llo l'rnjc:tll de: Lc:i 
d;1 C:'!m:•r•• n• 4!l, de: 1976. tc:nd,, em ••i,t:l n;io ••rrc:.scrll;lr qualquer 
c:iv:1 de: inc,in•tituciorwlid;•dc: ou injuridicidade. 

Sala d:1s Comissões. 23 de junho de 1976.- Accloly ~llho, Presi· 
dente:- llrlvidlo Nunes, Relator- Otto uhmann - !.dr~ Cha•es 
- Nd!~~>n C11rndro - H~nrlqu~ dr La Rocqu~ - ltal!vlo C~lho -
Hd10r l>ias. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionulidudc 
e juridicidude do projeto. 

Solicito ao nobre Senador Saldanha Dc:rzi o parecer da Comis· 
são de Finanças. 

O SR. SAI.DANHA DERZI (ARENA- MT. Para emitir pare· 
ccr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Ciimara 
n• 46, de 1976 (n• 2.321·8/76, nu Casa de origem}, de inicia· 
tivu do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po· 
der Executivo a abrir cm favor de Encargos Gerais da União 
-Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbuno c 
Transferências a Estados, Distrito Federal c M unicfpios -
recursos sob supervisão du Secretaria de Pluncjamcnto du 
Presidé:ncia da República- o crédito especial até o limite de 
CrS 2.869.400.000,00, para o lim que c:spccilica (dependendo 
de pareceres das Comissões de: Constituição c Justica c de Fi· 
nanças). 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição e J ustiçu. 
que vui ser lido pelo Sr. I•·Secretário. 

~lido o seguinte 

Oriundo do Poder Executivo, vem à Comissilo de Finanças o 
Projeto de Lei da Cümara que autorizu o Poder Executivo a abrir em 
favor. de Encargos Gerais da Uniiio- Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano c Transferências a Estados, Distrito Fe· 
deral e Municípios - Recursos sob Supervisão da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, crédito especial até: o li· 
mi te de CrS 2.869.400.000,00, pura o fim que c:specilicu. 
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A m:uéria é 1ubmc:tidu a deliberação do Congresso Nacional, 
c:m face do artigo 5 I doa Con1tiluiç:lo, cslllndo acompanhado de: 
Expm.iolo de: Motiv<» do Senhor Mini•tro de: Es1.1do Chc:(c: da Sccrc:· 
lllrill de: Plllnc:j:amc:nto dll Praidénci:a da Rc:plibliea, que: u1im ju11ili· 
c:-.:a o projc:1o: 

Nilo havendo quem queira diieuli·lo, dc:c:Jaro-a encerrada. 
Em votaçilo. 0: Sr~. Senadores que: aprovam o projeto, queiram 

permanc:ccr ICRCado1, (Pauu.) 
Aprovado. 
A matéria vai à 111nção. 

.. A La~ 6.1S6. de: 11 de: outubro de: 197.S, lnllituiu o 
Fundo So1aonal de: Apoio ao Dcxnvoh·imcnto Urbano
FSDU. J:m complc:mc:nll~Çl\o, a Lei n• 6.161. de: I.& de: 

to IC8Uinlc: o projeto aprovado: 

I'ROJf:.IO DE J.f:l DA CÁ:\! ARA :'0•46, DE 1976 
(S• :t.l:I-B/76, na Cua clr orlrrm) 

IW\cmbro de 1975, que: di.•pck 10bn: o Sillcma Sacional de: Dc: iniciali~ do Senhor Presidente: da Republica 
Tr-.an•pona Urban~ autoruou .a c:riaçlo da Empra.a 
Bra ... lara de T rantpona UtbaiiOl - EBTU. Autoria o l'ock-r Eucvcl.-o a abrir rm fator clr f.IICII~ 

Gcnn ela IJnlào - funclo SadOIIal clr Apoio .o Dnm
•ohlmnaro Urtaaoo r Tra!Nrrftlda• a Eoo~aclo., Ol.trlco 
rrdmal r ~lunldpto. - Rt'CVr- JOb Suprniuo ela Srcrrcarla 
tSr l'lurjamntlo ela l'rNdnda ela Rrpúbllaa - o cffillco rtpe'

cial arr o llmltr c1t- CrS Ul69.400.ooo,oo, para o nm lliK' 
"'fiC'(iflaa. 

A•nda de acordo com .1 La ~ 6.161/'1.S. foram '"'"" 
luídot O. >CJUIRIC\ adtOOnatl. 

•I adiOOft.aJ de 1~. !Obfc: o lmpo.&o C nico 10bn: Lubn· 
f..::anta c: Comb•ud•"Cn UquJCScn c GaiOIOl- IULCLG. do 
qw.l «n. .::.aban .lUnalo c .&CK .:IOl f~.adol.. DJ~nto Federal 
c .Munodpocn. n.a torma 6o artaJo :b, lccm I. da Con~nudo 
I· cdocnl. 1Cft4o que: 

,, .. rurttta da Uculo QIIC lC daltft.1 .ao fundo Saaon.al 
de Ar- .ao Oaawoh1ma11o t:r~no - 1-"SOU, ac:da· 
l.a.">do-oc '1YJ, do loul1..ubcot1La f'u~WSG de Oa.c:n"ol"amc:nlo 
de Tran~a Urba-- FDTU. 

WJ 4a p.ar«U da.taA.ada-. EtUdoo.. DJ~nto Fcdcnl c 
'lol~,._ ~)'f. ~:lo ter a~ c:m crantporta 
llll~t.,. 

•1 ~ . .1 Ta~..a R~ahu Cn.c:a - TRU. de 
O.YI'. t«>tc: o •·aJo.~ •uu! rll..ado p.u-a Ol •'Cia&lol de p&l.aao, .a 
1c:1 a'Cll!.l.a6o .ao f~ ~~ .SC Apoo.> .ao Da.c:n"oha· 
n>mt.o dc: T ran~a 1..1fbanol- fDTU. 

Oupjc l."lmN:m .a La lf" 6~611'" Q1M: JS'i 11.1 quot.a da 
t ... ~, "" T n• l(,>cJ.,.dru Çru.:;.a - TRti. lC1.io tn.:-orpo-
1 :a.6c» -"" I· ui!ICSo 6c' Oc:.as•·oh1mmto l) r~ no - Fs OU. na 
.... ~oc.,..c.a fundo de Oaom•'OI•·ammto dc: Tr.unpona 
lh:r..--I'DTC. 

() Ot~mauo da l.'nalo rur:a o Olm'c:nlc act'doo linan· 
'""'"'· c:U!>ot·.ado anlcoomtmlc: .1 mirada cm Yi$or daqudc: 
00.:\lmmi<J ~. nlo po6ma ler mcorporado, c:m Naü ali· 
m,,,, ..... 6c 11\XJI.l. 1."11• moda(~ tomando-te nccauno 
de1our o. .a~uttamcncon andi.pml.l•'c:l•, 

Sc•lC te::nbdo, fatvt<c: m&~a a abc:nura de c:rêdtiO apc· 
.-ui cm "l:.nc:-.:atJ<» Gera~• da Una..\o - Fundo Sacional de: 
.\f'OtO .ao Da.c:n•·oh1mc:nlo Urbano" c cm ""Tran•fc:rénaa a 
Ltl.adot.,. l>uU11o Fcdc:r.al c M unadJIIOl - Rc:c\ltiOl 10b lU· 

l"Ct'•t.l.J d.a !i«t'c:l..aru de l'l..aiiCJamc:nlo da Praidéncia da 
Rcpübl..::a ... dc:nii<J de pi'C''Uolo de: !®la pan o• n:fc:rido• 
llc:ll\ ... 

S.a C.àmar.1 doo l>cpul..adOl, .a propolÍÇl\o mc:rc:caJ aprovação 
c:m Plc:n.ino, n.a Sal.lo de: 11 de Junho corn:n1c:. dc:poi• de: Kt' aprc:
e&.1d.1 pc:J.a Com"l.lo de: Fi.aliz~o Financ:c:in c Tomada de Conlu. 

Em .:umprimc:nto ao di•po•lo na letra c do § I• do artigo 61 da 
Con•lltuaçlo. o artiJ;o 1' do projc:lo indica pn:ciumc:ntc o• rc:curJOs 
.:orrapondc:nla .\ abertura do credito J>Oiicitado. 

Cabe: rauhar que: o• 6rgA01 tl:cnic:o1 do Ministério da Fazenda 
c: du Sccrc:caria de: Planc:jamc:nto da Prcsidcncia da República 
manifcstaram·IC favoravc:lmc:ntc: n abertura do crédito especial. 

Sob o aspecto linnnc:ciro, destacamos que ns despesas dc:c:or· 
rente:~ scrilo utc:ndidM sob n forma de compensação, prevista no ar& i· 
go 43, § I•, itens 11 c: III da Lei n• 4.320, de 17 de: março de 1964. 

No ámbito da compelcncia regimental da Comissão de Finan· 
ças, nuda vemos que se: possa opor no projeto sob exame:, c, assim. 
opinamos pclu suu uprovaçilo. 

O SR. !'RESIDENTE (Mugalhilcs Pinto) - O parecer da 
Comissão de: Finanças é favorável. 

Completada a instrução du matéria, pussu-sc à sua aprc:ciaçilo. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

o Con~tra.~a S.1aon.al decreta: 

An. 1• Fac:-.:a o Poder E~c:cutivo autoriz.ado a abrir c:m Enc:-.:argo1 
Gera" da Unilo - Fundo Sacional de: Apoio ao Dcscnvol\'imc:nlo 
LI rbano r cm T tanl(cténcilll :a &llldol, Diltrito Federal c M unicí· 
paOl - Rc:cur- 10b Supel'\'il.lo dll Sccn:t.aria de Plancjamc:nlo da 
l'm.adblo.:~ da Republica. credito especial acé o limite: de 
CrS ::!..!169 • .000.000,00 (doit bilhõa. oitooc:niOl c KUc:nl.1 c: nove: mi· 
lhôct c: q.ucrooc:ncOl mrl c:ruzcirOl), datinado AO acc:ndimc:nto de: der.
~.,..., dc:wrrc:ntcs da implc:mc:nl.açào eLa polflic:-.:a naaonal de: docn· 
•·ol•1mc:n1o urbano. 

An, 1' <h rccut10• nc:cc:s.~rnn .\ oc:cuçào dotll lc:í ICTllo aquc:· 
la d«lorrc:nca da .aplicação d01 Aru. 1!. §§ I• c: 1'. 1.) c: parisra(o 
un~'\l. c I.&. lc:1r·:a b do~ 1•. da Lei n• 6.161. de: I.& de: novembro de: 
19?~; c: do An. ~J. ~ J•. dll La n• ~.320. dr 17 de março de 1964. 

An . .1• l:.t.t:a La mlrari c:m "igor na data de: lUa publicação, 
rc:-opcLa• '" di•po..içôa c:m c:ontr.irio . 

O SR. I'Rf:SIDt::>.Tf: (~fAg:llhAcs Pinto)- Vai·IC pa»Dr, a~:o-
1.1. l •·oc..açào do Rrquctimc:nto n• 305. lido no ~pcdic:ntc, de: urgi:n· 
.:i.a p.1r.1 o l'rojc:1o de: Lei da C.:lm:rra n• 42. de: 1976. 

l:nt vot.-.çào. <h Sn. Senadora que: o aprovam queiram per· 
mc:nC~Xt w:n&ado•. ( Paul.ll.) 

Apro•·ado. 
Apro\'ado o rc:quc:rimc:nto, Pllll.ll·iC A imediata apreciação da 

matéria . 

Votaçilo, cm turno único, do Projeto de: Lc:i da Cámara 
n• 4!. de: 1976 (n• 1.794·8/76, na CaiD de: origem). de inicia· 
ti•·a do Senhor Praidc:nlc: da Rc:püblicu. que: allc:ra disposi· 
çõo da Lc:i n• 6.08::!, de: 10 de: julho de: 1974, c dll outras 
pro\'idi:nciu, tendo 

Pt\RECERES FAVOR,\ VEIS, sob n's 455 c: 456. de 
1976, dlli Comissões 

- ele Srnlço l'úbllc:o a~u; c: 
- de ~ln1nçu. 

(dependendo de: parc:ccrc::~ sobre a Emenda de plenário) 

Solicito ao nobre Senador Heitor Dias o parecer da Comissilo 
de Constituição c: JustiÇa. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Para emitir purccc:r. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c: Sr~. Senadores: 

O presente projeto é oriundo de Mensagem do Senhor Prc:siden· 
te: da Republica. que allera disposição da Lei nv 6.082, de lO de: julho 
de 1974, e d{r outras providênci:ts, no sentido de não se aplicar às 
progressões funcionais dos aluais ocupantes dos cargos de Auxiliar 
Judiciitrio, que for:un tr:mspostos para essa categoria, cm 
decorrénciu da :tplicuciio da citad:1 Lei. 

O projeto já foi apreciado pela Câmara dos Deputados c vem ao 
Senado para apreciação. 

Sob o aspecto constitucional e jurfdico, nada há que opor, Sr. 
Presidente. 
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O SR. I'RE.SII>I-::-on: (Magalhães Pinto) - O parecer da 
Comiss.1o da Comis.~ào de: Constituiçio c Justiça conclui pc:lu con~· 
titucionalidudc cjuridicidudc: do projeto c: da c:mc:nda. 

Solicito ao nobre Sc:nudor Heitor Dius o Purcccr da Comi:\..Jo 
de Sc:rviço Público Civil. 

O SR. IIEITOR DIAS (1\RENA - BA. Pura emitir parecer 
Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente c s~. Sc:nadores: 

Se: pc:lu Comissão de Con~liluiçio c Justiça nao lil objcçlo DO 

projeto c: à emenda, pc:la Comissão de Serviço Público Civil, a minha 
opinião não é a mesma. 1: que, cm vc:rdudc, a emenda. nlém de ferir a 
sistc:málit;~ que vc:m sendo adotada para projc:tos dcsu n:alurc:la. 
lrJria o grande inconveniente:. se: porventura fosse: apro\'Dda, de: ler 
que voltar à Câmara dos Deputados para nova aprcci:ac;Ao. com o 
que \'iri:a trucr prejullos ao próprio funcionalismo. 

Sou pc:la rejeição da emenda c Dpro\·ac;Ao do projeto. 

O SR. I'RESIDt.::'.TE (Mag:dhles Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sc:n:ador Ruy Santos. para proferir o parecer d:a Comir.JJo 
de Fin:anças. 

O SR. RUY .SA:'.ãOS (ARENA - BA. Piara emitir p:arecer. 
Sc:m rcvir.Uo do orador.)- Sr. Presidente.. Srr.. Senadora: 

Em verdade, não hA na emenda nada que diJia ropalo ao a~· 
pccto financeiro, m:u. como jfl declarou o nobre Relator da 
Comissão de Sc:rviço Público, a emenda fere a sutcmAtica de todo' 
os projeto. já trans(orm:ados cm lei que di1cm respeito aos Tribunai•. 

Auim, o parecer da Comu.slo de Financ;u é contriano à 
emenda. 

O SR. I'RE..'iJOE:'.ãf-: (MagAlhães Pinto) - Ol p11rc:«ra JJo 
contr6rios A emenda de plcnArio. 

Comph:tuda a instruçilo da matl:ri11, p:ass:a·sc: à aprcciac;"lo. 
Votação do projeto sem prc:julzo da emenda. 
Os SB. Sc:nudores que o aprovam. qucir:am pcrm11nccc:r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Vot:~çào d:a emenda. 
Os s~. Sc:nadores que a aprovam. quc:ir:am perm11nccc:r 

sc:ntudos. (Pausu.) 
Rc:jc:itadu. 
A muté:ri:a vai à sunc;Uo. 

1': o seguinte: o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI O,\ CAM,\RA N•42, DE 1976 
(N• 1.794-8/76, na Casa dr origcm) 

Dt iniciativa do Stnhor Pmidtntt da Rtpúh/i(a 

Altcra dlsposlçcio da Lcl n' 6.082, de: lO de julho de: 1974, 
c dá outras profldtnclas. 

O Congresso N acionul decreta: 

MI. I• A exigência da escolaridade prevista no inciso I do urt. 
59 da Lei n• 6.082, de: lO de julho de 1974, nilo se: aplicarA às progrc:s· 
sõc:s funcionais dos aluais ocupantes dos cargos de Auxiliar Judici6· 
rio, que foram transpostos pura essa categoria c:m dccorrC:ncia de 
aplicação da citada lc:i. 

Art. 2' Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicuçilo, re
vogadas as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Otto Lchmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Minha presença nesta tribuna é para esclarecer críticas que 
envolvem a convocação de firmas especializadas, para u execução de 
obras e serviços da construção da ruturu Via Norte, cm meu Estado. 

Nilo ignoro, Sr. Presidente, que essa matéria niiÓ é propria· 
mente duquelus que devam ocupar u atcnçilo desta Casa. De f~to, no 

contexto federativo, 110 Sc:n11do estio rescrv11d111 (unçõa de: significa· 
ç!o transc:cndent11l, pcl11 rcuonAnci11 nacional de sulU opções c pelo 
cqu•librao de •u:" dc.:1~. :":lo 1:, llo.lrló!nl<), ;u:on)CIIl.hcl ao Senado 
in•lldir Arca própna da Aucmbll:ia l.q:••l:aliYól do bt01dll, que:. cm 
hipóteso como 11 que iremos analisar, dispõe - no c.\erdciO de sua 
func;Uo liscalimdora - do Tribun:al de ConiiU. como ó111Ao :auAiliu. 
Contudo. n.io desejo que: meu tilencío pcnnita que lU criticas 
prosperem. Rogo, por iuo, anta:ipadll• ~ aind11 m111s que:. 
parJ ofcrc:«r a~ informaçõa que reputo ncca..t.Arlll•. vejo-me: 
forç1do 11 fucr pequeno hi.ltórico. 

O dacnvolvimento do E..tado de Slo Paulo mptacnlll•loC ao 
GoY~:mo como um dallfio pctmllncntc. Plafll o E.\C(UIIYO ck chq:a11 
ser uma ob.oslo que roc renova díll 11 d111. cada \'Cl mai• compk.u. 
entre um pl11no c outro. J>.icóloii<K. IOCióloaos c toda a amma de acn· 
ll\IIU KICIII~ dcbruÇim•\C wbrc ~· muJtiplo.. Ppccl<l\. 

procur.ando damentionA·Io.. lldcqlllld.amcntc:. q1111.roc ampo!owbdll11do.. 
de criarem o.. •no~rumcnloo Cá~ de o tran~ormarcm numa for~o1 
Yl\':a do ~•to1do. MA.• A.• autorid.1do esladllllts estlo atent.u. l:rnJ'IC'o 
nhado cm dar novo1 AYDiuac;olo i• pnonda~ trad•aona... o 
E.\~"UIJ\'O paulnt;~ \'Cm mobiiWindo. dadc: o inlao de twa JaiAo. 
todo um aqucm11 tccnoiO,ico dcslin11do a dar ao f..tlado de SAo 
P:lulo nO\'OS c impon.anta clen.:o. de bcnclklol. Para tanto, cqu1pes 
ti:cniC'as lU m:m YIINd:u, apal~dllt pelA.• da~t Sc:ctel•ltla•. \Un 
rccc:bcndo wponc ÍIIC.'\IIm.hcl. Ot problcm.u cqu.aaonadOt 
rcno\·am-sc n11 med1d.:a do Ou\O dot ptôpnot r'CC\IttOt kvo1ntado.. 
E\·idcntcmentc. o dc:sc::woh·imenlo do Es:.:ado depende, cm trandc 
p:anc, de medidA• JIOYI:rnamentau. lmprcJnado da.w 1dba, o 
Go•-crno a111du:al \'Cm capt11ndo. com m•·ulpr tenllbi!ic!Jadc, ampla 
linhll de fC(UttOt 111nto humano• qwanso r.nanccirOt, tran•formando· 
os cm matl:ria·príma d.u 111refu \OCIAI\ c pro,n~m-'tica,. 

No sc:tor rodovi4rio c;uc dacn\·oh·imcnto colocou•sc:, dC\dc 
lo&o. como uraentluimo, nlo fosse: de elemento preponderante na 
form4çlo de uma infinid11dc de: módulos de: proaresw. Por it.w, 
muito liCCttõldllmcntc:. o GoY1:m1dor Plaulo Ell)·dio Manins 
dclcrm~nou mediw tendo cm vist;a a AnAiísc uraentc: dessa ~rca. Os 
rouh:~dol nlo se: fizeram esperar: praticamente todlU u rodovia~ 
alAdua~ - tida~ como modcrnlll - jA apracn&av~m dcficienàu. 
No mupcllmc:nto dos dAdos coli11ido•. sui'Jifllm cifnu ususuadora•. 
sobretudo no que: dín:a respeito A ViA Anh11ngucr:. &sta lembrar 
que 11tuulmcntc: nlldll mcno, de 32.000 vc!culos 1r:afcg11m diariamente 
por c:lu. Pi•tuJ estreitu, condições gcn1i1 de hA muito divorciada' dus 
melhoro tl:cnicu, intc:mucionais, foram alguns dos dados ncglltivo' 
apontados pc:los rchuórios. Sc:nsibilimdo com c:uu si1u11ção, o 
Governador do Estado determinou que a c:mprc111 - DERSA -
Dcsc:nvolvimc:nto RodoviArio S/ 1\, se: cncurrcgussc: da con$ltuc;Uo dll 
novu rodovia, 11 Via Nonc. t;~pu de suprir PS dcficiC:nc:ius du Viu 
AnhungucrJ. O projeto da Viu Nonc:, na vcrdudc, vinhu sendo 
cogitado desde: 1969, quando o Dcpanumcnto de Estradas de 
Rod:agcm, da Sc:crc:turia de: Trunsportes do Estudo, procedera nos 
c:.~tudos prc:liminures de viabilidade técnicu. A DERSA realizou os 
estudos finais, fixando o prazo de 26 (vinte c seis) mcsc:s pura u 
c:xc:cuçào da obra até o Km 103, partindo de: SAo Paulo, cm dircçilo u 
Cumpinus, Nasceu, dcs.~ forma, u Convocuçilo Geral de: firmas c:spc· 
clulizadus, que: foi objcto de reparos nc:stu Casa, de parte do nobre 
senador Orestes Quérciu. 

A DERSA foi criada durante o Governo Abreu Sodré. pura dar 
novas soluções aos problemas apresentados pela ligaçilo rodoviária 
entre o Planalto Paulista c u Baixada Santistu. Empresa de economia 
mista c geralmente apontada como o órgilo rodoviário por 
excelência do Governo, u DERSA logo se transformou no principal 
núcleo de estudos rodoviários de Silo Paulo. Encarregada da manu· 
tençilo da Viu Anchietu c da construção da Rodovia dos Imigrantes, 
essa empresa de economia mista j6 conta com um considerável 
currículo de serviços prcstudos no sctor rodoviário nacional. 
Cuidando do Sistema Rodovi6rio Anchictu-lmigrantcs, soube 
impor-se por seu ulto nível técnico c administrativo, Como empresa 
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de economia mistll, golll de llmpla autonomia financeira c opera· 
cional. ~lo poderi3 ser de outra forma, pois, do contrário, ni1o tcriu 
condiçóa de rcalilllr 11 t3rcfua que se propõe. Por tudo is.!IO, u Con· 
v001çlo. aqui critia.da. tem a.ractcrutia.s próprias, pois parte de 
entidAde que ditpdc: de libcrdlldc 11dmini1trlltiv11 c: Opc:t'IICÍOnlll, 
fic.Jndo, intencionalmente:. livre da• pc:ia• da buroc:nacia eslllllll. E»& 
liberdAde: de Açlo c que jut~ificou 11 críaçio de: entidades fofll da 
atrutur:a ccntr.abuda do ~do. 

1:. AO d~r 11 pllbli<o IA! Con\·oc:.:açlo, a DERSA nlo i6 foi fiel h 
norma• •·•tenta n11 Admintllraçlo F.t~•dual, como o (a de modo 
urcptcc:lnh'Cl. L:m proocdlmcnto al111mmtc louv.tvd. Con•-ém (ris.ar, 
aqu•. que 11 tdctt411 Convoca,çlo nlo é. a n,or, uma halaÇÃo com 
.::.au('lcrit~>Q• de coBCOrtC:nall. m.u um um dlamamcnto datinlldo 
.&• f••ma• ~Jar.w.u .. 

A• norma• ck llal.-çlo. pm-it.t&• I)C) Titulo XII do DcCTcto-La 
n• xntr.':, n.Lo ~ apltc:aln •• cmptcw.• póblíca• c: t.Ocicd.da de: 
C\:l<>llklftlu mro.111, •Jtl(l QYC ...W doltn..IÂ.n.u ckla• llo-~mcnlc:o. 6r· 
~ da .adirutno.~r.çlo chtCU c a• aut.atqiU&l, com.oantc vem apta

.., no At1. J~.) ® rdcndo diploma lcpl, Eu.. oncn:..çlo encontra 
amp.aro Do * ~ do At1, I 'O da CocuUtu.íç'lo da Rcp6bbGt, que du; 
- A• mll"faalit p;ibti>Q• c: "' toOCIC'IISada de CClCmOCrUa mulA tqef~lo 
pcüt -ma• ·~·•:n 1• cmJW1ll&• pn>·ad.n, mdu~~ qu.anto ao 
cJ.tolo do lt"alila!bo c JliO da• ~-. f'of111Ato, 1111• t~Ut com· 
!""llt.. obr.a• c ICll'>~• ~ eaúo w• cnbc11da w,at.a• .b norma• do 
l>uot.o> f~mo. 11\&l odu~·amcntc 1• ck duato pnv.tdo, nota• 
~lc: "' lM:t\Clo•l.a n• :r.:!. de ~~~~~. que I'(Jula o 
1'""-.maolo 4.u hQIO!Cdadn por~. Em cocucqotnaa, a~ 11(11• 

ll!l.a• .X Lo~ ~ "CDDwwl a .a6oW tet:&o .qud&• que '1JCm 11(1 

.U..bot~ da• c:ml"f'C!!olll• JW••·.ada• c lllâo a• (au4a~ cm la pela admarutltot• 
~ <htru c .auU.t~ .. 

,. ... ~ - UI IlM~ dtt-nr•·o~ c fUWKara. ll.1o fiCa tetn o 
i!lll:l(IClloW><> <-llolt:,. tom1 <onludo t'CI:fUIPI""' 011 NU ~ c cf>Oê:n• 
•u. De lo~!o, a• ~ « o.:~ nu.:... na• aqwllQI)a.. tef\1• 

,tOt. c c.!:llt·a., a~.am. ilrOf !Of~ 6c la atadiUI. cm ""'' at.tluloo. o. 
~•N>r-< d( boi~ (>\f1 ,. tn(lra.o III • .tllnc:a •· 6c [)c,aono·La 
(<>«r.~OIW n• ':', 64: f>.ll-69). leftdo. ck OUtl".a pattc:, outro~ La E•· 
IM!wl. ór n• ~'9. 15..- ::~<~:::·:. de lorm.1 pcorr.anúiiC.a, c.~.abcla:ado. 
cm toN .att NO, ~;;oc. ocmPft que po .... hod • .a6oca~tem a' mc:naonllda' 
mi~• a• Dotm.u DCb (J)fta.ubt.aana.ada.., catO cm que cScdarariam 
a.1fa toNa cdJIIIJa C (00\llet ~lo.J al'(\111~. f'oiiUO t qyc; &l lOaCi

d~ 4r «~u ma.:.. atadu.tu, 6c fOf'IIU louva•'Cl. tétn adot.tdo 
.a l.aloC 64: h.. !>da~. cm 1c: talando 6c C'OfiCOtrmaa 6c Jr•ndc wllo 
c al111 '"'"'~Jd.adc: ltauc:a 

Akm d••""· .:l prooa.umcnlo da hablltlaçlo de lialllnta teti, 
cm uh•m.a .an.ih~<. ob,cto de cume: por p&nc: do Tribunal de Cont;u 
do Lt~ad<l, alt:a•o do manuaoto "alcma 6c: audatoria. poi• cm dC'COr· 
~·u da La f'«kr.al n• 11.!!), de 1.&.7.7.S. compc:~c-Jhc:julpr a~ con· 
1 .. u o~nuan da• mudada da apêàc. faza~do-o por intcrm~io da 
•=lt""'.io da eutidlo dA• contA• c lqtilimidadc: do• alo• pratia.do• 
no dCIC'Ottct do c~crdao {Arb. 7 c 10). 

Conclut•tc:. ponanto, que: li DERSA nAo alllva obrig:ada :a 
promo•·cr halllçlo püblia. razlo pcb qulll teu procedimento .6 
mc:to.:-c lou•·ora. Cumpre acentuar ainda que a habilit11çllo de licitun· 
ln con•tnui técnia pmi~ta cm lei. (h rcqui•itos cxigido1 na 
Con•·OQ~lo Geral que publicou, no que te refere A a.pacidadc tecni· 
Q c lin.11nccara do• licitanta, nilo cxorbilllram da lei, pois o que se 
<lbjc:li•·o11•'a era um alto nf•'CI de idoneidade fin11nccira c espc:ciulilll· 
ç.Jo, garantidoras da cxccuçllo da obra. sob pc:n11 de, assim não procc· 
dc:ndo, tornar·!IC u mesma inexequível. com possfvcis danos irrcpurá· 
veis pura o Estudo c a c:olc:tividade. 

t\ obra que !1Cr6 realizada nào cuida de "serviços corrente:.~" cm 
obra dessa natureza. t\o contrário, suu ellccuçào reclama a presença 
de firmas de uhu cspc:cialilllçào. E, puru a disputa de cinco trechos da 
obra, pura os quais estào sendo convocadas firmas do ramo, inscreve
ram-se 9 (nove), sendo que algumas delas nem sào sediadas no Esta· 
do de Süo Paulo. Todas de alto nfvc:l técnico, como se faz necessário 
cm obra de características cspeciuis c que precisa ser executada cm 

prazo relativamente curto. Nüo é possível confundir ou comparar tal 
rcaliuçlio com obrll5 secundárias, de orçamentos restritos, como o 
!Ião as estradas comuns. 

A Via Norte: é uma estrada que obedecerA à tecnologia c iu 
c~igéncias contidas no projeto que fDZCm supor recursos amplos, 
pois serll obra considerada notável c de que irll cnvDidc:ccr-se a 
engenharia nacional. 

Agindo com critério c para c:villlr que firmas aumc:nuwc:m 
rcpcntinllmmtc seus apitais p11na se c:nqU.IIdrllrcm nas cxigénciu da 
Convoc:.:açlo, estllbdc:c:cu·te o dia Jl de dc:zcmbro de 197S, data de 
cnccrramcr.:o do acrddo financeiro c: do lc:vanlllmcnto do b11lanço, 
qU.IIndo .lo 11pont.11d<K os Indica de liquidez gC!rlll. 

Por fim, jul110 ncccs.t.trio adarc:ccr que anlisada cm detalhe a 
Con•·oàçlo, vcrif.a·se 11 totallisur~~ do aittrio que: presidiu sua da· 
bor.açlo. GOtt11ria de fris.ar. mais um. vez. que a.be ao TribunAl de 
Cont.a• do Esllldo a 111refa de: Clllminar u conw 11nuais da DERSA 
Dc:ocnvolvtmcnto RodoviArio Sfh. Se falhu houver, aqudc: órglo 
fitClllwdor tabcrA apont!·lu. Mas. o que: c certo, Sn. Sc:nadorcs. é 
que a O ERSA ai! obcdc:ccndo li lei c ai! procurando praiA r novo 
c: llrandc terVIQO a SAo Paulo. 

Rc.~~ tetnprc ai.ctrlo c:. por i»o, é de: te lamcnlllr que. 
embora tem c:nd~·la•. te ptoaa~ lnazcr problcmll rqtional 110 

plcn.irio oo Sc:n.tdo, lllpcnti p.~r11 aumentar ou dar forças lqud.ts rcs· 
t~~ Se fo.te .tn.tlu.da 11 ICJulaçlo c: verifiCAdo que a DERSA li 

aú obcdcando. n.1o haveria por que vir fAW' criticas, 
~panhadlls de qualquc:r conduslo. 

O.ad"' aoo adaf'CIClmcnto. - ngoros..:amcntc técnico• - n3o 
.Jao, nem quc:ro. pcr.urb.u o Sc:n.ado federal, que pelA) all~U, 

d•flcca• c nobili:.anta funçõa que lhe: ~o atributdu pdll Constitui· 
.;.io h:dc:ral. nlo dC\'Cf.\ o1nllli.ar .,..,untos próprio. à As.scmblé:ia 
Lq;rt.lall•a do E•t<~'do, que 1: au.,iliada, nasc miltcr, pelo Tribunal de 
Con:.a._ ói"J:.lo que t.ambCm honr:a nou.u tr.adi~ de cultura c de 
dC"dte<~<:.l•• .\ co•-.;rpubh.::.a. (Muito bem! Palmu.) 

O SI!. t•Rt-~rur....-n: (Wibon GonÇ~h-al - Tem a palavra, 
((>mo Lldcr, o nobre Sc:n.ador Virgílio Távora. 

O SR. \'JRG(UO TÁVORA (ARE~t\ - CE. Como Lidc:r. 
r:onun.:1a ,, .q:uanlc da..:un.:~. I-- Sr. J>rardcntc: c s~. Senadora: 

I i .'a d,,.. dr.u. " cmoncntc Scnô!dor Roberto Solturnmo, cm nome 
J .. "4:U I'Jrltdo. pronun.:t<lU Jr..:un.:~ nat;~ c~ •·c:rberando. cm 
tcmhn 'cc:mcnle-. ,, d<>.;umc:nhl• cm r lido pdJ Praidéncia du 
Rcruhlu:~. ~~~ •i:-pcra c ljUC tratava do ljUC no •• do Go•·c:rno. 
.:uodô!ntm ler "do um fl'l"O u•·anç-o~do pura a capualitaçào c fort;tlcet· 
mcnhl d~ cmpre-a pri•·:rda n:oci,ln:tl. 

\'Jm<n n'" JlCrmilir prn.;01r aJlCnns algumas das afirmativas de 
S. b • - <lhjcto~ <juc: .crào. n;io num fim de tu r de, mas posterior· 
mente de uma apreciação maior - c, no dia de hoje, cingirmo-nos 
;oJlCna• com a aprCY.:nt;rçào de alguns documentos, portanto de fatos, 
nl<l•lrar ao l'lcn:rrio ;r maneira de :u;ào do Governo c dc:i~ar ;\ 
considcr:ro;ào de nosso• p;rrc:s c ao uho alvé:drio de S. E.\•, o julg:~· 
mcnhl dajusti;;;r <lU rdo dos conceitos que c:ntào emitiu. 

V;rmos nos guiar. por niio publicado no Diário do Congrrl~Mt, 
flCI:as notas t;&quisrtrlic;" do pronunci;rmcnto de S. E.,. 

J)it que o documento que leu. com ;uc:nçào, etc .. etc.: 

" ... dei"'" um;r sens;1çiio de profunda decepção, porque 
muito pouco de novo ;~presenlõt, contém rcpetiçõc:.~ do que jl1 
•c pode ler no li PN D c cni instrumento anteriores do Govcr· 
no: contém ;~lgum;~s contr;tdiçiics. que me permitirei" .
cs&;~mos :rqui n;~s ;~spas- "registrar c comcnt;rr, cm seguida, 
c :rnunciu " cdiçr&o de um decreto-lei que concede incentivos 
uos h;~ncos de investimento p;tr;l ;~dquirircm :rções d:rs cmpre· 
s:&s priv:~d:~s n;~cion:ris." 

"Esse decreto-lei é o que: dú conteúdo: novo: i: o que h(& 
de novid;~dc no documento c no conjunto de decisões do 
Governo. E este é, rrecis:unente, o elemento dc:ccpcionllntc: é 
a medida que merece uma criticll, um desacordo frontlll por 
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parte niio só d;1 Oposiç.io. mas de todo o cmprc:.~ariado bru· 
silc:iro. Merece:. mc:smo, Sr. Prc:sidc:ntc:. um:1 condc:naç:io 
vc:c:mc:ntc:. c:u diria. :llé:, indignud;J, pelo que: tem de: lc:si,·o al>~ 
intc:rc:ssc:s da economi:1 n:•cion:JI, do J'O\'O brasileiro c:. 
p:lrlicularmc:ntc:. dos c:mpres:irio~ rriv .. do. da i•rc:a indu•trial 
dc:stc: Pais." 

"Sr. l'rc:sidentc, o <1ue ~ tem reclamado. com o no""' 
:1poio. ~io medida~ de: fortalecimc:nh> da c:mpr~ pri"'õJd:~ na· 
cional, da empr~• indu~tri:1l J~c:nuin:•menlc: brõJ~ilc:ua. 
princiralmc:ntc: d:~ pequen:1 c d,, mé:di:1 c:mr~ br:~'llc:ua. 
;\.la• o que fa1 o G·"·c:rno7 Cede au' reclamo• d;~qudo <lUC 
C<ln•tilUCnl UOI do\ JlÍI:JrC:S, um d<l\ \U\tCnt.ÍCIIIO\ OldiMe. da 
.:;~mr.•nh:J <=•>ntr:~ :~ e.t:uit;•çà,J, que -.io ''' O;~n.:o• de ln•·e.ll· 
mc:nto dote: Pai•. ~'c:dcndo ;~ pre-.-Jo •••' in•·C::. de d.u o apoi••" 
c:mpro:• pm·ad:.. :. c:mprt'-":1 pequena c médio~ ,:enumo~mcntc: 
n;~.:wn .• l . .:on.'c:dc: ote "I"'Í•• .. ,,. lbn.:o• de lll\ollmc:nto•" 

E. mai• adiante, dit: 

"Por dc:tráJ do dc:crcto, por conJq~uintc:. a intenÇl\o de 
dar o comando da economia bra1ilcira a Brando con11lomc· 
radoJ capiumado• por Banco• de lnvotimeniOi que pa .. 
~Atào a comprar o controle cfctivo du cmprou mduJtr1ai' 
bra~lc:irai. E é contra ala politica que: nÓ\ ICVllnlllmOi a no•· 
iA \'Ot, com ''ecmi:ncia c. :att mamo, indiJ:naç.lo, Sr. Pr-ol· 
dente," 

"Porque n.lo h.i nenhum:a jw.tifiaç.lo, nao hA nenhuma rulll 
par;~ K adotar uma politica ddibcradamentc: ronccntraoon~ta que 
di: ao• banco• de: invatimenlo~ que di: a OK poda que: c;ad4 \Cf 

m:m amc:aç.:J :1 economia nacional, amaç:a com domlnio, .:ameaço~ 
.:om a prepoti:nci:~. :~mcaç:a rom :1 inOui:nci:~ polltiCJ c: a inOui:no.<~ o.o· 
brc: todo• Oi nouo• ól'jllloJ de: lmprcnN, um poder que tem •u•tenl.<~• 
do. como cu di•..c. alll campanh:a11 f~avor d:~ daatAIÍl.<~Q\o do Plll• c 
que quc:r Kr o grande: bcncficí.ino, doi roull:~d~ dalll ampanhll." 

Pc:rmilam•nOi alllr lendo u citaÇÕa todu cm bloco, porque 
vamo• apracnuar 01 doc:umenlot comprobatóri~ do enpno de S. 
Elt• t:~mbérn de um ..0 j~ato, jA que alllmot num fim de tarde, c nào 
teremos o tempo nc:ceüArio para discutir nem o documento que: 
vumo~ uprc::tc:nuar. nem também o discuoo de S. E.• 

Adiante. afirmaS . Elt•: 
''Nilo, Senhores Sc:nadoro. Pura os bancos c invatimc:n· 

tos: pura os grandes bancos c investimentos porque o Go
verno declara que nu apliaçâo dOK dispoiitivo havaA um:~ 
Klcçilo 11 qu11l fatalmente CIIÍrA tebrc 01 qlllllro ou cinco gnm· 
dc:s banco~ brasileiros que ti:m sido os grandes bcncficiArio• 
dc:ss:a flOIItiCII de cona:ntruÇl)o, de fusão c incorporaçlo, innu· 
gur11da há ulguns 11nos 111r6s c que aui levando o sis1cm11 
financeiro brasileiro u essa 11bsurdu situuÇl)o de monopólio, 
de domlnio completo por parte de um mciu·dúziu de grandes 
corporuçõc:s finuncciru~." E com u medida ultima do Go· 
vc:rno provou que pode ser, porque o Governo nu verdade 
cedeu à esSll CDmpunhu. O Governo quase que dir!amos nós 
deu o que se ch11mu popularmente, ou que estA scnd'? 
ch11mado ... 

,\qui, nuturalmcnlc, há algum da Tuquigrufiu, uma puluvru que, 
talvez tenha sido perdida. 

Nilo iríamos citar mais parles do documento de S. Ex•, m11s re· 
trata esse conjunto de trechos lidos, o estudo de csplrito de Su11 Ex• 
que achamos, com curidudc cristã, necessário uculmur, c cuidamos 
que: nuda mais justo do que responder com fulos u S. Ex• 

Não, Ex• Nilo é cssu u intenção do Governo, e não sendo cssu u 
intc:nçilo do Governo, vumo-nos permitir ler c comentar, protestan
do fazer futuramente umu exegese dos textos que, cm primcirfssimu 
mào, mais uma vez através da tribuna do Sen11do, o Governo dú à 
Nuçào. 

t: a resolução de hoje:, do Banco de que S. Ex• foi, justamente, 
eminente c conspícuo Dirc:tor c muito eficiente, aliás. 

"A J>lr\'torl•. no 11!10 du ••rlbul~ qu\' I~ c:onrtrc o 
arli~to 14, lncl"' III, do t:'llliiUlo do S.nco, •pro••do pclo Dto
creio n• 7,\,7IJ, dt' I• d" m•rto dt' 1974, 

Rooh·c: 

MI. I• O ONDE. com rc:cuDO• própri01 ou ori$iniriet 
do fundo PIS/PASEP. podcd contrauar, com &nc:Oi de ln· 
,-alimento Pri\'.ado, li abertura de línhu de atdito dali· 
nad4s li financ:i.ar " aqu1~0 de a~ de cmpra.u pm·adu 
nao:íonaii. dC\.-orrc:ntc de pranlla de •ubocriçlo outorpd4 a 
ofC1'1a• pllbhca• daoo titulo>, dc\1d.1mcn1c rqtOirada• no 

• O..nro Ccntr;al do Brat.~l - BACE:". c de arotdo rom o d1•· 
p011o no Dcacto-Lci n•J.4il, de I~ dcJunhodc 197(), 

P.1fil1tra!o uniro. A• cmpra.a.• rc:!cndü note .<~rll$0 
-.lo .1quda~ CVJa rnaiorw de Clp11.1l com d1m1o a •·oto Jl'Cflcn· 
\-1. ditcta ou índlrctamcntc:. .1 JlC.'Lw..l' 11\ÍC'A' taldcnla c 
domH:~hada.• no Pai .. 

An. ~ S.,mcntc podctlo Kr .. -untcmplada.• 01(\\a de 
cm1~~o de: cmp1a.a.• que opacm noo. tq;uJola teeora de: ah· 
•1dadc c:conómiG1: 

•I produçlo de m.\qulna• c cquJ;wmcntoo c tev• c:omp ... 
!K'ntc.o; 

b) mdu\lt'UI.• de: núqu1na• c cqu1p.1mall0i apkola~ 
rod.n·!Jnoo c f'<llll c'rlota('lo de: tc('Uf\Oi Ooralaae.; 

c 1 phlduçlo de .:umponcntc par:a .a lndU.ur\a ckU'IQt, 
clccrónl(ll c mccln1G1; 

d 1 prodU('.lo de nu1mal lcmm.tno; 
"1 prodU('.lo de •-ácvloo automoto1a ~1n.doo a tran•· 

ronc rok1ív1.1; 
n ronu!VÇ\o 1\;1\'lll c acton!utÍC'a; 
cl udc:ru(Jw c rnctalutJia pnmAna de nlo-tmOtOt.; 
111 p1oduçlo de omcnto c rnatmal• rc:lrat.\110t.; 
I) produçlo de c:clulooc c papel; 
J 1 produçlo de (CI'tiJUllnla. detcnt.~"OO .J$rkol~u c de: 

•u.a• matUJ.u·pnrna.o; 
I) rroduçào de 10\Um~ quJm1COi C (armildutic;o. 

bi\ll'U\; 
m 1 indwtr1.1 pCI'toqulm•ca: 
11 1 mdU.~tria de mincraç.lo; 
o 1 índ~lnllliz:açlo de ptodut~ íllimentlciOI; c 
PI indwtnu ou lltívíd4da lípdll.' 11 $q!u1an\.1 Na· 

oonul, definida~ pelo ConKiho de Se,uranç:a Nac1onal. 
PllnlBrli(O I• ApliCJ•K O díspotiO nalll rc:solu~Ao 

tllmbi:m u ii~ de pcquenu c médw cmprau induttriait c 
.:omcrciAiJ, conforme definido no Dcacto-Lci n• 1.45:!, de: .lO 
de março de 1976, aniso"'· p:arAgra(o ~;allnca b. 

Panlgra(o :!< Nllo K apliCJ a enunci11Çlio ratritiv11 
comtunlc du :allncu c:numc:rada1 no Cllpul date 11rtigo, 111 

regiões dc:finid~U, como bcncficiArius, pela lcgi1111çllo rc:hnivil 
;a Superintendência de Dc:scnvolvimcnlo da t\muzóniu -
SUO,\M, u Superintendéncia do Oc:Knvolvimc:nlo do Nor· 
d~tc - SUDENE, c pelo Oc:c:rcto-Lci n• 880, de 18 de 
dacmbro de 1969. 

Parágrafo J• Outros sctora de atividade económica 
poderilo sc:r contemplados com os bencflcios d~111 r~oluçuo, 
desde que sua inclusuo seja homologada pelo Ministro-Chefe 
da Secretaria de Plunejamento da Praidi:ncia da Repúblicu. 

Artigo J• Começamos a dar explicuções 11 S. Ex• - os 
bancos de investim~nlo referidos no urtigo I•, dc:slu re
solução deverão possuir estrutura adequada u análise de in· 
vestimento c ter experii:ncia cm liderança Ol.\ co-participnçilo 
cm operações de underwrlrln~:. 

Arl. 4• As operações previstas nesta resolução ficam 
sujeitas as seguintes condições: 

11) Modalidade:- Crédito rotativo pelo prazo de dez' 
unos: 
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b I l1m11e - A linh.l de mdilo nlo podcri ullnpu.~r .t 
1mpon.irn."U de CtS 100000.000.00 (can milll6a de au· 
rato.), nem o mon101n1e do c:ap1101l m&tt racfVII.\ h~ doo 
b.an.:o' de ~·a::Jtna:lo, ~ o cri:dllo c:lprcL.O cm Obn· 
~.I(~Õa Rc-OIJU>l.h-cndo Tcoouru Sacional- ORTS; 

C" I lutoo (o;MflpcftWIÓôOl - Sct-io de ~'i (aJKO por 
(crtl.ol .ao 01110, calada6m ~ o wldG dc>'Cdof com,JCSo. c 
p.tl.i•o• (11ft I~ eSc cknmi.Wo de c:ad4 011110. S4t ~ CftUIDC

Ioa4at M .at'IJIO ~. pari$.f~o ~. dclQ Rooluc'o. oo JUIOt 

(~Uiót-.,. terkf oX .11; (qu.IJIO pot 41Cftl0) .O aliO. 

41 .\-l&r,açi.u - O. tu).Jf'Wh bhcndo• paroa ada 
~·~ ~il'lll:. 6cot'Cf'kt 10 ~ .o 8SDf; .. ., 
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.\llllf'O' tt• (..a~ •~loÚil J1 ~UIIf a ma.nUICDÇ.\o 6Q ~· 
U•<>ol( n.k4~tD~~aa.l oh amjM'CW Cl11111~k 4a• ~o ft..aft(o de ln· 
•<~~"""'C1111.,. ~1.. -~u. ~ ~ w~ que 

1-r...W.>J .. - wt-,,""" &l'l~>en ~ta.. ~tr.aw- f'C'o 

•oc~. ""''~- am ~U. a a()Oftuta• <la ;w6rfla cmpto.t 
.\11~ "ll• s .. •:a"" 6<ll anlJ'O a.nlenot, rw·cul«aâo 

•~""' td~ •• l~lt•·.a• JUI'Cm• de ulíhr~ d.a hnh.l ck 

"'ld•l<>. a• quent-e• '~~ 
I - .Jutm 'omrcx;w16ncn de J'f. (lrb por 41Cftlo) ano 

.ano. ak\la..do» toObn: o wJdo !k>~r con'IJIISo c ~·-a• a 
<~uan.T de ck.mnbolo de cad..a ali<\, 1Cftdo que n&• rc:póc::l dcfi· 
nod.a.• no an, ~. p.tt·.lç.alo ~. 6oS• Ra.oluçlo 0\ JUto• com· 
rrowh\tiO\ tc:t·lo de::"\ (dou por .:mto).ao ano: 

11 - Pf..uo0 - O mc::uno que •1ct a ld' conlraudo com o 
.a.:Wnll101, ronlormc: ali na c do anatO " dOI e aniso: 

III - hmonu.a"'o - SO\ •·.tlora c~ contratadu 
~o"'mo a~o'lon1\1.1, w:ndo de>·tdo pelo ~nco de lnvalimcnto. in· 
dcpcndmtcmcntc do p.1Jtlmcnto pi"C'\·i•to na linha d do inciM> 
\' dote .artigo: 

J\'- Libera~ - Por ocatiAo da inlcgralizaçlo da) 
a~. o que de>·cri Joc:t comprovado cm quarenta c oito 
hora); 

\' - Obrigatoriedade de obscrváncia. na contnuução 
com os acioniMus compradores das ações, das seguintes con· 
diçõcs: 

a) Montante - Os ucionistas bcneficiãrios deverão 
subscrever. com recursos próprios. porcentagem não inferior 
a 30% (trinta por cento) do valor da subscrição que lhe com· 
petir, sendo que nas regiões ci_elinidas no artigo 2', parâgrafo 

2'. doi:~ Ra.olu~o. c:ua pon:cnla,cm podcri JoCt tcduzid• .::1 

I~ (du por «nlo); 
b 1 JurO\ Compcn~tbtÍO\ - 0t rc(crid<K no ínc:iM> I 

dc:olc :~ni!lo . .1c.màd<K de um cld crnkn- de ~1!: :!'\ (don por 
.:mto); · 

cl Pruo- AI~ lO (dcl) o-. and!Wwc. arCncia de .:~lé: 
.I (QII.'lltO)ancx; 

d) Amonar,açlo- Em PJrccU~ ;an~~ai" paJA..O• PO d1a 
I~ de ducmbf'o; 

ri Gnant~<a• - Rc.m. n.a pi'Op)fÇ!o de o:m pat11 

-...cnu de atd•lo. c pct.toOaR, a CO(I()Iha do &nco de ln· 
•'Cll•mcnto, ~ ... tod..awia, at tc'lpoftt.abdid.ada da cm· 

. r-'CW cm•lmlc. 
r, F""'ld.ack do ..aonnu Jõqald.af ru~soapadamcn&c. no 

:""""'ou cm pane.. ocu dttldo com o ~IKO de ln\'C\Iamauo. 
l".arl$r.a!o uiUCO. So C&\0 da aUnca r do tnc:itO V date 

ati~. o B.an<o dc lft'OO:amcnlo ~· quiW o ~alor l"a

pa.'1~>ocom o H SOE. no pruo6r411orat.. 
''"l~ I O. A• DOf'IIU.• cumplcmenuro que te fintem 

~tu• tc:tlo biln.a"-"'' pdo Proídmlc., 
An~ li . A prc:tc:~~IC R~ cntr.ar.\ cm '1$0f .t~ 

,.... ~ pdo Mlllatllo de E.\ladooOidc da Scarta· 
fU de l"'.al>q.UJ'tCI!Id d..a Ptc:wdêncu da Rcpibbc:.a.-

"A 0.Mc>tU, M &aW> dat AIO~ que lbc: confcte O 

atlJ$0 1-'. U>(JtoO III. do eol.atulo do baM.'o. apro>·.a6o pelo De· 
cmcul"~' ':'! ,,dcl•dcnu:çode 197-'. 

An I•- O BSOF. poder.\ QOCIQ:dcr a amlllu~ rman· 
oata• pm·a4a~ r.aro~nlu de compra 6r ~ cmllic!u por cm· 
l"feo.&• pn"ada.' 11:1001\&at., cm razlo de aumcnloo de c:apul 
daw.• cmpro.at, t\lal&r.ldoo tOb .t (Of'l'llA de -u~nuna" 
fatmc:. 

Po~r~a(o un..:o - h• cmpra.u rclcnd&t note utÍJO 

..ão aqud.a• 011.1 nwona de c:aptlal com darcito • lfOtO pc:t'• 

1~. d1tctoa OU UICbi'CUmCIIIC.. a pcuoai fbical rc.údcnto C 

domtalud..a~ 11<\ p.alt.. 
An. 2' - A• &nttlluícóc:olin.anccinu rclcridal no aniao 

antcnor tolo 011 b.tnOI)I> de 1n\'Oiimcnto c: u tOcicdllda cor· 
Motat, auloru.ada• a liderar opcr.tÇ1k:r. de l&nçamcnto pu· 
bhco de~ pelo &nco Ccntnal do Bnuil- BACEN. 

An. J• - h• cm~.õa de açóo objcto data I'QOiuçAo 
JoCt.io w:mprc tqt1"radal no BhCEN, p4ra ofcn& publiaa . 

An. -'3- A prantia de compra prcvnu not• I'QOJuçAo 
tOmcnlc ld'A QÍgi•'Cl aJIÕ' o decurso de lrinlll diu. c:ontado11 
do término do pruo c:onvc:nc:ionlldo, que 11e inici11rA c:om a cn· 
1rqua do~ rccuno• corrcspondcnles ~ emproa bcnelic:iflria da 
operação, roendo que dito pruo nilo podcrA ~~er inferior a sci11 
mc:K~~. 

P:anagrlafo I• - Se :a instituiçllo financeira optar pela 
vc:ndu das uçóo ao BNDE. as bonificações e dividendo~ u 
que façam jus CSSllS uçõcs, entre o lançamento c a transferén· 
ci:~ ao BNDE. serão a estes entregues ou crcdilados. 

Parãgruro 2t - A aquisiçilo das nçõcs pelo BN DE dar· 
sc·A por preço igual ao iniciulmenle registrado no BACEN. 
pura efeito da cmis.~o publica. 

t\rt. 5' - A concessão de garantia de compra prevista 
nc.~tu resolução será objeto de deliberação pelos órgãos com· 
pctentes do BN DE. após satis(atória demonstração de viabili· 
dade encaminhada pelas instituições financeiras rereridas no 
urtigo 2' 

Art. 6'- As inslituições financeiras pagarão, a titulo de 
comissão de reserva de crédito, importância eqUivalente a 0,5 
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(meio por cxnlo) ao ano, oobracb JCtnCSiralmallc., cm IS de 
junho c: 15 de: dezembro c:alc:ul:ada tobrc: ô valor da parcda de: 
lilulm oobal.a pc:b pranli:a do BSDE. 

O Sr. Robrno Sa111raiato (MOS - RJ) - De: forma que )Ó " 

clc:vll~o do. ju~ p:ar4 5'\ c: 4 rc:duçlo do pruo pana dclan01 llii\'Cl 

JÁ daf.cullc: mutlo .z C\C'QUilíbídadc da\C d«rcco, o que teriA um aran· 
de bcnc:fJào p...ro~ o r.a() c p.ar;, a.~ cmpm.a.• pnv.zdu naaona&'- M;u. 
nlo p..lto.>ú r.ar tnanqoalar.zd.l, potqiiC ''· E.\• fat.allll a.• l&mtl~ 
ampolln. Em pnmc:iro lupr. a lamii.J<Ç.\o 1cm um c:arAicr m11110 td•· 
tl\'0 .. Ma., qU.Jndo \', I!.\• du que Ot ~ nAo poderio adquinr 
mande: ~.doc:apd.al., .. 

Art.,.- O BSOE podc:d colaborar n:a manulcnçlo de 
mcani.n~Oi :adcq~do. de: liquida du a(lkl objc:to dn ope
ra~ apro,·adai, 

Art. 8' - A• norm;u oomplcmcnt.ra que te (IICfCm 

ncco~..W 1 c:.\a:uçlo deli~ raol~. te:r.\o b:aíud.u pdo 
proidcn1c., por pro,_aa do du"Ctor da Arca.• de ~ 

() sa. \'IRGIUO T;. \'Oit.\ (ARE.."" - CEI - funiDCIIIC 

Senador. não..,_ •· E • fT::'IoOIUQlo. ~"" Art. CJo - E~ f'c:M)IYÇ.\o mira cm V110f a partlf dou 
cbt.."' 

Sr. Prc:udallc., Sr.. Scn.clota, ·~ ao lal11n loftrA c: 410'Cdo· 
t.mo. enfadonha., pau.amo. llóto que: fiCOU mmdiümcnlc C\Jif'CM4 

a anlcnç.\o do VO\CtnO, ICII1 \llbccrlcipo.. tem n.da a ocondct, de 
:aullli&r .ao mhímo a cmpn:w• pnv&du c. ao con&I'A.rio doo. lcmon:. 
aqua lcvanl~do\ cm Pknlno. de não pctmalar: pramaro, que a rc
ainu ~A da'PO'do do PROCAP fouc danpd.t apm&• p.ara-' 
ou~ b:a-. conforme: tcmu S. r:.,•,IIC'JUndo que:. banco\ de an\alt• 
mcniO\ pudct.ICIII, altawa de ncunot (0111C:'CJdo\ pdo Go•uno, lm· 
&.ar Of'Cf~ de oonuotc: de ogmpanhw.• de anpn:wt que ai~ 
an dafJCUicbda fin.ancan. ... 

MOfotn.mo. ban, tem tOmbra de dlivida 0\ lamil~ que n,oaOta
mallc: oubdcccm uma c: ou&r• dc:M.at antlfVC')o. 

~amo. que: o anlnc:n&c Sc:n.adot Robc:tto S.a&unuM 11m.1 

''Cl 10Ctl.1do mawr conhcomc:n&o do\ doaamcniO\ pdu DOCA• t.qui
Jf'AfiQ, que forcqalm!O\ para hoje: !:&.....:: dlcpr l1 JWLt mlot.. pou;a 
an lomo do at.wn&o an da.c:uundo o mamo fUt:f Ot teu• rc:poaroo c 
prour aquela jull~~ que: uma li(Jo bem ínlcnoollad.a ISo Ú«nUl.o, 
aü.amaeoa. 

O Sr. Rolttno S.hlnllea IMDB - RJ) - Pmnalc: \', b• um 
.zp:art~ 

O SR. \'JRGflJO T À \'011" (ARENA- CE) -Com amcn\0 
prazer, Senhor. 

O Sr. Robe-rto S.hlnllea !MDB - RJ) - Apc:m.t um co
mc:nl!rio h obtc:tv•ç&. c 1 lcí&ura que: V. E-• fcr. llm comcnúno 
ainda que: )upcrficial porque: m11unalmcn1c um documc:nlo da.te 

mcrccc uma lcí1una mait ... 

O SR. \'IRGIIJO TÁ \'ORA (ARENA- CE)- &clarcccmO\ 
que: V. E.l• m:cbc:TA cm de: n~ dcpc:ndc:ndo, o m11i• riptdo po.•h-cl a• 
notou t11quigrilic:u dCU~ comunic:açlo. 

O Sr. Robrno S.1uralno (MDB- RJ)- Pcrfcaco: Mu comcn· 
t11ndo rupidamc:nlc: algunJ ilc:nt.. diria que. cm primeiro lupr. j! me 
)inlo um lllnto ... 

O SR. VtRGfUO T ,\\'ORA (t\RENA- CE) - Tr:anqOili· 
~do. 

O Sr. R~no Satumlno (M DB- RJ)- TrunqUili~do de: for· 
ma alguma. mas de: c:cna forma ... 

O Sr. R..,_ ~ (:\108 - RJI - SotHc Scrl.adot. ~ 
b.an.~ de m•a&lmml" alualmnnc..,.. 1t111 um CJtOf'mC podn oot>rc: 
.a• anp~' and~mriail c cocncra,at, lw•Wcirlh. pof1lue &cm c:ul•· 
mm1c o podn de: ilk:t(oalllt ou nAo a• dupbot&.at c de .,.,., Cllil4\ 

aRptO.l\ .a ldm;lt -~ (lU ~ pai'A 0\ ~-- ou 
Dtt'Ctota, ou m&.kJ o an~- M teU boa..co dor lft•'Cllt-to. quor 
&cm lau:o de: JUIOt mu.ro IIUn ~'.ad.\t., f.allo. -..., CIDJW'Cllo&' ,.. 1olo 
muilo dcpmdocn~ doo. b.aacOt dc: ltWCI'IUmatoo- E - b.aacOt ak 
tn•alantc:nt" akm dc\l.a auloflolbdc qur Wm. daLa powl~Wd.tck de 
~ quor ltm. .Jilld.a lnCftlll m. que JlfV"'a•dmcalt tef\lo 

tq11Jdo de: um ;J(UCdo de ~- qw lbt I:.UUIUI\, r« aanr'o. • 
~ de 11111 Dmlof ~10 1U1 ~ dat aDPfO.It., 

porque Ml.l ~ Jll\lo, t roUi6o, múo, oobfy S....., _.., que 111t 11 

po:~Wbtlld.adc: ck CUC~~tt* • .ao m•to. lk r'IOCII ~ • UIIWI\ JI'CIUClt.• 
an"""'" ~c lamrtc ck m. o qWIC' .... ~ t 00 b.aacOl doml· 
n.ar'Cftl ulftA pm.a, um.a cl~ m.kH df ~ mdvtuun c 
.:omcrwa. lw~a .. larP,. De: modo que: o mocv ,__ ,_,.,. ... de: pt 
Slo C'Oiou, .abtOtuUntc:nl&', lr.-nqa.Jar•' (IOftlillvo .- dwr Qvt OiiC' 

dcli:t"Cto oq1IC Ull1:l (&kJoool\;.a,. que • • (ICIOCGlUIIOoclnta, dor COftCICtiii'AI 

o podct n.a• m.\oo de trupot fUWKntoo, qvc tolo COftUCkr-.dot pelo 
O.,.ftno oo dno,;oo <llpala ck ler uma ~ cftrônllc . 

O SM. I'R ~mt:.,·n: ('Wal- Oooc;aloo.. f&mldo 10c:at • Cllm• 

puniu.) - rcw. ··~ cJoo IJ<lobfa Scn.adota que ••nda "" ·~ 
Saud.ln:. lfttoa!ICM p.al\1 bo,c " • ~ do MIM\' ScAidot ).\ IC 
aUnJtUIU, 

O SR. \'IRGU.JO TA\'OR.A (ARE."A- Cfl'J- St. J>ra,. 

drnlc. t6 aJlal4' Ulftol I'Ctif~Cl!Çlo w brillwuc: aparte do cmancnlc 
Scmcklr, 

O hmllc: d.l C'olJIIIoal \'014nlc t de I ln-. ~ t o IOC.al que ck pode 
comprar entre: ~ woLtnl~ c Alo \'014nlcs, c:nttc ~ ordan.lru.• c 
rrc:terc:naa .... O hmuc t de IO'fi, rcpc:&amO\. 

Enllo, ,.é V, 1:.\• que n.lo fiCOu ~IIZido 4 -' ou S c:nlicbda o 
mcanit.mo financ:c:iro contidcrado como V. E,• dll. E uma quoa.lo 
lllpcnu de Ânlml'lic::a. 

O St. Robe-rto S.hmllao (M 08- RJ)- Na prilic:a, pode fic:ar 
Senador. Tenho a imprcuAo que., na hona de tdc:cionar 01 b:ane01, 
C$tC: numc:ro n.lo vai JoC:f muilo anandc. 0t banCOi de invalimc:nlo, 
nalc: Pais, quanlos sio'? Talva unt trinta. &rinta c: pouCOJ. Tenho • 
imprcuAo que: sio uns da que: vlo lc:var a maior parte: dcuc: rndilo. 

O SR. \'IRGILJO T,\ VORA (ARENA- CE) - Pode: .niio 
cslur salisfc:ito, mas está lrunqUilizudo, 

O Sr. Ro~rlo Sarumlno (M 08- RJ)- Estou, de c:crta forma, 
um pouco recompensado pc:lo fulo de verificar que: ru primeiras 
declarações, as primeiras noticias vc:iculadiiS pc:la imprensa que: faln· 
vam c:m condições de prazos superiores a 10 unos c: de: juros de: 3 n 4% 
já forum transformadas. E quc:m sabe: até o meu modesto discurso 
niio terá influenciado o Governo cm alterar um pouco essas condi· 
ções, no sentido de tornar o dinheiro menos fâcil. Porque ele ainda é 
fúcil nessas condições. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Ptai· 
dcn&c:. o limite: da Oposiçllo jA melhorou bu&anle, passou de cinco 
para de, jâ mulliplicamos por doi1. Dc:mos c:ua lranqUilidade a 
S. Ex•: 20% do toual dasaçdcs. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo cuide de 
que seja perfídia: V. Ex• - jâ o declaramos vã rias vezc:s - I em um 
prestigio grande no BNDE. 

O Sr. Bmftlllo Ferreira (ARENA- GO)- Pc:rmile V. Ex• um 
upurle, nobre Senador Virgílio Tlivora? 

O SR. \'IRGILIO T,\VORA (ARENA- CE)- Parc:ce·nos 
que o Sr. Prcsidc:ntejâ teve sua benevolência provada ao mâximo. 

O SR. r•RESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre: Senador Benedito Ferreira, pediria a V. Ex• 
que nuo fizesse o aparte, porque o tempo do Senador Virgflio Tâvora 
jt1 foi esgolado e há outros oradores inscritos. Precisamos prestigiar a 
liguru da inscrição desta Casa. 
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O SR. YIRGfLIO TÁ YORA (ARENA - CE)- Sr. Presi· 
dente, rc.~la·nos apenas agradecer a boa vontade da Mesa. 

Os esclarecimentos dados ao eminente Senador pelo Estado do 
Rio de Janeiro foram para mostrar como o Governo nada tem a es· 
conder, que não há nada de imoral, nada que fira os preceitos éticos. 
Sua Exccléncia, o Senhor Presidente da República, seria a última 
pessoa a encampar com o seu prestígio tal desiderato. Mostrar que 
niio há cs.o;c sentido concc:ntracionista c:, pelos termos aqui apre· 
loentados, esclarc:cc:r que nào está reduzido a quatro ou cinco o nú· 
mero dos bancos que: poderiam se beneficiar desta medida, que 
reputamo) nó), da Ma..ioria, e ao assunto voltamos, como absoluta· 
mente benéfica para o fortalecimento da empresa privada nacional, 
fo1 no!<)() escopo. 

Era o que tínhamo' a dizer, Sr. Proidcnlc:. (Muito bem~ 
l'alm;u.) 

o .SR. I'R .. :....;mf::".T~: (Wíl)On Gonç;~lva) - Concedo 11 

p.:al.:a•·r.t "o nobre Sc:n;ador Jaü: Ftc~re. 

O SI!. J~~..;,-.f. Fllf:JRf: (ARES r\ - RS. Pronunci:a o )CJ;uintc 
;h..:UI)O.)- Sr. Prc:wdctltc:, s~. Senadora: 

Rc.aluou•K n.:a toemAnll p.'l~\otda, no R1o de Janaro, o T c:rcciro 
l:n.:onuo S.aoon.:al de: F~porudoro (ESAEX). promovido pc:b 
At.ooo."U~o de: E.•port.aoora Br.aulcíro.. )Ob :a Pra•déncill do 
a.hn~m•~"" c:rnpr~rio Gauhle Cout•nho. Tendo a de comp.'lrccido, n~ 
q...,hd,:adc: de c:rnpi"Cioir1o. Jul,;.amoo nooMJ dever 1r.an~it1r ;ao 
Sm.:aá<l. onde oc:mprc: rc:pcn:utc:rn o. gt"llllda problcmll• da •·1da 
«onóm..::a n.,.,-,ol\.ll, .a• unpro....X.. que: a..a rc:unllo no• dc:uou. 

l.ou c:n.:'Ontto• cont.~ituc:rn, dc:tdc 197!, um doo foro• Klufla" 
m.aa• ampot1.anta 6<1 P.al•. po•• o(c:m:cm oponumd.adc de: franco 
an:ctl::olml»o c m.arulc:>i~o de 1da.a•. a•pera~. enlcra.ea c datclfl· 
ra enuc u• c\port.adora c .ao m.t" .alta• .autorid.tda do P.:al• no Ktor 
«onôm..:o·Íonanonro. •·alcn.W .a~un.:al.u que o Senhor Prc:wdcntc da 
R~W..::a. (tcner:al I~'IICiolo Gald. o• tem honrado com Ku 
comparromcnh> pc:o...oal no- ul11moo doi\ anO\. 

Sa toC~ot.l.> ck .al>c:t1ul'a. deu ou Sua E.lcdéncu d:aro que dC\C)a•·a 
tc-.al,;;.u o>m ,..., j't~Ç.:a a tmpo>n.ínaa. t.ant.a• •·era rc.aftrm:ad.t. que 
•• C>.n·nn., (on.:ak .h C'lpo>rt.a~ Con .. dcra•.u f.:ator d"«<\1''0 rau 
,, .kocn•.llnmcnw. c um do• demento• de mtqtr.:a~Q do Pai• ~ 

C\:I(JII><(>mu antenuoon~i. .abnná<l pcnp«t••·.u ma" .:ampl.:a• pane 
.... dct:al ".:a•·an'"' l«t>olôp.:u c par.a oblct a contnbut,.à(l rouu•·a do 
,;:arllal ('\.1/.:anrah:> .à oconomea n.aoonal. 

o l<~tl:alc..-.mc::nto~ c:rnrrc:u pn•·ad.t c\port.adoroa. (o• coloetdo 
~"''' l'tl:'u!Snltc Gold cnuc o• obJct••·o• b1\ICOl de: Ku Go•·crno. 
'"'" .aprn,u porque 1k "'.a ~-lo rauh.a mator msto.)O de di\'IWI> no 
l'an, nu~ . ...,brctudo, po>tquc anltodiU no•·.a mc:ntahd.tdc, benéfica a 
:,-.!.J :a ü>muntd.adc. ollr1pndo·.a .a ".a.Xtt.ar o da.:afio de compcttr 
.,:~~,'"' ,, tnlo dtJ n'u nd") ... 

s., curw do rronunoamento. firmou Sua E,,~léncía po.,,,)l, 
<~uanh• .!i .ahnn.1IJ\'.:a entre mct..:.ado interno c mc:rQdo c:>.tcmo, 
m ... u·and•• que '" m~o•. Km oc nduirc:m, complctnm·K. K 

'"""dn.ado• .. ,b ,.,uo maí• ampla d~ cconomea. 

",\ mc:dad.a cm QUC: K c:>.r;andc a baK do mercado interno -
da•K o l'rc:~edcntc - .a•a.q:ur .:ando ac.ala r.azo~•·cl. c: na proporc;ilo cm 
que -c ..:umpkt;a c .aprofunda no•~ atrutura indu~tríal, novas 
''fl•.lnumdada de c\portllc;ilo a.t01rào )Cmprc: )Urttindo, a c~i~tir 
dctcrmanaçilo c tm.aginaçlo para dela tirarmo~ rui proveito." 

t\ pracnça de Sua E'\oxléncia foi o maior penhor de que nào 
.. "n .... rào de prudur.11 fruto~ a otrc:it:~ colaborac;ilo que: entre o Gover· 
nu c Cl:t~la l'rodutora> vem marcando os Go•·c:rnos da Rcvoluc;ào. 
E ,, .:omparc.:imenlo macic;o de empresários de todos os pontos do 
Br;"il - de Roraima ao Rio Grande do Sul- mais uma vez confir· 
mou seu propósito de colaborar pura o cumprimento das metas 
fi.\Otdõ~s no li l'lano Nacional de Desenvolvimento. 

Sabemos que as previsões estabelecidas de aumento de 20% dus 
C\portaçõcs, cm 1975, nào ioram alcunc;adas, devido às reconhecidas 
dili.:uldadcs da conjunl ura económica internacional e às atitudes 

nco·protccJomstas ac outros pulses. loauvm, diante da acentuada 
contraç~o das atividudes económicas dos Países industrializados, é 
inegável que nossas exportações, crescendo à taxa de cerca de 9% c, 
principalmente, o incremento das exportações de munufaturados -
demonstraram o quanto continua dando frutos fecundos a 
cooperação entre o Governo c o empresariado, buscando, juntos, 
mingir os objetivos n:~cionais. 

Por outra parte, as importações, para as quais eram previstas, 
no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, altas taxas de cresci
mento, nào se reduziram, :~celeradas como estavam por excelente 
ritmo de crescimento da economia. maior demanda inflacionária c 
tcndénci:l de alta nos preços dos produtos de base c matérias-primas 
essenciais ao doenvolvimento do País. 

O dc:scquilíbrio no balanço de pagamentos, que da! decorreu, é 
fruto c~clusivo d:a própria conjuntura, cm seus aspectos internos c 
externos, c: não de dc:scjos e atitudes individuais. 

O ddicir de nossas contas internacionais encontrou, porém, nu 
c\plicíta politic:t de: intc:gr:u;lo do País A economia mundial, decisivo 
fator de amonecimcnto. Est:~ politica permitiu a formação de rcscr· 
'''L' monetárias. que facilitaram a economia brasileira rc:adaptar·sc 
r~ulatín:tmcnte às no••us c desfavoráveis condi<ões emergentes da 
crise do petróleo que abalou o mundo depois dn última guerra do 
Oriente M i:dio. 

o~ rajusto neco~rios sc dc:scnvolvc:ram, na maioria, a médio 
c " lon~:o rr;elos. sc considerarmos os cwos de outo-suficiénciu do 
petróleo c d01 su~tituiçiio de importações de: itens de grande c 
..:ro.ccnte participação rc:lativu. 

Pal':l Oi problcm:u imcdiatol>, entretanto, vi)llndo a evitar que a 
Kmh'CI rcduçào de imporuçõc:s de bens c scrviçoJ se reflita no craci· 
mc:nto do Pali, devemos rcuallllr as palavrw. do Ministro du FIIZCn· 
da. Prof. M~rio Henrique: Simonscn. no lll ENA EX: "wb pena de 
K 1ncorrc:r cm sravc: crl)C económica. devemos ajUJtar gradualmente 
o ckOdr cm cont:a-corrcntc do balanço de: pagamento c pura tanto 
c' portar é a única )O)uçào", 

Ba>lllria afirmativa data nnturc:zu para evidenciar a importàn· 
c1a do> Encontro• Nacionais de Exportlldoro, como centro de con· 
\'Cf'J!énci.:a do. raponioávcil>, wb cujos ombros, rc:pou)ll 11 tarefa de 
cn.ar rc:cutMls atemos pal'll n gl':lndc: reciclagem da economia brasi· 
lema, Km agr.a .. amento doo tnlnitornol dos últimos ano1. Eles rc:prc:
Knlam. cm >u:e a~cia, con)cic:nte aceilllçào desta responsabilidade. 

Sa •·erd.adc:, como 11centuou o Ministro Severo Gomes, da 
Indústria c: do Comércio, a gl'llndcza do problema brasileiro 
tranM.'c:ndc o c:tmpo económico propriamente: dito, c assume conota
~*' polltic:a•. afetando ati: mamo 11 segurança do Pu!s. Chamou 
S. Ex• a atc:nçào doi purticip.'lnta do Encontro pnl'll as possibili· 
dada c:ur.aordinAri:a~ aistcnta p:al'll que determinados tipos de 
la•·oura~. cm particular a wja c: o milho, concorram com parcela pon· 
dcr!t•·cl c ci'C\CCille na receita de c:xportncõcs do País. Por serem pro· 
dur.ido• também por países dc:scnvolvidos, revelam maior estabi· 
lid:adc: de: preço~ compensadores, salvo quedas pnSSDgciras de co· 
tac;õa. 

otc ponto - a Cllpncidlldc da agricultura para incrementar as 
cxrortuc;õc:s - ganha magnitude ao considernr·sc que muitos países 
allnmcntc: industrializudos c exponadores de produtos dotados de 
clc:vudo grau de tecnologia moderna, também o são de produtos 
agrícolas. ,, vcrificac;ào de que os pulses cm desenvolvimento têm 
nos produtos primários sun maior fonte de divisas c a importância 
das exportações de manufaturados, como fator de progresso tec
nológico, muitus vezes os coloca cm termos de opções cm uma políti· 
ca de e~portuçilo. Nu verdade, porém, ambos parece ser 11 melhor 
rcspostu pura os países que desejam maior participação nu economia 
mundiul c possuem cm seus territórios condições para expandir a 
ugriculturu através da ubsorçào de insumos que se reflitam no 
aumento da produção c du produtividade. 

Nesta rápida síntese do importunte conclave desejamos rcssullur 
outro ponto importante: as manifestações uníssonas das muis altus 

.. . .. . . . ~ , . . ' ' ' ' 
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autoridades responsáveis pela pol!tica de exportação do Pais, de que, 
ao manter alta prioridade para as vendas ao cxtcriqr, todo o atual 
sistema de incentivos será conservado em seu sentido c valor global, 
mesmo sofrendo eventuais reformulações destinadas a dar-lhes ou· 
tras earactcdsticas c sistemática. Elas jamais afctorilo o nfvcl já atin· 
gido, c que tem facultado nos nossos empresários concorrer cm igual· 
dodc de condições com os de outros palses, onde há muito vigo
ravam procedimentos só recentemente introduzidos na lcgislaçilo 
brasileira. Nilo é possfvcl conquistar c manter mercados obrigando o 
exportador a calcular seu custo com toda a gama de impostos c gra· 
vnmes que oneram o produto brasileiro através de todas as ctapus da 
produção c comercialização. 

O Sr. Luiz Ca,alcanle (ARENA- AL)- Permite um aparte, 
nobre Senador Jessé Freire~ 

O SR. JESSF: FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Luiz CaYalcanle (ARENA - AL) - V, Ex• lembrou o 
apoio unânime dos exportadores brasilc:irós às medidas de incentivo 
à exportação tomadas rcccntc:rnc:nrc: pelo Governo, de certo sob n 
inspiração do Sr. Ministro da Fnzc:nda. Mas, infc:lizmc:ntc:, quanto 
nos importadores, já estes nilo se: dispõem o dar o mesmo unânime 
apoio ao Governo. ~ que eles. os importadores- c V. Ex• Sllbc: isto 
muito melhor do que cu - estilo-se: queixando de que as drilsticas 
restrições As importações impostas pelo Governo C'tuo prejudicando 
sensivelmente nilo só os seus próprios inlc:rc:ssc:s comerciais, como 
também o próprio intc:rc:ssc do Brasil, visto que:. no jogo comercial. 
há dois sentidos: tanto mais se: exporta quanto muis se: importa. Em 
se fuzc:ndo restrições tão sc:vc:ras. naturnlmcntc que se provoam me
didas de rc:prc:sliliu que:. de certo, estilo também penalizando as expor· 
tações brasilcirns. Este meu aparte é no sentido de Sllbc:r o ponto de 
vista de V. Ex•. como Presidente da Confcdcrnção Nacional do 
Comércio. c, portanto, sem dúvida alguma, o homem de maior cxpe· 
rii:ncin neste Plenário para dizer algo u respeito. Aguardo, portanto. 
n sua palavra, meu nobre: colega. 

O SR. JESSF: FREIRE (ARENA - RN) - Muito obrig11do 
pelo aparte de V. Ex•. nobre Senador Luiz Cavalcante. 

Temos que analiSllr o problema do depósito prévio d11 impor· 
tação - 365 dias sem juros - como uma solução de governo, uma 
alternativa escolhida num momento dirtcil, quando 11 bulunçu de pn· 
g11mcntos do Brasil é deficitária, talvez atingindo neste corrente cxc:r· 
cfcio u cifra de, nproximndumc:ntc, 5 bilhões de dólares. 

Nós nilo defendemos u solução do depósito prévio. mas também 
nào encontramos uindu outra alternativa, O Governo, que está num11 
situação critica nu sua balança de pagamento, deve tomar as medidas 
monctaristus necessárias pura coibir a inflação, O que me causa pena 
é ver que u inflação está nu ordem de 40% no uno; talvez, se: ex trapo· 
larmos os índices, se eles continuarem os mesmos, chegaremos, quem 
sabe, até a 60%. Prefiro que reduzamos a inflação a 30%, que até mes· 
mo u mantenhamos nos 40%, pcrmuncccndo o depósito compul
sório, a livrarmos o depósito compulsório c a influçilo subir u 60%. 

Essa providência do depósito compulsório nilo é idéia brasileira, 
nem disso estamos fazendo cxccçilo no concerto das 'nações impor· 
tadoras e exportadoras. A própria Itália, por exemplo, tem o mesmo 
instrumento, c nesse Pais começou com 50%. 

Entilo, se encontrarmos uma soluçilo - c a estamos pcrscguin· 
do, classes produtoras c Governo - pura darmos elementos outros 
às autoridades monetárias, no sentido de que possamos substituir o 
instituto do depósito prévio por outro que atenda aos interesses dos 
importadores, essa será a solução ideal. Mas cu prefiro pagar o 
depósito prévio, cu prefiro sofrer a contenção do crédito, como medi· 
dus ortodoxas de combate A influçilo, a verificar, no fim do uno, uma 
inflaçilo de 60%, porque a euforia inflacionária 1: muito sedutora, 
mas se começarmos a colocar os produtos brasileiros ao custo de 
juros como é: hoje, de 5 a 6% ao mês, chegaremos ao fim do ano vcn· 

do uma geladeira com 72% só de juros de desconto. AI, sim, a econo
mia brasileira irá entrar cm rccc:ssilo, com aquelas conseqUências so
ciais imprevislveis como o desemprego, que é n pior, pois estamos 
precisando conseguir, ano a uno, I milhilo de empregos, c o Governo 
pensou cm tudo isso. 

Como V. E.'' bem disse:, defendo que o mercado internacional 
tem duus vias: n de ida c n de volta, 11 de exportação c a de importa· 
çilo. Todos os países industrializados. exportadores c importadores, 
também defendem este ponto de vista; mas um Pufs subdc:scnvolvido 
coino o nosso, poti:nciu, emergente, só pode estar numa situação di· 
licil. porque t:~h•c:z este ano cheguemos no pagamento de 4 bilhões de: -
dólares somente com g:~sto~ cm petróleo, se bc:m que: nilo seja 
somente o petróleo que esteja influindo nesse desnlvc:l da nossa 
balanÇ:t de pagamentos, pois ainda temos fcrtiliuntes, com 600 mi· 
lhões de dólares, ou mesmo o ~aço com I bilhilo, 11lem dos produtos 
petroqulmicos. Tudo isso estA afc:tando 11 nossa balança de: pagamc:n· 
to~; c, também. a importação de: mAquinas. porque: a industria estA 
ai, teremos que produzir mais c c:adA vc:z melhor pATII disput11rmos o 
mercado internacionAl. Terem<» que importar, c o Governo estA 
dificultando a import:açlo dos produtos supérOuos, criando com isso 
uma perccnt11gcm que julgamos de 1~. )()(), 11té mesmo de -100 mil 
dólares a menos. 

I! cs.s:a outru medida, tAmbém do dc:pósito prévio de 12 cruzei· 
ros, estA c:ondcn~ada. estA critic:adll, mas e uma solut:\o cmett~cncilll. 
O Governo prcci~ rc:tirnr, de um selo r. mil dólues, c: de: outro selo r. 
outro milhlo de dól:ues. :wim por diAnte:. p11r11 ver se coniCjluc: 
corrigir os donlveis. Acrc:ditllmos que cm 1980, d11qui a qu11tro 11nos, 
poruu:uo. tcnh:tmos uma condiÇllo estAvcl na balança de Pll(lllmcn· 
tos, porque: hll. t:ambém. cm rciAç;lo a nós bruilciros, internamente, 
um tipo de pc::uimismo. /l.llls, agor11 mesmo, cm maio. estive cm 
Novu Iorque c convc:rsc:i com :alguns banqudrcn importAntes, c de· 
pois, cm Londres, design11mos como nosso col11bonador um ilustre 
economista brasileiro, c as imprc:uVc:s dele do idcnticas h minhas. ~ 
que estamos com crédito n:a EuropA c nos Est:ados Unidos. Eles ~acre
ditam mais no wcrguimc:nto, no dc:sc:nvolvimc:nto económico do Bra· 
si I do que nós que aqui estamos. Mas, CS5liS pcniçõc:s governamentais 
súo dc:fcnsúvcis, súo lcg!timlll até que encontremos outru que a 
substituam. 

O Sr. Vlrxlllo Tá•ona (AREN,\ -CE)- Eminente Scn11dor, 
V. E.\• permite um aparte? 

O SR. J~:ss~ FR~:IRE (t\RENt\- RN)- Com muito prlllc:r, 
nobre Senador Virgnio TAvorn. 

O Sr. Vlrxnlo Tá•ona (ARENA - CE) - A Maioria, por sua 
LidcranÇ:t l:m exercício aqui. só pode felicitar V. Ex•, pelo cquilfbrio 
com que está abordando c coloando a qucsulo cm seus verdAdeiros 
parümc:tros. Rculmcntc:, o brasileiro é muito sujeito A otimismos cxu· 
gcrudos ou pessimismos injustificáveis; ele passa rapidamente de um 
estudo de euforia para outro de dc:s4nimo. E poderia dizer que este 
ambiente que V. Ex•. com o sc:u prestigio de Presidente: de umn das 
confederações mais fortes deste Puls, justamente a do Comércio, 
obicvc através de seu contato com pessoas autorizadus dos pulses 
por onde passou, também chance tivemos, c nilo há muito tempo, 
més c: meio atrás, por intermédio das nossas delegações, nas difcrcn· 
tes naçõc.~ percorridas, de recolher 11 mesma impressilo: acreditam 
muito muis c:m nós do que estamos acreditando cm nós mesmos. Faz 
muito bem V. E.\• cm frisar, no pronunciamento a que no momento 
enceta, este ponto q~anto a medidas que podem nilo parecer boas, 
que silo impopulares pura muitos, pouco simpáticas, mas que: silo 
medidas absolutamente necessárias até que apareçam outras que pos· 
sum substitui-las. Meus parabéns u V, Ex• 

O SR. JESSF: FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador Virgflio Távora. 

O Sr. J.ulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. J t:s . .;r. t; (A Rli:-õA - RS)- Com muito prucr, 
nobre Scn.tdot l.ui.t C~aY.dGanlc. 

O St. l..U ('••akucr (ARE."(<\ - Ali - Dcloculpc·mc iC 

CtiOI.I (r.:;:tnml~ O ~lO do> ICU ditoa~I'IQ, -

O SR. Jt:.•;;sf. .. 'RfJRt: IARE.'ôA - RS) - Ab.oluumcn~e.. 
DObre Sc:n.acsot. f: um Pf'UCI ~11 V, F..t • 

O~. 1,.-lt C••-.dc'-or (.ARES A - At)- .,.m..., o..c .at.Wnlo 
u:w: P''"c que: n.$o t p.a.Ml•d .k um julpmc:ftto tlo cSopn4ti(.O. tlo 
~U~~plr.:.a. 'oct<~o~JU o CtPfatou o cmÍbmtc UrSa Saudot v,,.o.., 
J.i•.,o ( unu nu:tru ~:.olhCY!k ,....,tt.,.a1k» . ....t>ff1~ p.1thnd<• 

ok .. ..,.., ~"~ .oulc>f~ ICIII ~ta •-c:ntaU·la.. (lOIDO ale I<N 

aiJ;kl!""'lo.il...., \C.u. mc:wao ,..,. ~ um bomcm do (IOMnáUO ou da 
•l>o4:ít:IU. ~ Wll ''lilf-. (, porl\allt.O, leftbo lambem - ~·1M 

"' l!!Wo6Nu - ~ '"""'"~!>ui<> a wt f; w~. ~f Smaó<>t -
do~ <k •-"' dtt·~ - q..c o fl'atNX Ul(o;IO 6a4c P.ah 
"' ""''~' .à a~~.a~ palit-a I~ t.~~:~. t a p·llftl6c .a14•·ana do 
... ~ or:~lt·-r~'Jo do fl.t·.a•.J. ~I~ f.nllo. c5c-omwn Pf'CIC1· 
•.aJ ""'-• ~lll!aok.. .~ ck çuaiqlmf •JOrlt.a I~ t o 0n1 poclo de 
... :~.. ti O dt f!!lloillll.ott. Cllol~ do .a-IO ()r., O IIUIIOf lllimtfO da 
<r.IA.~>~.ao« :"<"L''""* t ~~~k a IIQ~ ~I'IIC. q~oe ICfll _, 

... ,l~tl.~oc)..> """lla.l fMt o mso:~mlc (.m!lwudot Ro!llnht C.am:>o< 
'li"""' e-.f\.aa"*"' CU$fll'~ <:a~;~w a -!~ do tq..mc- Slo ~· 
~<fJi'.I<J <1'14 .. ... , .. ~J' .I<A!o<J dnt"""'al, ... ,.,..~ ... """o....,.,.., r.uhdo "'dco< 
o~rlla~~ _....,o ~MUR• ~~~~ aS., t- o p·&l)dc qy.cllh.\.o ~ln·o 
•h .• 1 .. -.1 01$~ • ..:• u·.abd!U ~.alu:w:'fl!e (ICICit·.a • ARI:.!IOA 
~"··~ '"~- ~m:lz ~. """"4r ~·lo 4t q~ tem I'"JUÚ"" .S..• 
·~~u"'""'~ ~ •• (""'"'""' <'t.la~ ,. .. , <fti:"<JJfU(Ickt. i!"ltó q~ a.oc 
6~,.., .. '~lo<lollHll. q..r ~ ""'""""' 1' .atQ.a 6c> T aocx.to S.ao<;>· 
cuJ. ..,.~ ""'"'"'"' .à .. ~ \' ~:.-·. 4'"" t hc:llftcm de Cllllptn.a bem 

"""'' 'Õr"" "' •·-"'~~llt>IC, .. '"'~U.S""' ,.,., ltf que llt'.at d.a l>olu ~· 
"""""'ll•r-'·~ O<~~ ="""fliÍ:D Q1.>C lbc GU.II•.\ O ~lo de 
-f'O'I'I.U..:llaa •'il>ll411o&t, .J.u·.a.ciC' 11m .lN, tem tm6cf JUI'O\ Mm ,,,,, 

twão> ~ . .t.t~.a ~u ptdai•<d o GO'\'CliQO p.a•t.at toem aoc cSqlót.JI<I 

jlll'i">"<!' c- a.(W.al•<~or ..a~a nlii!U tdCIÇ1.o "fffOU ~utlo ljiX dc"o1: 

.,.. "~" "" cm;>oo~~o [.:.c. o meu moda-lo ponto ck •nl..a 

u ~M. JI.Sl>f:. nu:JRI: (Akt~A -RS!- JA ~~~ orottunt~· 
•)(. ~"' ~ l.w: C.a•·.aiGantc. de d~~a c rc;.to \'. E•• que c 
"'"' on...,..,..., .Se 1~ '"' u~nl.,. br.aularo.._ c q~>e tc:m nc:llc ocu 
~" (tOmpa.nhclt" ulll .ad11111adot de ""'' •1nuda de tnldt~ru 
c <)c <':..al'lln - dclwk q..c " '"·"lhcio (Ofti.O !iclctdAno de E..udo. n.a• 
.\l.a,t<».1... Ga•nn.adot do E.:~o c • .JfOI'o1, como Scn.ador- \', b• 
lú de '"'Mi"' -l'"' A.âo pi)t."" dctur de OOI'COtd.at oom \'. E.•• t com <l 

l..mt>nudot lto-!>n1d Ç.ompot.. cm que lc:m<n que comb.atcr. hoJC. 
toeolc J• ""·" .nfl.>,;..io. !""•• eh é que lt.U o GaO'\ t.OO.al. 

Entld. a~.aa mcdad.l' monct~ria• qiK o Go•'Cfi!O ai~ tomando. 
n..a l.alt.a de .allctn.au•·.a melhor, c porque oa matn de P.JIIllmcnto ll\'C

I~m um~ C\p.lnt.l<> mualo ftl'.'lndc cm 1'17~ c 1'17S, c t•lo quando tn 
p.1ítea ondu•lnahr.adot al.,,.,..m qUA..c que cm t«et.t.lo. c tn jomai• 
ht',lulcu~» daz1.1m que cr.1 a moma ooi101 do ClliCl. de 1929, c~ por· 
\juc hoJC oc dnpunh.1 de elemento• moderno' de economia t que nào 
'"ls ... mo• .iqucl.a >~luaç.'lo de 1'129 ate lq)2. quando <Wumiu a PrClli· 
dénc•~ d,,. bt.ado• Unido• o Sr. FranUin Del01no Roo)(•·clt. 

O Go•·cmo, com ala• mcdídn. conl>Cguiu :aumentar, lambem. 
ma a• ~"'< no• dcf><l•ito• comJluhório• do• b:mcos. E Cll)( dinheiro cst;'a 
;amc;alhad<l, .aiu de circul:ac;ào. ~la•. saiu da circulação para não •cr 
mui• um elemento dcsc:nc:adcudor da espiral innucionâríu. Eu dis.~c c 
repito que concordo com V. Ex•, nilo como comerciante, como 
homem de emprcsu com essas medidas, mus tenho que accitft·las 
como patriota c como brasileiro. Porque acima do meu interesse pcs· 
sou I c do direito daqueles meus colegas de Comtrcio, da I ndústri:~ c 
da Agricultur;t estào so interesses do Brasil, este Pu is onde e~istc pa7 .• 
onde existe seguranç:t. 

E conversei, no dia 8 de maio, - preciso bem a hora. I hora du 
manhil do dia 8 de maio, porque o juntar foi no dia 7- com o V ice· 

Prcaidcntc E.lccutivo de uma das maiores cmprcsu multinacionais, c 
que VJvaa cm Sio PAulo, portanto no Bruil, durante ~c a!M». E me 
diZUI de:: "tcn.ador, actcditcm no 110to10 Bruil, porque hoje o cmprc
t.lno mtCI'IIAOOilal t6 tem uà Jupra onde aplicar o JCU dinheiro, a 
MIA poupança: Brat.il, A~ütrilía c (uadj, E continua: "'() CanacU 
lia pato do• 1~\t.al)o. Untdoao c. tal "~:L, nlo ntn antct'CS1<C; .1 A u•tr.i· 
ha cem uma poWçlo JCOJfi(a ditkil, ponanto, 1 allcrnai.Í\'11 tem 
que ta o Bnwl q~ae .cn:diiO ICt'.i. na d«ada de 80, com ca1Clll. a 5• 
pocénaa do mundo ccon6mico." 

Qv., MoO de um cStn homcn• ma&. cmSc:IIOadot d.l CCIOIIomía in· 
tc.maQOn.d. Pon.anto, aao que aau mcdidu Mel tra.ruatónu. 
r- um Mtn~I'O d.a Fllalda- convmcl com vinot cconomn-
1.&\ brat~JcUOt.. ~ OlJo U (on, CJCOMmht» que wàn ao Bnu.il c 
~·que aqua ~1\'Cm, c todott adwrt que a Pau da Fan::nda aiJ 
mttqUC. mtn: 01> bornal• c:a~ .\qudc que 1crn u melhora con· 
~ pa111. no -lo. actec:r OIIC itduo c diflcíl ClfiO. 

.\ • nuntfat~ dO\ ~hnallttn Sil!lomct~. Rm \'c! loto c do 
Ottceor Bmcdtlo Moran. d.a CACE.'C. dciumn cbt11 1 ~ do 
(;o.-aDO DO .n\W\10. 

Pot ouii'O Lado. mutt.a• lact aprovadas na manilo ofCf'CICl<:m 
ovbtJc!toa p.1r.1 aquil.at.ar ponlm c:m que talvcl tn ÍIICCiltYOI> pG\t.am 
aind.. .c :~pcrfcíco.adot.. pua lho amfcrir nulor cfdó:a opcl

r.IOOCUt 
f....:..., cJdin.ç.lo cr .... i~wd. Ela \'QO etocbrU!Cf duvidas que 

Pl'''-c:nhar:a .a•nd.'l rcrm.t~IC111 quanto .!a ~o dautrinAri.1 do 
Go--ano Br.at~lai'O cm ~o .11» ÍIICCiti\'Ofo rnau. F"ICOU com· 
;mn·~ c;uc da. "' ddlncm nlo como .ubtldio b aport.tç&., maa 
MftlO "~ cSc:tUn.tdu I COinpalQI' ÓftiU (uan que nlo .Mo 
dc-o·ot.'lde» l1tn a~".~ que tcd tklmdída OOi forCK 
l"órrio• do~ íntctn110on.al. 

r>c:...sc " momento c:m que toe ddl;qrrou o ntto1a du C:\pofUCÓO. 

'"""" o.;.ntcnt.ado o ponto lk ~<a\1.1 de que C: o~~lutamcnlc indi,.. 
rm• .. h'CJ um almo:J conltnuado no tmhdo de o~pnmo111rmo. n tb:
nic.aa de cornm:illli.t.ac-.\o c promoçlo de aporuç&:a. Sem de. 1 abc:t· 
sur.a de mcrc:.adot - con.lidcnndo &JICIW CIDttn c preços - pode 
oonduZJt o1 impa•ta pela inapc:idadc de muíw cmprau apor· 
t.1dor.a' noud.lmmlc .u de mbfio porte. cnfn:ntarcm com metodtn 
modc:rnwdtn., dur.a concornnà.l de finnu de outrot p.abc:s. 

Nc:uc p.artícular,lambCm srow.c o Encontro Saàonal de E.lpor· 
tadoto. notla.u :ah·iuan:iru .Jtn C.\JX'rtadon:s, contidAs na minu· 
aOto.a c convinocnlc apcniçlo do MiniJtro PAulo de TarJO FlC.\ll de 
lam;a • .a quem no h.1mu.'lli allo a(cto' OJ inccntivOJ indirc:IOJ pn:s· 
1o1dtn .atn e\pol1.1don:s. nu .irc.u da informaçlo comercial, fcir:u, 
pr~moçlo tutbtia c comctci.al. atudOJ c pcsquiJu de mercado. 
Dentro dote elenco de :ativid:ada pcrmitimo-nOJ JAJimtar os cíclo1 
de Treinamento de E.Jpc:Qalut:u cm Promoçlo Comercial, destinado 
~ (orm;açlo de tl:cnico,, 101 qwi~o, IIIC:m da pane propriamente tcó
riCll ê: d;ada oportunidade de loC familiariurcm com os mercados ex· 
terno• de cinco contincnla, mediante cstâgios c:m nossas rcprcscn· 
IA~ diplomâtic:a~o. 

Va,;;ando ao momo objctivo, o Ministro Reis Vclloso anunciou 
:~o plenário do III ENA EX. que o Governo, no intuito de fortalecer 
a cmpi'C$ól n:~cional cxportadorn de pequeno c médio porte, ac:abava 
de instituir no CEBRAE novo programa de forma~o de t~nicos em 
comércio exterior. Nu mama horn, concrc:tizou·sc este apoio com n 
a!iliinutura dos primeiros convénios com os agentes daquele Orgilo, 
no Rio de Janeiro c Silo Paulo, c que serão logo seguidos de outros, 
inclusive no Nordeste. 

Ao transmitir a V. Ex• c no Senado, Sr. Presidente, este reluto 
do importante acontecimento representado pelo III ENAEX, de· 
sejamos rcafirmar nossa slllisfn~o. como brasileiro c homem de cm·. 
presa, pela magnifica realidade que ele evidenciou, da unidade de 
pontos de vista existente entre empresários c Governo. 

O Sr. E~chisio \'iciru (MDB - SC) - Permite V. Elt• um 
;aparte'? 
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O SR. Jt:SSf. fRt:IRt: (ARENA- RS)- Com muilo prucr. 
nobre Senador. 

O Sr. t:•ná.to \"ld111 (MDB- SC)- Na oportuntchde cm que 
V, fi\ 1 fu O r'qtllolfO do impott.aniC ~aliO taht.:ado pcJoo. QJIOr• 
l.adom. do Rio de Janaro, com a prcs.cnça do Senhor Pr"Cto~dcnlc dA 
Republica, l.ambém, tca:ndo, con~.~~ a m.pc11o de "por· 
1.1~, amport.-.~ c oultot., no campo ccon6mKO btaularo, w me 
pcrmauria o a1~1mcn1o, cm rct.pc~IO A ah.:a a:llortchde de V. b•. 
.:omo J:rande cmpra.\no br•ualaro. de C\pm.~oar a manba optnaA<I cm 
tcU~I) .h OOt.\.il\ C\p.lrt.a(l)o. SO\ ulUmO\ anO\. o Gll'"CtnO 
ptiKllrou .1mplur .u c.lpoti.'IÇUco ..x~m c:~o~lmuiO\ fnaat., JUIO\ 
'41budaad0\ c oulfO\ bcncflao,, andut.a•-c. a própna dc:nalorar.aç\o 
do Cf"IIICJIO p.ara JIO'Ubaht.u preço. compciJII~ IA ror:a. 1:.\l.:amoo 
.:to«ndo no >e~or rnm~nu. Ma.t., rara:c-mc. pelo que 1cnfk, 
,.:uml"'nho~nd•'· lado c ,,u, ad.,, n,l,, ler la.J•·ado um o:t«lmcnh~ cm rela· 
'.ào .:a()• fltodUIO\ tndu~o~nahr.ad~n c ocmi•tndll\ltaalat.adat. - nlo cm 
d«orl"Cna.t d.a l.:all.a de a~o d~noportadorc:o. dO\ cmp!Nnoo brau• 
latO\, nlo. bico nlo podm1 ocr tlo raponYbtht.adO\ JIOIQUC 

CJIC('Cm de m.taotct. rccuo.o• 11:\."ntCO• c linancaroo. deftatno.u 
r«onhC\."lda.• pd01o própnoo cmptc\JatiO\ na('l()nu•. Ma.• o Oo-'Cfno 
nlo tem mobtht.ado 0\ \CU\ an•trumcntoo. para uma J'<'IIIK'A •f~· 
•w.a, ncolc c.ampo. Cnou .a I:I.'TERBRÁS. que colA anía.ando, ma'. 
n" meu cnlendamcnto, ~-c:na a~talwar a wa ado num lrab.alh<• 
•mlonat.:ado .. :om o {)cp.lrt.:amcnlo de Promoolo Comctctal do 
ll.am.:aral~·. no ocnlldo de (.11Cf poquío.al cm paioc:o da pr6pna 
.-\mtnca do Sul. cb Mnca. do Oncn1c Ml:dio, rartteiroar de lar:a•. 
rc.aht.&l "'~'<"''l\c.. enfim, u~r '"' me~oo de comuna.;;a~,Joc:,. 1"'101 

1h•·ul~;jr t>\ n.,\0, produlc». \'cJa V. E\' que jA cotllmO\ ronqu ... 
t.:ando novoo mcn:ado~. col.:amm amphando, ma• me f1.1"'" lenta• 
mente. dentro d.u potcna.:ahdada naciona". A»im como conoc· 
,:uimoo. c:nlrar no mrn::ado amcriano com ptcÇOJ mclhotct. que m 
'-1flat""· '" coaiÇado• produndm pdm própriO\ amcrKanm. 
uiclu•i~c:. com preço. infcriora :ao• ptoduridoo pelo• op;anhó", 
pdm llllllliROl, que ~bemOl \Ctcm grandc:t produtora, lcmOt. JIOUI• 

bilidadc:t de outro• mcn:ado•. Agora momo. ot:amo• aumenlando 
nOUAl C::\p.lrl.:a~ para o pequeno Equador. com mAquina• c Jmplc:
menl~n oa~trleol.u, porque o Ocp;artllmenlo de Promoolo do 
llamur:lly. (a um:a poqui~ lâ c verificou que hil campo que pode 
..:r arlor:ado c as..u c::\porta~ oulo :aumentando. Hou.,c, 
mclu•i•·c. um loõllto de cinqUenta p:aru mAi• de um milhao de dólara 
n:a• c.\portuçôo br.uih:írn• parn o Equador. O que me parccc, c a 
n=.•idude de uma uçào mais rápidA, mais obje1iv11 du 
I~TERBR,\S, do ltumuruly, atruvb do Depurlumento de Pro
moçilo. com os empro!trio• nacionais, dando·sc: grunde ropaldo th 
emprc:sa~. inclusive, de protc:çlio à c:mprc:sa ml:diu brasileira, p:aru 
que pos~ export:ar seus munufuturudos. Era u considc:raçllo que cu 
dc:sc:juva incorporur ao brilhuntc discurso que V. EA• olá 
pronunciando. 

O SR. JESSf. FREIRE (t\RENt\ - RN)- Muito obrigado 
pelas considerações de V. Ex•, todas vúlidus, mus durei a V. EA' 
um:a informuçào. O Governo brasileiro otú ussinundo contrutos 
com quase todos os pulses da Aml:ric:u Latina c du Áfric:u, c o vcfculo 
de que se vale pura isso sào as agências do Banco do Brasil no 
exterior. No momento cm que fazemos um acordo de dez milhões de 
dólares com o Equador, foi o Banco do Brasil quem abriu esse cré
dito ao Equador para que aquele Pais comprasse, com essa quantia, 
os nossos manufaturados, o mesmo ocorrendo cm relação ao 
Paraguai c ao Uruguai, c também com o Chile. A INTERBRÁS tem 
uma funçilo muito inteligente, sendo subsidiária da PETROBRÁS 
que, por sua vez, é: um uma grande importadora de petróleo, como 
ulirmci em pronunciamento que fiz há um mês neste plenário, 
quando fui gentilmente aparteudo pelo brilhante Senador Roberto 
Saturnino, quando cu me referiu à barganha,. c S. Ex• comigo 
concordou. t\ INTERBRÃS veio para negociar com os países 
úrubes, produtores c fornecedores de petróleo, e que estavam 

oomcnlc •-cndcndo petróleo '"' Brat.al; m manulaluralloo. c m pro
dut•"> rnm~r",. lho cr·am ~"tlldtd."' JIOI oulroo ""'"" QlfC n.\o ..lo 
.:llenl~ tl•• f~-.1tC\."1.S... .. 'OOW.., t .a PETROBR A . ..'i 

o~. t:•nNo \'lri111 (~11>11- S<.l- 1: • .aton. <....,a :"i•Jttta 

O SR. JtSSf. ~llt:UU( 1.•\RiiS.\ - RS) - 1: • .IJOI:.a, ouuo 
~unll:ato rom ~ ~.,cn ... Quem c\1.1 f.atcndoo ludo R.oo t o ll.alt\.'l) do' 

Rt:a"l "'' C:\ICt..,t .. 1\•runlo, .:mn o danbnro da poup.a~a otana. 
q&K' 1: •• q&K' nm antcreo.w. ~ lliK' .n JI"UP..ft(la• 1nlctna" t.Acl man• 
jtuad.a• no ltt:.aul c rou.:o d.lo p.ar:.a o ckwn''l>h tmcnlo anlctno d.:a 
c.:.>nonu.a 

l'.nllo, co. .... JI"UP..ft(;a c.\lctn..a u:.a~lda p.ar:.a o ckwn•~umcnt" 
tJo, P.ah. """" o danbclro QIK' o JLan«) do llr.auiiCll'l Cll'l dc'pO!uh• n..a• 
,...., a~u• ,..., c:\lct-. t q~ "'U """'ndo p.a111 a .abctlul'.a det.w• 
hnb.a• ok .:ttd•lo c: t>rnc(..:ullikl ., f'CIQIKftO, o ~""' c: ., tr:.anok c.•· 
J'o)fl.ad.'t bt.auiclh• 

A~trad«o l ~ c .w Sc-n.W.. .a 'oar.nholu I'C'(Cf"'"..bck 

.1.• dcorrcten"""'"'l\.l~' ti.l ... I :1.1 '"''"' tl<m ~ P.alm.a• I 

n SR. I'IU:.Smt''Tt: t \\ll"'>n Cionçahnl - (•""'""-' a 
l'll~"~ .w nolwc Xmdot P.aulo 11101.\.llld.IP.auw) 

S . h' n.\o c\l.ll'f'C.'I<niC 
t•ln.:cd(J .a pal.l•·r·.a .w fl<)lttc ~~ l.our":.aiiLaJICnU 

Cl SN. 1.01 Nl\'.\1. 8.\I'TIST.\ I"RESI'\ -SI: t''h>nunoa" 
tq;utnlc du.:ur'Wt. 1- Sr. f'r-c:.oudcntc, s,., ~"" 

lna.:•o~d..• c:m ::: ok 1unho d.> ano put..ado. foi Cfi(Cfllldo c:m :::: lk 
m.a10 ulumo. raa ad.:alk 1k bl.inaa. o Cut~e~ Sllf!lctwo ck 1• Grau. 
'"m o~~~o~hfi.:~:.W p.au •• majtnlêrw I' o. ck mana\lndo no<: cnlr.a ok 

1 I'Ctn.:amcntol;.mb.atudor Gall!c11o Mn.ado. 
O .:ur...> fCI p.artc do f'r"tf'am.t ck At.N\Iênaoa o~n MunaeíJI""'· 

ci.Jb.>r .. d() pcld G.wcrn..adot Jo.t Rollcmbcr~t Late mcd~anlc ,.,,.. 
•ênao cnl!c " ~llni\ICttd da l~du.:ac;lo c Cultur.:a c a Scact<all~> de 
lidu~.a.;lo c Cultura do> E•l.ado de Sct~pc. c conlou rom .a entuul.•h· 

...-.. adc:Uo d"' PrefeitO\ Mun~"ll"'" do bt.:ado. 
r: de JU•It'.J r'C'.ak.:ar, ncoi.JI>J!OIIumdadc. a prMO>.t colahot.:aç:Ao 

<lUC ., btado de ScrJiapc •-cm otncndo do ~hnllltno da Educa~o c 
Cuhura, c:op«ialmallc por rartc da Pro(c::uorll Ana llcrnarda, D•· 
rcloro~·Gcrlll d<1 l~•ino Fund.:amcnt.:al, que n,\o lcm medido coforco> 
paro~ o maaor amraro aoo !:.•ladO\ c Munaclpaoo. conforme, ahA•. 
<Jncnla.;lo du Mini•lro Sey Br:a,~ta. 

A linahdadc do cuno. dcnomanado de Atulllllllçlo c Arcr· 
(cic;ooanu:nlu, i: 11lcançoar a hllbaiÍili~O para o m1gi•thio na tona rural 
c na• cidudc:o mai~ afa~llld:a.•. que lulam com enorme dificuldade de 
profC\\Otct. Jloaru o I• Gtllu- fenómeno, alib. p«uliar 01 lodo o Puf•. 

t\ Ínicilllava ;a~~umc. ;u•im, imp.lrttincia eon•idcrávcl, bem com· 
prccndida pelo emincnlc Miní•tro ~cy Braga. ru:lo do decidido 
apoio que deu ao Go•·crmador Jo!iê Rollembcrg Leilc. 

Do.\C primeiro cu~. participaram cento c vinle bol~i~la•. indi· 
cado• pur prefeito~ de lrint;a c cinco municlpio1 sc:rgipanos, ulcun· 
c;;ando, portanto, hito uli:m du c.lpcctutivu. 

E.,se cuDo beneficiou dirctamcntc as Prefeituras de t\quidabn, 
Brejo Grande, Capela, Carmópolis, E.~t:inc:iu. Frei Paulo, Gcncrul 
Muvnard, Gracho Curdoso, llhu das Flores, llabaiana, ltubaiani· 
nha-. lluporanga da Ajuda, JupuraiUba, Lugarto, Laranjeiras, Mu· 
lhudor, Maruim, Moila Bonitu, Monte Alegre, Muribecu, Nossa Se· 
nhoru da Glória, Pedra Mole, Pinhilo, Poço Verde, Porto da Folhu, 
Riuchuclo, Riuchào do Dantas, Rosário do Cutete, Salgudo, Sào 
Cristóvilo, Siriri, Similo Dius, Telha c Tobias Barreto. 

Coube a Coordcnaçilo Pedagógica do Curso à Professora Jacyra 
dos Santos Oliveira. que contou, pura ministrar as aulas, com as pro
li:ssoras: Yvone Mendonça de Souza, Maria Critovina de Oliveira, 
Mira bel Alves da Silveira, Cleide Melo Soares, Eliznbeth Pereira du 
Silv:t, Maria Auxiliadora Silva, Niraldu Almeida Alves de Andrade, 
Eriv:an Santos, Giovanni Carvalho Oliveira, 'lvancte de Oliveira 
Santos, Josi: Cosme Batistu Silva, Enilzza Pereira da Silva, João Ba· 
tistu Gomes, Muriu Edeilzu Santos Damasceno, Jaíra Dan tas Barbo· 
su, Arlete du Conceição Costa, Dilmu Maria Andrudcl, Evundu 
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Maria Santos Silva, Niciscia Matos do Nascimento c Jacyra dos 
Santo' Oliveira. O SR. J>RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Augusto Franco. 
Sr. Presidente. con~ratulo-mc com a iniciativa do Governo do 

meu ES!ado c, por seu intermédio. com todo o povo scrgipano, pois 
o prcp01ro de profcsliOrcs do I• Grau é da maior importância para o 
futuro do meu E."tado, Clopccialmcntc no tOCólntc à área rural c aos 
municípios mais afastados. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
sc:guinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 19 de junho corrente, o conceituado matutino Jornal do 
Brasil publicou uma análise sobre "Açúcar" de autoria do cx-Govcr· 
na dor de Pern:~mbuco, Cid Sampaio. 

I.[:Uõllmcntc. c:Aprc:uo meus agradecimentos ao Ministro Ncy 
l:lr01ga, pelo ;~poio que deu à iniciativa. E.\pcro que novos cursos 
..:j01m rc;,Jiudos. com o me1omo •uccsso do que se encerrou no m~ 
P'~"""do, a fim de que Scrllipc di~ponha de maior número de profo
wro c .• obrctudo, de pG..aõJI ada vez maili qualificado para mir..-.Jo 
de t.emanhól rcl~·.incia como é o cn•ino de I• Grau! (~tuito bem!) 

E.\t:Í an:ilisc:, redigida por homem de competência c do !,l:lbarito 
do c:'·Govcrn:~dor. merece atenção e estudo do Instituto do Açúcar c 
do ,\lcool. como l:lmbém do Ministério d:1 lndústri:J e do Comércio, 
que nilo pode descurar de tuo importante: sctor da economia n:~cio· 
na I. 

f•a~so a ler o 01rtigo publicado: 

v-.- • .,.;o.to-~ ..... -..... 
-.., .... ti' l'f~•(,-,W\M C.. a~~ do ~. 
.............. ~ ... ,_.. .. ..,. _ ................ , 4 ... ........... ....,_, ..... -.-~bt .. - ,.._ 
- .... - •• ,.. ..... ...., .... '~ "" l-.6o ~ 
.... '!. 

~ • ~~J .. """ ...... ... -..-, •• ~ -.. ... __.,._,., .. -.. .. .......... 
""'"",.. -...................... ""'~· 

- - ,..... ••• c;...,- .. ......_ ~-c;...,.l,. _ ....... , .................. J~. 
~-· • ... • ................. ckodt • 11"0116tl-
......... w ..... ..-~ ...... ,.... ... 

o c-..,. _, .... _... • r . .., ""'* • 
~- .... -· • ,..~ • 17~ 

S. ~·-M C. W1w~o- htot'- ,..,_ 
,.., • lfl) - ~ .... ""' ......... .-.. ........... -- _, d·-~ ,.. ....... o. 
- "",..'' .. ~ - lt!W • - 11t 191S 
.. _ """"""'·-• M 9~ • Cl1 .. .10. 

C....,_ :Mo~ ,..,_ lOO, ., INloe... elo 
~- ofiiOt tf,.;f.......,..tH. ......,.. ..olul•.... COI'ftt N ..-. ......... 

,.., 1011 101) 100 100 
I toS 1'-1 •• 4 IQM lll,.S 
I~ 2ll,U %:1,4$ 171,7 
ltol m~ 'Ol,ll :nu 
11161 w. Xl1,30 :64.1 
I~ .cl,OS ~1,1$ lll,l 
1910 l19.1S f'IO)O l1'1.9 
t971 $61.6$ ~"9,0$ 40-1,9 
r 'ln ~.as 7~.6i) @.I 
1973 )91,:0 172.00 ~IO.l 
1974 I 011,::5 I 111.00 791.l 

21 400,00 Maio 76 101$ I q4,00 ~~.eo 1134,1 

6 ~21.29 (O 893.76 Uli,.S 

Mi41o 
11 ..... .S8l,7$ 6."ô)D ~.1 

Vemo• '"lm que, tm média, oa produto& ali· 
m<ftlicio• que cu.,ovom CrS 100,00 om 1964 cu•l•m 
.n~ ducmbro do 197$ Cr$ 1.6$9,80. Do um modo 
genl todn 11 nwrcadoriu de con&umo Interno paa. 
.. ,..,; de CrS 100,00 poro Cr$ 1.474,90 om dez.,.. 
bto de 197$, 0 oOÇÚgr PIIIOU de Cr$ 100,00, om 
1964, .,.r• CrS 1.134,10 em dezembro dt 1975. 

S. no• derivermot em algun• produroo 11pecl, 
fico•, como " uft, enlio 1 difortnÇ4 ouumt pr0o 

A('GC,\R- PROGRESSO OU R UI NA 

~ ooc•lcwlo ... ., O CIV•Io doo ui• moldo cuol ... 
.. oo """""""*• ..., lll0-4, CrS 0,176 t Wllt hoje 
CIS ~.00. o.... -. PfiO 11164 igual I '100, o 
lltdu _,_., • 21.400. ruo •"JJIil~ q.,. 
•• _,..,....., de ~ t6-4'1 lo.gj • io ufó I~ 
~~ - ,.,.,..,_ - lll0-4 ., -- C.l 10).00 
...,,_ ""''· o """'' c.s :.l.l4.10 • o et~• '" X.oiOO.O:. 

c- ui~ - .. ,,,;..., um ,.., de tut.... 
lho, .., - .. ,.,.., ,..;,._ tmtio oo 1970), ..., .11164 
,...,.. o .. aoo do úS Q,(l), C.O..•óclo•ando lll0-4 •guol 
a IOQ, • lndi.c. l.oi• ..,,. • 1.:161. hto oqvwolt • 
di,.. -· ltoboll\oftdo "" 1904 aptOa""od-1• 
tto.• "'"'" • '"" .,.... ""' tt.O.lhedor oanhtvl 
CtS 10).00 o lqt, polo .,.._ lfobolllo, gll\llttio 
~ l.l6:J,t). 

,..,. o ~·- Q\111! ........ (Onl o "" P'"'CC 
~"""•cka. '~·M vPI'\ ttatMW'ftfO dlf"tnl• t O 
- CUII••• - 1904 01 - Cl1 l()l,OO, IÓ 01 
-·· - C•S 1.134,1:, .... Mil, o ~•lor (O<o 
~lo • 01)0 do ,_...,.o pan comptlt 

-""'" oi-to alo-•loo 

~ _,.,_, t produ( 'o de o~Ç>Í(ot do I 064 
lt' lftiÍO ck 107) • "'VIItpt<.lit'f'ftOI. Hn Udl ~. 
o ,........,. do _., ptOdurodo polo dof•-.ça ..,,,. 
o - olo(lll _,_,. POOO polo o~Ç>Í(ot o IQ.,.. 
lo- do..tóo Yli»>fot 11 0- do .,Ú(or _,. 
~'" o ct., ~,., ~ri•'· P•m.,.,tNc:o 
,..._ fW<9b.do • ,...;, - lO - CtS .. .. .. 
1.104.7S4.611,00 o vol01 h"l6ti<o do cruroote, Em 
UCDI • t<ÜCal O p,..j.,; lO (Ottlt.&)Ondtt lt I 
)t.lll.ll6 """ Q~~t, • ••l01n do atiro 75/10 ocru• 
"alttlt o CIS 3.916,313.600,00. 

Ow.n ,plonro ~ • fobtica ..çúcor comprt oo 
;,,_ qw UI<II.U • ~· .01 wlAri01 do QUIITI 
trabtlht com ""'' motrda Qur. n• mid•• doa Ulr.
moa li II\Olf Nprn~tnla ~. de moeda com qve 
M poda CCtnj)rtt todo& 01 ou1t01 olirnenloo 110 
llt~~il. 

A "''liM do Quadro anrariot donora qw noo 
..,., de 1964 • 1975, tm 1od.. oln o valor do 
açoiut 0111v1 (Oftlprimldo om rolo'io 10 dot d .. 
mola produiOI, chovendo no• anoa de 1971 o 1972 
0\ ind•c-ea reltli'III'Oi 10 açUcar r.preaMtlr 61~'. doa 
CM.IIrt>a alimenroa. 

A .conomia doo Eolodoo o;ucoroiroo do NC>h 
deat• •atagnou • • aituaç.to aoci•l na Zona da M111 
nordr1tin1 drmCN1Ura o re&IJirtdo 1 que conduziu 
oato palllica, 

S. c»m.,.r,...oo oa d1dot refereneea 1 1933 • 
19~, wrific1m01 qua •••nbC.m nene pcriodo • •fi· 
~idecH cenavíeir• fci '"rifictde entre esset en011 
o cu110 do vida na Guon:boro oltvlti•U I.CO veltl. 
01 aolórloo no campo 218 vo-. N• lndúlfril 270 
vem • o .,úc.r llv vezeo, 

UMA CONJUNTURA FAVORAVEL 

No inicio da dóuda do 70 o Bmil havlo .,.. 
r~ncado para o dHenvolvlmenro, ouu fíbricu mOo 

Cid Ft'ijri Sampaio 

d.,ni:.v""""• ttOv•• U.attc.a& pi&Wtem t ptOdu&ír 
tnOtOI"ft, nit.t, tvrotnówwia, beta& ~· produç~ • 
in.c:.._,. na PMioqulmica, lu .,..noa de oçucor 
110 NO<dnto • tal... - do ar ... ,. onlrwtltiiO, 
_,'""" .. nda equiP'di& com m~uints ob10l11u. 
com a """"' •-oco de Q""'" mflo &ácvlo alrí&. 
lu moendo• doa .,.;,., do Pornombvco, ...,. .. c .. 
~. Mhltll aniN 25 a 40 """ do UIO. N~ ui .. 
''' ..,.. ""'" &HJna com qutiQ- P'OCO"" do auo 

-~ 
No agtlcvltura, o Ntldímtnlo ovritolo ali,..••·,. 

- 101no de 4-S t-'od"' do una pot hoclaro. 

Ne "'"'''H• e no H•v•i, o rf'ftfiiMeonto AO'Ítnl• 
- 101no de I 40 1onelodü pot htclato, chfv••• • 
ohngor :10 1 pot htciMt, O. Go-no• do 814111, 
olftm do uma palihco lniuolifichel do P't';O>, '"" 
pod"""' • modttn•:oç>o do um Mlot lnd~~tlriol tlndt 
''"''''"*''' n• mio de empr.uriot MCion~i& '• no 
Notdnlo, .,. emptowtioa do Reoioo. 

UMol. fSP(RANCA DE 
NOVA Pfi!SP~'IIYA 

Quando. 1 ~ir de 1972 e, mti& ICtntu.CS•nwno 
••· na ,.,,. de o97~5. 0> P't'õO> do acucor no mer • 
c~ intttMCIOIWI ae '''"'""" 1 nl vcía qu. nunu 
h""••m •ungido, •• taJ)Ofrtç6n brlttleirea IN'W''"' 
• rewnor um lucro tnotmo. A lontltdo de açüur ., .. 
meuu, C\lto pr.ço no mercedo lntlf'nKional oacflava 
d• ono para ono alt 1910 .,,,. USS 35 o U~$ 90, 
a..gou • oringir US$ 1.400. 

O IM conton-.o, no Oflllnlo, a comptor o oÇI)o 
tw na1 ..,,;nas, no n'ftCido interno, 101 prrço• oficiai• 
comprimido• • • confi~r o lucro que ae elevou • 
cetco do q•inrt bilhóts 11. crultiroa. 

Uma .,.rcela d..,. lucro - aptodmodamcnlt 
cinco mllhOH de cru:eiroa - meamo con111 o ponto
d,.villt do IAA, o ótgio IÓCnico conlrol~dor do tco
nomia 1Çuc11eirt, foi dilap.idado, auoaidiando o con. 
oumo i ur'o do CtS :0,00 par penol/tr.o. Uona ou
"' .,.rcelo foi urlllzodo poro recqulper t moderniror 
a ptodu,io ogrlcola aob • lorm• do empréollmo 101 
industriei& e •grlcultortta de cena que se encont,.varn 
com ocrul.,.menroa • mélodoa agrl col11 alraJadoo. 

Vé·lf onlm que, mon1endo um pre'o anllecona. 
mico e lnauficíente para •ueou11r um• lucrallvidade 
r•zoivel e um bom padrio récnlco "' ltividadc, 1 
palilico do Governo, •emptt deareapeilondo 01 I• 
"anramen1o1 de cullo do uu próptlo órgão dlrigenle 
do ltiOr, o IAA, conoervou olé 1972 1 ogrolndúllrlo 
da can•, Qtincipalrnente 1'10 Nordtsre, pre11 • índice. 
do produtivldode b•l•o•. l<m condl,õea de aubJiilulr 
01 equipamento• e rernuner11ndo mal o fator trebalho 
Eoro, ollclodo na maior concenlro,io populeclona 
aubdearNolvldo d• Américo Lolin1 t ondt o nlvt 
de rendo e de vid• erom balxi nlmoo. 

PROJETO Df MODERNIZAÇAO 

Utilíundo oa recursos arrecadado& no aetor • 
modlflto01do o logl•la,õo do1otualizado, o IAA p~1 
em prállco o proiero de moderniza,io do ogrolndú~o 
trid do açúcar. Foram rolocalludas uslnu para .,. 
íreu maio edequadaa à produ,!o do cana. Forom 



fundidu pequ•n•• unided"' o reequipado 1 qu111 
rortlldodo dos fóbrlm. 

Cerco do 8 bllh&es do cruzeiros forom lnvosrldoo 
no pois ""'" progromo, O Governo lncenllvovo o 
o•ptnsio do 111or. 

Os pr~s lnlttnot conllnuorom, no onlonro, 
comprimidos, como documtnrom os lndlrn d11 v• 
rloç&es do preços relollvos 10 ocúcor o ludo o melo 
que 11 produz no Brasil, doso.,imulondo ostim o alio 
vidldo numa POIIIIco iftdoflnido o •mblguo. 

A domondo o oo olloo preços no mwCido ln,.,. 
noclon•l dosptrlorom rodovlo o otlmlsmo nos ttnpr• 
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drios. Os flnonclomonros poro modorniuçlo o lusio 
du uainH ltvttam-noa a ptraaguir um• maiet podu.. 
rlvldodo o • buscor 1 oconomlo do esalo otrovía do 
ompli6$io dos pllltllios. A blia1 lucrorividodt, !od .. 
via, ao permitia • tJIPinúo d• área earí col• com 
uso do cródilo locllmonre obtlwl noo boncos oflclolo 
numo conlirmoçJo dos objotiVOt do Gowrno do ••· 
pondlr • produc'o. 

GRANDES IIJV!SliM!NTOS 
E aAI .(A REMUNERAÇÃO 

Após o lmplon11çio doo ptojotos finoncildot Pio 
lo IAA. com " au.s fibrica• moderniuda&, avmetU•· 

OUADJIO 11 

Evoluçio do procluçio • ponivo r11l do 25 

dos os indi«• do meunlzl(.io ogricolo, om 197~ 
11 empr.ua encont,.v•rno.. altatNnte endivkftdn 
o com boiaoo indico• dt liquidez. lllo porque o -
forco PI" o IIHMftlo do prod.,rivldodo ora '""lodo 
com o d_,rlmulo govornomontol dos bolaos prtÇOs 
oficio is do vendo do UNI o do tÇÜcM, quo tvolulom 
o , .. ., lnfttlorn o dt dosvolorlzoçjo do moodo. 

!m um levonromonro ttn 25 usinas do Pomomt.... 
co, COI!!'"'"M umo olovoçlo surproondenro do ondJ. 
vldomtnto, A Coopororlvo dos ProcMOIOI do A<úcor 
dt Pttnombuco ptocodou t um levtnl-10 do boo 
I<HI(o dn .. , usinas comparando 01 poul- entro 
1971 • 197S. 

uairwa do &rodo do Porn.mbuco enrre 196-1 o 1975 

HODIIÇAO 1- -• PASSIVO UA&. PASSNO W1 _ ... ~- tle..w.. 
Uni- ele oliiÍCir crlstol) 11111 (1$ 1.000,00) (IIII WC ..... ~ ... ,... 1.000-- ... 
claclot crioltQ ~ ,_,.w .. 

fm Em [m Em 
63/6-1 7~/75 Em 31/01/64 31/ot/75 31/08/64 31/01/75 31/08/6-1 31/01/75 

187.000 232.820 262 :11.800 31,951 455.59$ 171 1.9$6 
163.785 ~:U.I96 1.015 .. 7.$92 123.780 641.~0 7$6 1.571 
24•.905 •85 • .C07 1.031 .. 6.866 125.7J2 671.4:16 513 ·~ 735,765 824.~0 3.258 153.462 397.317 2.198.607 s.o 2664 
783.1~ 1.016.696 3A5f .... 992 •21.707 64-C.$93 531 63-1 

308,488 635,617 880 30.31 .. 107,317 4~.300 34 .... 
Al$,062 668.562 1.586 136.981 193,415 1.962.479 45$ 2.931 
166.040 348.78$ 332 21.~3 •o.•aa 312,9.&8 24 .. 199 
207,401 •00.279 610 oU,629 74.390 606.604 359 1,7.&2 
357,43~ 658..510 571 •1.4.&1 69.634 593.715 195 902 
251.799 459.803 613 67,018 70SS 960.1~ 297 2.092 
1~.150 324.500 867 71.1•6 105.7J2 1.019.297 
180.024 310.903 603 35.610 73.534 510.192 
325A75 624ASO 1.377 71.728 167,927 1.027,626 
386.623 713.353 731 nus 89,146 1.076.5a.S 
69 .. .370 ~9.~5 .1.301 16-1.278 524.512 2.353..555 
227.829 292..584 1.263 18.890 1S.C.02A 270,6-10 
286.301 439.375 1.250 1oil.459 152 • .&39 2.055.297 
•31.898 591.603 1.609 36.894 196.219 528.559 
U9.299 662.695 1.863 80.0.&3 227,195 1.146.762 
479.158 1.067 ... 6-1 1.790 129.260 218.294 1.851.876 
269.231 500.730 •o7 12.725 49,63A 182.310 
313.630 913.300 657 68.301 80.122 96-1.198 
198.228 357,54 I 870 31.863 106.096 ·~9.328 

273.327 402.820 1..539 96.089 187.683 1,376.6-12 

8,496.372 1~.216.678 32.7~3 1.705,869 3,993.048 24.~25,2U 

Poro orgonlzor um quodro olucidlllvo, corttgtr 
., vtriaçóes do volor dt moldo • compenaor 01 ou
menlos do produçio que oherorltm 1 eapro11ivldodo 
do débiro, euea valor11 do panivo foram e11preuos 
'"' IACCt de açúctr. Para iuo, divid.,..m•ll os debitoa 
de etdo usino noa dois per Iodos pelo vo1or do um 
~aco de açúcar. Elu pAlUtlm aulm ~ repre~e!"t~r o 
que daviom ., ulinos tm uco1 do oçucor, Dtvtdtndo 
depois e11e volor pelt produçio d•• usln., em 1.000 
wcos em 196-1 o 1975, chega•M 1 númaro. qua rt· 
present•m o panivo em &ICOI de açúcar para cada 
1.000 socos de produção nos dois porlodos, 

Em 196-4, em medlo, •• 25 uainu llnhtm um 
puslvo que podlt ser repreaenrado por ~53 socos de 
oçúcor ptro ctdt 1 000 uco1 de produçto. Em 1975 
eue débiro mi<l1o li oro repreaenrodo por 1 711 sa· 
cos de açúcar poro cedo 1 000 ucoa do produçio 
(quodro 11), 

A CONJUNTURA ATUAL 

A 1tftt de 74/75 foi mi, prindpalmenlo plrt 
e Zono Norle do Perntmbuco 1 Sul do Alegou. 

A im~ouibilid•d• dt 1 maioria daa omprcua 
(usineiro; t fornocodorH) quiur •• '"" prniiÇOII 
doa fln•nci•menlol •nueh, levou 01 órgioa do Govet• 
no 1 dorerminorem 1 nôo uiglbilldodo imtdlttt dos 
a•lc.los devfttotta vrncidoa, prortOQtndo-oa ~~~ JH
geme.nro naa 2 ufrll fulur ... 

O próprio IAA, no sofro do 1975/76, ttn loco 
d1 lnauflcicntia do prtÇo dt venda e, conlequ~nlt;
tnanle, do impouibilidadt do pog11nenro dos 1uros 
normal• do• financiamentos feiro• pelo• banco• ofl· 
cltil, tubaidiou enn juros, IIIW!Iindo 8~o do II,U 
vtlor. M11mo aulm nio foi postlvel 1 grondo nu• 
mero de usln" llquider os ompresllmos. 

E tlndo, dlanle das dificuldades llnoncolroa lntU• 
periveia, atr•véa du Cooperativa•, o IM fln.~nclou 
as uain11 etpllol de giro rambtim com furos subsidio· 
dos. 

Aré i safra 1972/73, o seror do eçúcar, pela in· 
1uficlência do1 preço1 politico• Que foram impoatoa 
o porllr de 1933, nio •• modernizou. 

10.& 3.1-'6 

•oe 1.6-16 
516 1.6-17 
231 1.510 
1SS 2,772 
f>76 927 

532 4.642 

•s.c 894 

50S 1.732 
AS() 1.736 
I~ 365 
255 1,056 

S35 1.259 
687 3.424 

453 1.771 

ApÓs 1973 o prooromo do IAA, urillundo molas 
do proprio uror orrovis do confisco doa lucroa do 
e•porllçôo, flnonciou 1 ntodarnlzoçio dt ogrolndua• 
ui• •cucarti,., mn 10 mnmo rempo imJ)Õi·lht um 
~~~do endividen1ento. 

Pondo em ptorlco um progrotno do roclonallzoçio 
do actor un•vieiro. ao IAA, tod•via, nio foi d1d1 
ou1onon111 p•ro flaor preços oconõmlcos que ouogu. 
"'" • agtolndullrio oçuurelro otrldodo de rendi· 
tnenlot com 11 detntlt ollvldod11 do pois. 

A• diflculdod01 acon6micOollnonceltts menllesra. 
du no decorrer dt ••fro 75/76, 1 folio dt lucrtllvl· 
dado e • c.uustio do 111or canavieiro conduzittm 
•• eurorirlodes • diferir os débllos ramanoscen111 do 
financl,lmcnto de anlfe•ufra do ano paiSado para os 
doit, pr~ximos ano:.. E l1to, con•equantemonte, vai 
onerdr e e,evar as despesu das ufraa futura~, 

Pela• mc:sm•s rttlóes o IAA suapendeu no ano 
panado a cobrctnÇa do• juros do1 seus empréstimos 
• longo pr•zo e r•mbém o• redl•lribuiu nu .,Iras 

I 
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n '11 1"111:-..IIU ·''ft •"•al>ilOII <>-~l•ol- ("""'aSo,. tula· 
''"' "'" ...,.,.,~ ~1>6uot -\~ \l.atu.1P.a11o.a.l 

é ~uoc. Sr. Pt'C>Idcnt~ ptOCQSo ~ Ml.1 leitura. 11.11 lntqrr.:a, a lim de que 
tl,:ut'C nm -\ ""'" · 

' I.\' o!l~t•U(' oU ~Ub•l'.a 

t '"""''"""'' .aJUla•-t·.a""" n..>.t1fc SaucSot Sdwm C.atnaro. 

U '"· 'I' I·'"'-' ( .\M'J:IIIU 1'108 - RJ. Ptonunru o ""' 
i'""!C "'"'"''''"'.I - St . Pt'C>Idcnlc. Sn. Scn.adotco.: 

-\ '"'""'UI.-:à.:l dú• Ad• .,..:.ado• de: Slo P.aulo. Jll)f >CU tlu~ln: 
l't~C"Wdrntc:. l>r M.àr.., SéfJ.., l>u.:.nt G.traa. cn•-iou .ao munmtc: 
l)cruto~d••l'l~·~"""' <iuun.1rlc-.. J>reo.ilknte do Mo\ltmmto DcmocrAtt· 
'" flr .... ~c~ .... mi d.at .. ele~ de .tbnl ulumo, pto~lo oftrccid.t JlC• 
'"' ~.s .. .,: .. .J.,, l>ro., L.1uro Celídonro Goma do• Rei, c Ed~td 
('~m~•J:•• Ro1i\ln~ua, lendo ror ob.rcto llaltcra~o d:n norm11, jurldt· 
.:.r• <!IIC rq:ul.1m .1 •llu.1.;.\o do• tílho• n:a.~ido• fol'll do matrimónio, 
!>(m ~-..'111" u p;utttr do Con~lh<l ()irctor daquela entidade Mlbrc a 
n~o~ti'rr;~. O atud•• foi oferecido qu~ndo do envio uo Congrc:sMl 
S;aculll.rl, u ano pa.uado, de mcn~gcm do l'oder EAcc:utivo propon· 
J,, ;tltcra.;,)c.s à Lei do~ RqtiMro• Públicos. Mllli u brilhanlc cxpo,i· 
.;5o lu.:alilot di•·cr•••~ aspecto' da filiação, inclusive tclltos do projeto 
do (,\dt~•' (.'i,·il, orot cm c~amc na Cámura dos Deputados, c que, 
nc-~e "'"'de 1'17(1, no inicio do último quartel do século XX. teimam 
c:m nwr~;~r de ilc~itimidade, discriminando·os, os filho~ n:~scidos 

lor:~ do nwtrinllinio. l'or isso que: tal arruzoado constitui valiosa 
contrihui.;;lo p;tra :~rrudic:~r da legislação brasileira tilo injustu 
dis..:rimirH11;ào, que continua :1 ferir os que nilo pediram paru nascer, 

- - Á Of'<)t1unod.ack do m•·10 pdo E.\CC\ItÍ\'0 ao Con· 
,:te:..., s .. .:mn.al. ck mm'l!,at~ propondo, mtn: outru altc:n· 
.:ôe> d.a Lei do. Rc:autl01o PUblico. n• 6,0 I S. que t.e llcn:Kct~• 
te~" ~n. 19 d.a rcfctid.a la um ~risr.:afo, ad11rccmdo que 
"nn ~-cnrdôo de Rc,imo Ci\'il não K mmc:ion11ri 11 ciram'" 
t.in.:a.1 de oc:r legítima. ou nAo. a liliaç;lo, '111\IO ~ rcqucrimm· 
h> do prórrro int~do, ou cm \lirtude de dctcrminuç;lo 
Judrci.1J" c, ;~lém di~Ml. face .\ pi'Qençu, no Congn:MO Nacio· 
n01l do l'rojcto de Código Ci•·il. os advogados infru·a~inado~ 
cntcndcroam oponuno 11ubmeter à :apn:ciaÇllo do Conselho 
dG>C pratigiow ÓIJilo de clu-..c a~ seguintes con1idcr~çõcs c 
rroposil;oo: 

I.- OriJ:l'm Jllstórica da DiM'rlmlna(ào 
:-.aturalmcntc os autores da proposição nilo tem a prc· 

tcn,ào de nestas pouc:~s linhas retratar toda a história da posi· 
çi10 das pessoas nascidas fora do matrimónio. O propósito, 
mais modesto, i: situar o problema numa perspectiva também 
histórí.:a porque já se disse, com r:tzilo, que o direito é tum· 
bi:m história. 

1\ntc:s do lim do Império Romano, os procedimentos 
p:~r:~ o c:stabclc:cimcnto da paternidade eram desconhecidos. 
"Mater semper certa est, etlan si vulgo c:onc:eperil" era o 
rrincirio lirmado relo digesto. Os direitos c obrigações liga· 



d, .. .i "r.un.a 1\M~.a\" pct1cn.."'.lm .aC) ""' d.a (.amih.a lcJ.al, c 
('(>mO .. r.n .. hd.adc d«l.a• cr.a no<fVr.:lt unu .:onlatnucS.ack td•· 
'"~ c p.llnm••nul. ,, ;wnblcm.a .W.. lllhot nn."Jdoo tílf'a doo 
~ m.aln~uan nl•• oc: """".aY.a, 

O dll'(ll" flC111'.in,"ll. J'l)l .cu Lado. ~··.- CIIO u.o.'lllbo 
for.J do nu:nmôn11> u :-ot •11~ J'I.'I'Ú•d 

O .ach('ftla do.> ('fu.IUftltmO. o c;.sr;it<r t..aa:aii!ICI!It.al 4.a6o 

... , m.all•1111d>noa. ~ .ar-.am .a um.a hnut.,aç.\o dao ~'"" doM 
(dbo\ ~ (.w-.. ck \Uoll o\ftt.l.a, •'Oomo:J i!Mdod.a fo0111<a~~ 

"""" ""m.atnm.\otoo c ck .Cit,1CIII'I.alc - tú.btl4llto ck «"'oaiOI~n.a· 
t'C'd' .anlC\ li•rcmcntc .a«'llh~ rela Cl'd"~ ~,..C\liiiiU>,. 
~. tn(tll(l~ lf"" PC\.l•.am ...,..,";ao,_,.... de""~ c•u,.. 
m.aln-'-'1. otí11nd.a• ckt.u f"'l''itll('.a ~~·.a ~ """"' 
t,n.am. !'« ~'*'· d.a .auote<u tuc.alodlt dlmt•"' ~~u • ..,. 
C't!Oiu•u•oc: l ui~ quoc 'rip.a ._,., llll'liiiU-. ~ QtW '"'.,. 

c bm•I.Jdoo. d•I'C:litíllt ucr.am .a ~~" no (:alllt"il ~. ~ 
QWirodo o~·-~ .............. c~...,.,._ tlc1115o· 
,.... dotc'l(ft ft.llo("""" • m.attunoo\ot..,. ~ • ..,., 4oCll'ltl'ft "" r.uw... 
11.1"'"""" ck rd.loo\eo. .tdullntiU• 011 ,...,~""""""' ..,r«:ua .a• 

""'""C\ ·~·'1\:•b ~h('O nq~ .. ckt .... ~ -· -· 
rt•~Ga• Cll.a.._ c., d•mt., _. .allftiCitiOO-. 

O l)wmo esnónio•. ~ " ~~- ~bcuu .. 
~"''"''~"'' d.a lc;•tam.-.;:io 6I.Jo. (olholrl. .._,, cs..- tlrr'w .. l"'fk• 
I'<'O\IC111.tf ,...,..,lt>Cnlll íJM l'oJ•• 

Uur.anlc .:1 ld.ack MNu c .alto .ad•CIIIo d;J ( .. lodtp ~~r->· 

lc.ôo, """'" um• <•l'!lllnuod.ack -· ~ c • p:aJ.a,r\1 
-~.:.:.tiS.•". m11il.:u •u.c:o wUitr.aQ ·~ am.uho. ct.t "' !nrto 
do ro~lo Wllo.'UI $'lf.ado roda• ~~ OIJ-.1 utll.l('l.lo ~~· 
IUIU4)• 

o CódlfQ ~.a~. ubocrrK ..... (Oi (~(1-IC lftn-...... 
do pda 'nlo pc:.~i do~ lmi'Cf-.adof qu.at~IQ 0:. lamiha c ..,.,;)(lo 

d.adc. h.a•'(ll>do mC\Ittl• •n•hiUIO\ que lu ln(IUlr· ,,.. modafoC'.:.t 

com ''""'l""'.a prúptu .alu.l('.\a> (.amll~.ar 
" ""''* ck S.aroldó cr-.a .a ck t:urt d.a lamll ... .alt<• do.' 

nudesr. -.)lld<l e •ndolrvlhd., lnu~ pano. o _.., 
u..:lu>~•"· >OirCll.tm .a •nO!Iêna.a d1tc1.a ov andua.a do C.W.:t-> 
~apokJo. S.a Fr.tJIC"-1. aand.a que oo. Enodopcdnl.a• lt•atem 

oc: b.atído rc:J.a •~:u.ald.adc dO" lilhoo. ~.ad.n cktlllo ou ror~ do 
ma1nmón1o, c que .t la do I~ ltrum.1no do .arw li ~r;anl~t.>e .a 
IJ!UóiJd.ade de dJI'CJIO dOl (llhoo.. lftdc:pallkftlcmctiiC d.a 00• 

J:CIIl • ., cód•t:<> civil, mnu~do .:omo \liiiOl pela ~nlu de 
S.1polclo, (o• um rct~\0 rat.:.bc:lc«ndo "'rol~ 

M.n c:t.'-ll pooido nlo oc manle>'C c a co-oiU(lC' ao lon.:u 
do -«...lo X I X c mc:om~> cm nOto)()l d1.:a.• tem :C:.-o~do .:1 uma 
mai~>r igu:ald:ade. 

Em relac;lo ao duc:ito lbê:ri.:o. onde o n.,._.., tem oua• flll· 
tc:o, dc:odc o Fucro Jutgo (671 ), l1 Sil:lc PllrtldlU (1.2b~) c 
depois nu ordcnac;ckl. Manuclínu c Filipina•. abocou·oc 
um ~í~tc:m:1 \jUC veio ;a !oC 1m1n1er por ~lm. vindo 11 unir·oc 
com o \i~tc:mú do Código Civil Fnancõ no nouo Códi~to 
Cí\'il. ~\C listcma. abrcviadumc:nlc: t:Onsiltio c:m t:Onsidctllr 
ílcghimo5 os filho,; nu,;cidos de: rc:laÇÓc:S ~ltamutrimoniuil. 
o~ ilcgitimos poderiam !oCf n:nur:~i~ ou nllo-nulunaiJ. &ta 
eram os nuM:idos de: puis que: tinhum impedimento~ lc:gais 
para ~c casur ao tempo da concepção. Todos linhum direito• 
ne1.~irios quando o pai morresse ab lntol•to. ,, 
lcgitim:tçào, pos.~lvcl no caso dos primeiros, dava à posou 
plenos direitos, a partir du data do rcconhc:cimcnlo. O pai 
nesse cuso era o guardião c: titular do pátrio podc:r. 

A purlir de sua publicação, nosso Código Civil lambi:m 
evoluiu. lnúmc:ms lc:is, de alcance: limitado forum modilicun· 
do ora as condições de reconhecimento, ora as du sucessão, 
num sentido de maior igualdade. 

A oportunidade agora da existi:nciu de um novo Código 
Civil é a oporlunid:tdc de se dar novo pusso cm dirc:çào •• 
umu posiçiio mais c:voluid:t c: mais consentânea com os prin· 
cipios du iguuldudc c dajusliçu. 
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An \'III - t_. ....._.,. 1~,.. ..S:..(III•• ..o IC,.II'IIot'l .,_ 

"'""'"~·· _ .. ...., ..... -pct.r .. tc.. ,,..,.,.,... d«•••• ...., ............. 
<lUC •~ '" dofOI""' tuft!llam>erlt..U• "'""" IW ~ ~~-!lo«•• 
.Joo I"'Ú (' •lftdatu..;.k••lU pct.a l,.o 

Art XX\'-
t ::-• - .\ m.atCtn~ ( .a ,,.J.;n.;u abn .:.Ote>h• .a 

'"'""""'"' ( .a•wol(n(u ~an T ~· .n. Cf~'- """'ad.&• 
~""'' ..... l<>t'.a do ~··m.\ft .... ,., .. ,;kJ d.a ~ JMoC('('lc• ......... 

I' . .11 d« l.:lr~,O., .s. .. dunt"" "-'.:tu~ dr.p.l< quoc 

Art. I. - A (tuftC'.a ~AI'l de '""""' oo dunto• 
~.abc:l«id<.. nct.&.a 4cd.ar~"-· T .-.da• .n .:tull(:.lt, tC"m 

C\(""lo IIUI.atl.> do..a d1I'Cil0l OCI1l dnatiiiJII.a('lcJ ~ l~.t. 
'"'· ""'''· lln11u.a. l'(b,ilo. <lptnllo palllte4 <Ou quAiquct <1uU11. 
&>tiJ:em n.t.:lo>n;al OU ~1. rrortr-.nJ.adc. oate:bMIICo 0111 OUihl 

C\lólll<O, .cu ou ck •u.a f.an1Uu'". (M/»:n(o.J 
1t. d1o<nmmado .:onlr.a .a• pa-.o.a\ natCJda• lotll d<1 

m~ltmu\nao p.J<k ter oriJ:CIIl ,... lá ,,u nO' CQ\Iuma c h~biiOto. 
"\Cr de n111uru.oa dite~;a ou índil'(la. 

Quand~>, como no Cll>U d.a lq:•!llo~c;lo .atual do Br.nil, (c 
no Projeto) K Clloabc:ln:cm di(crc:niC\ dÍI'(IIO, ou tt•IDI, 
dependendo da origem intrn ou ~tnamotrimonial da pc::MOII, 
h:i umu dar:• e c:vidcntc: violaçlo d<1 principio de: isuoldude de 
direitos. corporiliClldo n~H artigo~ )urr:~ciu•dos da Oc:clnrn· 
ç5o Univcrsul dos Direitos do llomcm. Oru ases principio, 
talem parle do no~w si~tcma jurldico, ootundo até: mesmo 
incorporados à noss:~ lei Mugna, aindu que: com redução 
diferente: da Declaraçiio. 

~ evidente:, por outro lado, que haverá diferenças de 
ordem prútic:t - c: estas decorrem da própria situuçilo dos 
pats, que podi:m ser cusados ou não, vivc:r juntos ou 
~cp:trados. M:ts essas diferenças que podc:m ati: mesmo 
inlihrar·sc na lei, por exemplo no campo dos deveres dos 
p:tis, niio devem c: niio podem ler carútcr discriminatório fuce 
its crianças. 



-248-

Em no•><> dorello h;í, ;unda ho;e, dl\·er~s diferenç;t1 de 
tratamento, .:om Qr;\rer do..:nmmatóno. como adoanrc 
•crcm'"· c c~ mv<hfu:.tç.io de-r~• que .c po.rula 

III. A úru('ào da• P""O&• u.ld4&• r01a do 
aaarrillléMúo 110 Oirrico Btll.úkito, 

l>cn:tc .J" da(ctc~ .. u de tr.Jt .. uncnh' QUC' cn,(mi~Jmo, cm 
nou,J kjtnb,;..it.J C -!UC I Cm .. -~r llct du ... -nmon~lbriO -
do cnc! ... ') i"'ft.an:t~ t.Ct .1!1-:,Jat.u - nt.io .u que '"C' :ele: cm 

• í .l ~ndr:tlft.l~~' CI:"'C'-"l.tl d:u!.a .a o.t •• u po.wa,, li• .aot. 
dri'C'r:"'"' .a cLu ,.mJctJ,!-4'1 1')4:.-, .:~~,='-"' uo~.:C'l.k•~•...,. de fe\:,•nhc~ 
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C.ll(ltc•,;~-r~.~. ~~~··~"''.,. ;•.:t:t ,..~c,.,.,. .... : ~.-a-;'1 ... -... <1i..,.r 11:-:. :'~ 

:~.;1t ~~r~·:.,.: .. ~·ff't ~'u ~{1f.a.1 .. •,1 ( M,.,;;_ ~-~•-•· J.c :~.flt'r.~:-,t" .. t'~~:~ .u 

~·rt.., . .-.c:•:.~,ur.-:, ,:.., ~"'•l.~•:"•'-~>' .. ~,~r:N:t•l."u!tt.~ ,,._ f1f"!"• ••!':.,~.:,c ~~c 

.. 'í.r•: c r:~~ ~~ • .k~.l.::.~ ·:-k!1o :.~. 

.t•,.,,;~r:•·,( .. ,,.~,,~~ ~r " 1 .CJ· •·• ~ .!Ir ~ ú-''»- 1·c~-: ...... • S. .c:. 

~·· ~ ;•(t> ;u .,, "--•u,\.___., "- ft,>rllt~- ;"t<}l/1 loC t'••J 1~1 ... ~~~ ""• :''1!<\-..-~'tt 

~·.,~.,,.,_:_.,(:• •·J:it~·-r~~~~:;J, l •• ;:.~i.~· ,.JC~_f.:~~~). ~.;.a.~.~~a., t;iWC '"••' 

·" llL-Ih~•·,· ~ M :' ~''- ~ ''(l""':a,~í.,; .$- t'l.-1.~ ! .(l, ~}~f'i í!.~:·.c:! ._.,., 

hll:"' ;'•~·( :h.'-t:O oL·•'!'-~1(\,\4..,':~ ( -r-~,;.~,.)l.!,~ .1 ~:.\~.a.~ . .i..+.~ i.k~~'ü't .f-i('foh~~1 

jt•-·t• ~ .. , • ._. --..'1( ~,l..: ~·11~-IM,~,. 

o\ ! r1- • ;f"" -~l -.!1.,,,, i': c:pa.":,f ,.,, 1 ...... ~.~-,.k_.,, j t )c~:'('~.._, r:' " • -. .... 

.. 'ii ;,).':; ,, .. ,~. :-.J: ~ ••• ,:,~h ~.:·t{'t 1', ... !-Pitf\Ot·..,IC!r.!(•t .!;U,t'~'tC ''"h~ 

;•~ "'* ~.,,~ ~· , . .J, .!i, ;.lor..c•.!, -4!, .. ~ r,;oki_:;.~AC'~.:.-. ..}r-o·r~. 

~-''"'"'''l:,,~;,_,, c•t-~.J. _--,;.!'.~.-h~:. ;"tlLi.~ .a.~'lt1·:.aJ.,,) !)r.~;-:'C'il .. ·l.< .. 
·TI:, .!1c ~,.,,_,.,. ' .... 1-c ".i.,· ~·c._. .... ,~.··.!~:.~~h !tt.~..:,;dmc:-.:c 

.rtf:~:- '.H ... _ .. ·( z~; ~ .. \, '~': . : .. ~ 

( • :a~ •·· ~ •.• -~''''·,...ot' ll.!'::<f•"'· ... ~ .. ,:l .... t~tt·c .~. J~ó, ... , .!·· 

~I.M:~.h.,. ..,o;,_, •..•• ._ho t;~,Cl~. ~-'" •• _: ... !.:O! C ..:.~!'!..,·,~''' t~ÓC hC ~-4t..:&f1tn •"l 

.i•~.;; .!.~ ,;t·.;.~••• a: .;·.~l'I;!'J.!•~-~·l !'"' t"!"' .. ~r .. :J.!~ r-<~tl lkli.H"h•·LC.I 

...... :: n:t:• : .... .;j'.!•~~!'"ô·· r~! wo\ .. 1:~ "-•-. \ JIL c r-d'--' ,.1:1 ~.-. 

\11 J.~ 1-c~ ~J' ~~ \:&~ 1 Jt p.,"'\ 

'J ~-!~ •·•'# ~~c~c~~~n.a ._ .... r r .. ) hl:.l J"' nt,mc ~' f'.ll, 

~~.~::":I!.S.1i J.,"' ,:,;th(1".~,; 1 ""' ~-..Jo.f'~l(' ~.l ~~a(, kt Jl.t.\l nà4.t !._11: imf'C'\!u''' 

;"'t\'; l -~M·~l!,\.j,•, J.c ,,lc;t~:~m.u!J.I..)c. a..~ h-~~ '"'~'nhC"ot."'lmc:1h' n._, ~lo 

\ ('~l.L_. ~~~'-:"'•.,.14'-.il"' ~ii."H'C"tê-M\"(' .I ..!i' .U': "'; d,, f}N_tC"!,l•lC'1 

"' I (01 . .;;;c JC1c:m:n~· • .; .. r o,~.undo o dcd.u~nlc nlo 
~t!.l!~,.,u ~' n .. -r.-~r t.:•'mf'lch,. •• Ofio.:.l l.:an, . .u .1 ;uh.1n'c do rrt· 
~ .. ,me r-.. ~~,lhu!tl_ .~ n.-H'!lC ..;,, ;'.li c n.a !.aJ:..t v d.1 m.ic. ~.e !orem 
~~~.,nh"-JJ'''· C' "' n,i,, ,, unf'C",!u ..1 ú'~n\!>\.J~., '-'c ak,:&:amad.ltk. 
\..lh •' ,, tt'~ .. ,nhC\;tn1Ctth' n,, ..Jh'. C"\'-C 1C'\h_, C r-cph)(.Surado n.a 
I c• n' l• 01 ~- ~~~· ~. W c bl, .:om rcd~çlo hjlt:Jr;,mentc 
<hkrcnlc 

O Jll ~-' <l.> lco "~cnle dclermon• <jue n:.u \CI;, 
mcn~h.lft.H.f.t "'' .l\.\.COhl tl 01H1lC ~11 J"'~ll. \.Cnl que t1-~ C:\flrC:\\;l• 

mente .IUhlt&tc: c ~o'(llt\fMtc..;.a 

O .111 !t.l "'' Dc.:rei<>-Le• n• 1.000, dl\punha que 'end<.> 
" folho olc~llonl\1, n.io 'er dcd;:r.,d,, '' nome do p;u, •••h·o \C 
c"c C\prc,,arncntc "' ~tuhJnta"e c CllmJ"~arccc,\C. 

O 0111. 7.:. d.o l.co ;und;l cm vo~ur. d"pôe <jUC 'eràotlllllll· 
""'· 'c d;oi rc,uh.ll ''~:ond01ln, lJUóll\lJUer dedara~ôc' 
mJo,·aJ;" nu .on. 1•~. lJUC f11crcm ~<lllhcciJa a filiação. 

Finalmcnlc, delcrmona no a ri. S 1, Item 9, que do 
'"-cnlu do .:a,;•menlo con•lc o nome do1 filho' havido! do 
m.olllmomo .onlcthlr, <.lU lc~olomado' pelo ca•amento. O 
l>e..:rci••·Lco n• I IYJO cunlé:m itlé:n111:a dclefll)IOa~lo nu >eu 
.ri ~I. IX. rcpr.•Ju11d.1 "'' .111. 71, IX d01 l.c1 n• (>.01~. 

AICrn de-'·" oh•p."o.;ik" .:.1hc n•>IJt ljUC o l:>ccrclo·l.eo 
n• I r-:•1. de ~1-10·1•'1. ~ lJUC ~.:tma "''' rcfenmo•. no arL .1), 

: 1•. otcm :. "'·'"''~'·' ••'n•I.H do Rq:""'' "' \Cnlcnç"' <juc 
Jiil;.~rcm olc~tluno• "' folh•" concchtdoa na clln•l.in"a d,, 
~ .• U . .InlCn:-o, C .1\ 4iUC f\ttl\ ,.arem .I fah;a,..\4) lc,:illmol 

'·• 1!cn1 l ,!c:ctnun.no~ .1 .;a\crh.~~.:.~, do' '.;a\..lmcnto' de 
'~""' !'C"t.OJ!L;,t.lm .llC"~Ihm..l,.l41 de fiJh('U hJ\Ithl\ t.lU úlOt.."'(hldO\ 
..ln:r!:,qntcn:c. c n,-, tlcm.: ~·';a:,-.'- JUdKl.:&J\ ou C\lf..l·JUdi('I.JU 

,:.c :c..:.on!":.c---:·~mcnh• de !ilht''- 1k~íhmt111 

< • lt~ ~~ C:\!..3tl<'lC'\:c Que .u 'c-nuJ,\c\ rcl.~h\.t\ .ao n.;at.Cl· 

me-:"".:~~ i!c (dh,., k~~:~m.:ad",' j'lf ~·-"n\.C'.,.ücntc mo~tr•mún.o, 

r---~c-'!~~· '""' : .... !.u '"'~ ... :c•'t !!.l dc.;l.lt.l,...it) '"u .1\C'th.a,.:.o .a 
c·u..c :C"'·t<";~.._., ... ,:n--. a..c !~•"'-Cm k~a:un""' 

O ~:: r~ óc:ctmon~ QI.>C ICI~> amoh<.!~•. loC d~i rouh.u 
C":k4t-~~o!.a: ........ .~,~~ d,a, ~l.u .a( .)a aniJte.ad.l,, no an ~!'I Qu,c 

~::t·!c·:m • .t•n~""''-d.a .a !)h.a'.i''· m.a' dc\·cr~ toernrr-c 'on'L1r "1 
!'<·;.a:t"J ,:(h :-,.\-,rr .. c '-'1) f'·li ,,iJ l!.:a mlc. loC qu..alquc: óc1Ct for "" 
~c·..:J.:.~d'.;~t:.:( ltW' ''af'••-•:J\t• .. l.am~m :'!)(.ih,lt "-tWC ,1 dt." 

:.~: 'h•!··l'k:'.,tch .. ·lr~.,· •~""~ 

\ lc. !'.' f-,/)f\, ftk 'l-t: ..... \ .• .-~c -.atnt!..a n..í~o' o~.í cm 
~~·r t!:aro.·< l"'\,, J;t~ ."'í .. ~ l'. Jl, ~'-'C w:r~,, l\C:tt.ad .. n .u 

~><"t~c·~·~_., ~~i .. , ,, .. li.l-"n""'l JÍC'El!Jm._,, "'' !'dh,.,, ,,,n..:r.flu.!"u n.a 
... ,~·.1:.;,-... ,.;. .;,._.._lu~(--::~., .. r,.,, --tw.c Jc-....:ü~·.~r-.c-.m" !ih.a..;ltl k-;:ill· 

'·' ::m1 l óc:c1muu ~ ~·nb•ç.\o c!. ... cao.atncnlo• óc que 
r-n .. l:~: • '"'"':'m,...â•> de (,lho• h..ndoo ou concocb•do• .an· 
~c_,,.,.,tmcn~('. c nt'l a:cm "'t..,, .a:o• J.u!ta.au cu C:UI.aJu-d~-~~n de 
t·c\~_,.!'ii.!-,C\.:t~('t:.:,• .Jc (ai~--., dC'fHarno' 

'1. .... m. c-u!tur..ad..o• l•m• ~· ..,,.~do rcul•• .. , ~,,.. R c· 
j;:l.lto•• 1'-.!'>l..:<n w>Nc • •kli•hm•<J~óc d.> fih.oçlo, l'.ar~-c que 
> \lcr. .... çr:::> <l<> l'tn.drnlc d.> Rcp.lbhca .a que na onk">o na• 
1dn1m,u n.lo ct!.á ~'drnplc:~ 

I)(-> c, I'""·,, í'"''n'' prcwdcno•IICf •ulhtoluido IX" ou· 
a ••. cm 'lUC o.c •up11m~m hx!~• coo.a• rdctmo.a• c dulln,u.c. 
"':te lilhm lq;o:om"' c •k-;<illmm ou lqoltm~do\ 

l"cb mnm.l f.J.:..l,J c !l),:.,;,mcnlc dC\·ct.ill w:: tnog.u!~o.n 

l·"ll·•• •'' ~11'~"' "'' Cód•li•' Ct\11 que l•ç;.1m du11nçlo cnlrc ~ 
lih~,;~., k~itom~ c ~ olqillm~. on.:luol\c n.a pane do dHCll<> 
'u.-.:'C't.k'~:,,, ~uc. uh o cn~~no. t.lo tl\ W:flUlnto: 

- ~H•s:o .'-': t.4uc \!nhn,:uc ü f\arcnlC'k..----o entre l~it1m~1 

''""ale,: a: 1m'--'· 
- ,,. ~ll•õ•" .1.17 ~I( .1~1 n.a ~rtc cm <jue w: relerem~ fi. 

lo~,;.â•• k,;11om ... m~nlcndo·>e, j'<>rcm, o d11e110 l on•·!:'lllt.::çlo 
<Jc fl.JICIOod~dc. 

,,. ~llot:u• .1~: .. )~ <juc .c referem l lq:111maçlo de 

'" arlo0o• J~~/ _1t>7 ljue coj:ll .. m do reconhecimento 
do• folho• olc0illmoo; 

- "' arllt:'" .17~/JSJ no que .c referem uo pâtno poder 
'"''hre '" f'olhuo lq:illmo•. lq:illmadoo c 1lq:llimo~; 

- ,, ;~rloJ:O .1'1 I que c:.\dur do i'~ I rio poder o usufrulo 
d,,. hcn• ;odqumdo• pelo filho ilc~titimo, antCl> do rc:conhe· 
CIOleOI<>; 

- ;und:~ devcr;í 'c:r re,.ogado nu parte referente uo 
dirCIIll de •ucC!>,;Io, o artigo 1605, § 1•, que estabelece difc:· 
rença entre o <jUÍnhào hereditário dos filhos lcghimos ou lc:· 
~lllm;odo' c u do filho natural reconhecido na const:incia do 
CU\OIIllt:nlo; 

- c o ;~nigo 161 O que reconhece a reciprocidade do 
direilo i1 sucessão entre descendente c ascendente ilegítimos, 
p01r01 efeito de apagar n;t lei referência à ilegitimidade da 
liliaçiio. 
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Salvo cng:1no, todo~ c.~~t.\ di~po~itivo~ da lei de Rc:· 
j:l,tr<l\ l'úhh.:o• c do C6digo Civil devem .c:r rc•·o!lado\ ou 
•uh•lltuido•. de forma que a Lei C1vil n:\o man otabcltÇ.I, 
nem \C retira de Qualquer forma ;\ fihaçlo opuna. cm qual\· 
quer da• modalidade:. (natur.tl\, adultcnn:u c m<:ntU0'-1•) 

C ondUJnd<l, f'tXlcmo• afirmar que mC1111o par .1 :aquclo 
que dclcndcm ;~ lc:\1: ant•·d••·<HCI\t.J, nlo pode prC'~lco.:rr ,. 
doum;ma d••tm.;.l11 c:•t.tbclc:.:uJa p..1r nou.;n lei\ entre f•lh<n 
lq:ihmo• c 1lc:t:il•mo•. 

8a•ta .:on .. dc:tar que a cn:~n.;o~ no~>.'C p..11 •onl.>dc ou (UI· 

pa do• p.u•. c nl•• pode .c:r pumd.1 pelo l.>lo do \oC\l n.:.•· 
""''"'"· •ob pc:n:~ lle d.1mor.>>.> 11\Ju•lo;:.>. 

l'odcr·-c·•a dila, ,,,mo J.11ano• .>lhurn, que nl.~ h.l 11· 
lhn• llc-j:ollm•"· m.a• um p.1n oiC"~IIIm,,. 

Se p..>n cnl uro~ '" f1lho• de C.l>.>mcnto rq;ul.ar 11•ucrn ,,. 
\Cu• qumh<\cl hcr"C<.hUn<t\ t.hm1nuld<l\ r<i.> 'on.:<>ITCn,t.> d<>< 
que I\.I\4'CJJm (,,,. .. <h• m•lltmúnh>, cul;u I\C t que >e r-->dc 

lal•t cm .;ul;-•l \Ct.l J,,. ('.>n C\Chn" .>mcnlc, c ,. .. , nl<> r-•· 
dct.i,,. meu •cr. lcur • lnllaluo.;lo da bmll•a. ~"''" • k• nlo• 
,,~-o,.~ .. o C.l .. l • m:~nlct k>tl ,, -cu lct•> o (,lh,, n.a.,.>.!.> de """ 
"\ d•" ~-.inJU~Cl n• ,-.,n•l.in<.">• do> w>.>mcnt<• 

0 r.11 :c·r.J t"hflS:..t;;.lo.) 4!c r:ll~l:'-'"l~l:1 .. U·1!'.,( ~.a~l:~l.'. 

.alarncnhn. 'nh.lthJ, ""'"'~:.1\...i,, ~·•nd•,cnt)\, .,.-,..f, pcr;.1 tk w: 1 

a"'' ,.,mt'(JuJ--1 n-1 tdrm~ que J; ;,, d~ctm.n..u 

0 Ulhmf• o~n:Cf't'lJC1'' J,, n~"'' (\~-.dJCO ('1ul, ,,: 1 n1.1 

<. •>nj;tC'•"'· nt~n:ém .a Jalct·CI>, .. cnltc llh...;;l.> lc-tihr•u r ok· 
t\i!'m"''~n" 1· ... : ~ 1Ml~J 

,,, datCih1 .J.a• UJ~O.k\et t'J .U1 :-o1 !\ t Clj"f'C\Wl. (\.ii.ioilf\.1· 

: .;n.J~, "~' 4!C"""-:C~4!cr.:c~ ..!4 r:~c:L .. au ,J.u,lo(, t.c:t•h4n...u.. ~:f•~ ~· 

rn.u.!t.~' ..:•u •lc-,:thnh•t.. 'êu..J:'Itlll .. ,~ Lhtn:.., .à •u.:na.ld ~ .. 'KU' .1•· 
~cndcn~""'· c-•t..Jtt<JC'\:cndtl cnu-c:-o~nso ._, l ún~., l!<,.t< ~"l 
..atllf\ll ~uc w- ,, !ilhll t!C'~atun,l !6Jr r·t\:"-lnhC\::uJt> n.a '''nt:..ârx:...a 

'-''' c;..l'-.ln,cnlo ~de h~:.u.ã,• kJmrntc: ,1 d.a het·.an..;:.a ,:.af'l.h'C'I .a 
~.ujo~ um d1n lq:t:sm•l' 

~t.u. \oC' \ .ilnJ~, ~u .u ..;,,n,ukt·.t,-.'..n .a"'lm.a. :n'f.dd cm 
,,., .. • l.c> de Rc-t:ull"' l'út>h'"' c" (/>d•ft<> (',.,, "~nlc. 
l•nh> m•" '.iloJ•> W:l~ l•tct .:<•m que cob• •utalo\ct lC'J•"' ,.,. 
du•d.u "'' J•rt'JChl'.J01C'\ de \U.1 ~r o~n,fc1ttn.a.;.lo cm k1 

f'clo "~'""'te •·c QUe~ lq;"l•.;.ào hr."l~ar•. •ao ~mb.'t• 
dc-·",:~r . .: .. nunh;~ndo• J'.>l.> J llum•nlt.>ç.ào do> r>or~th>. '"' 
J"fiOdtt f\tlUúl ..1 ("'dUú1 tl C\llt:lnJ ~UC' m:an:..1 .JIMdo~ t)t (Ífh.•''
r\.1~1~0\ hHJ dd m~uamOnhl. t ,,,m aud \Cm \C .&J'fl•· 

\Unanll•• .J,, uJc: .. l .:•>III um • \C't ~~~n~1do> p..tr h>d"' "' í"<""' c 
:.Ida• ~· ll~\<'>e• de j:JI ""III ~ lou"l•bdc c • Ir "lcrn1d.al!c cnllc 
'" h<>lllen•, d•nll<l nl;alt Ulll C\CillJ>Io ""' dcm.>l\ !"''"' 1~1 
'""10 ,. hu .a l.ca A!c.lllwl AtiOll\ 

S.io 1'.1ulu, 11 tlc n•n·embru de IQ7~. - Louro Crll6oalo 
c;umn do• R~l•- Edt:ard C'•m•rto Rodrfrun. 

\linura d<' Emmda n• oul'rojrto d<' 1. .. 1 n• 11,\.1, dr 197~ 

~ 1 SuprunanHc ,,, •rt>. I 59-1, I bOI, I 1129, 11>5 I. I!>~S. 

lb511, 17(l(), o p;arágrafo umco do art. 11>57 c O\IOCum 11 c III 
do MI. lO, o c:1pilulo III do Suhtilulo 11. do Titulo I do l.11''" 
I\'. renumcrando·•c"' c:1pilul<ll •uh•cqUenlo. 

h 1 Dê:·•c :1 •cguintc rcdaçào ao> art>. 1551. IOCI>O> I c 
III. l!>~-l. 16JI, inci>m I c 11, 1633 c1pur. 1635. 1636, ltoJ7. 
llwO, 11>-ll L'li(IUI, ltw1, 16-lJ, 16-lS, 1650 tllpUI, lto5J, 11157 
•·:.put, lt.n. 1677, 16S5, lt>SS, 17-lS inci~o 1. JSII mci>o 11. 
ISSO in.:iso I, ISS2, ISS-l, ISSS, :'t nomcnclatur:t do cupltulo 11 
do Suhtilulo 11. do Titulo I do Livro IV c a ri. 2.096. 
"Art. 1552. Niio podem cas:1r: 

I - Os ascendentes com os descendentes. scj:1 o pa· 
rcnlcs.:u naluml ou civil. 

11 - Os irmiius, gc:rnwnos ou nilo. c os colaterais. :tté: o 
ler.,ciro gr:tu indusivc:. 
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",\rt. lto~-l. Op..rente..:<~ 1: n•tur.•l••u <.:1\IJ, .. -..,nformc rc-ul· 
'"de .:on-.an.:mn•d;uk ••u Jdo.;à,>" 

t'AI'ITL'l.O 11 

lla Hlla~àa 

·· \t: l t,.\ I -\ ~tcrnJd..adc do falho na"'ld~ .1n1o de 
,~<>;.-ro uJ.u '" .:cnr.• c •'IICnl.a •h..u de .;uc U•l .. o n• I do ~lh$•' 
Jnlc.;c.Jcn~c n,à,, !'<><k. cnllct.anhl, w:t '"'nlot•d.a pel•' 
rn.ar•~' 

I •·· S.C Cllc. •ntn <lc , ...... :. ltnlu ocn.:u d.a ''~•Hk.1 da 
molhe• 

11 - S.C ...... 1 .... r-o.,...,.Jmcntc . .x~ rot l'f'"'"'"'"~''. • lo· 
': .u · &.(' •" tct"m--f• ~C ru . ...:am.cnhl d-&• lllbd t.ern ,.;~t.)tUat..-1 .a (\-~ICf, 
tH'4b-.J<' 

·· \n 1 t- 11 ,, !Uittn..t~t.k ~' tàu,., ••-.:~• "'" ,,,..,. 
, .. ""' u J<: ... ,..-c,!>J<: ,,..,,.,., .. 1. ,,.,. ~''"""'"'..:..' t•l vn 1 t- loOt 
... ·. ""' =''X .0"-'-t:Ut't!..\.t. rtu' .Ar-..,J..,., ~ 

I ·-
11 .... 

- \J'! ~ -:-'" 

fC":.~~. ), C~':.Jo .J..a .:l.l:'"J,_;(;"t\,~!-" •!~ .a. lltC.'W~ .!i( ~:(:tn., . 
,!,a.J.c J.,,,,~~" 

· \t~ : "'"--~ '.1..:" ~ ... ~~~ ..,. ,..Jwl:.C'Ifw.J .d..a. ~-.I!I.cr .. ~'~~~~ 
.-.,...( .:~·~f~ .. .u.~.~. r-.u .. ,r~ ... : .a. rt'(.'h,,.~ fAc•~' ~ l'l:ur~owJ.a.;.!;c 

J.a~·t·~ 

· \:~ ! tt,' • l.J.~" _J,_), :~.u~ tJo ..!.4·ht•• .:,.c ••*etU·•~"'-' .a 

:".l>1(tfl~lo,J.( J.."'• !.f!'o...__.._ "-•U ... ~'IPI ~( t ..... .l mw.!!taU ~·· 

J..r n.a..~aft!I-CnS ... • 1tt~h!•• rwJo M<~uetv Cnü .... 

·· \11 I MI '"''...t"" r-..:.r nn.J.o;at (<I • .._J,;, d ... c.., .. l 
t.,~I:'\J!,.U':'l( ~) l'(fn:tv J.c t't.l.a-;'U't".i(i'll!•-~ t.ah·,~ rh.t'\,a~"'·..C ~1rl(~ 

,~v l,út~.kk d.• t'C'~uth' 

. \t~ J t-4: '.I !.a:I!A. , • ..., ~ÍC11l'. ~-, t(U'n-t" ~ n.a.aaOI• 

t!\Ct\h1. ~~c4.i t'l,n.at·t< .a !ih.~ r-,.. c.t.u!,q:.,n tt\(*' 
o~Jrn •. u..-d Cft\ .J•t-ca:., 

I .. 

li -· 

.. \!I I t..ll \ .>,;.l.> .:.C f'h'- .> t.k liiUoi.k> ü>n>l'fCC •o 

f1itk•. tn,lra..lnh• '"''Ct. ('o.lu..a~, "~"'' hctdcJtOt. '< de mctt'C't 

C\l'IH.l.O III 

.. ·\ri I 1..1!'1 0 folht> p..>dc \C't IC>:onhe>:>d<l l'fl.>l r•n. 
'''OJUOI.I <lU W:P,.I.>d.Jmcnlc" 

"Ati I llXI O rc.:••nhc•:.mcnto •olunl.átto do filh•• 
J"o'<lc fMCI·tC nupr.iprao tcrm•• de n•..:•mcnl<l, ou mcd••ntc 
t";;IIIUI~ púb!J.;.&, •lU P.,>l ICll.amcnh> 

J• .. r.:.~r alo um,o. 
".•\ti. l.to~.l O filho de um o.lo• cÓnJUflc:> podcr!a 1n1dtr 

lllll .. r .:ontu~~l .c: o .:onw:n11r o outro." 
"t\tl. 1.657. O• filho• tê:m ;~çào contr~ o• pai>, ou .c:u• 

hcrdc1ro• par.1 demandar o reconhecimento da lihaç.lo." 
",\ri. 1.67:!. '' adoçlo plena :11ribui a •itu;~çlo de filho 

.111 .Jdt.>I.Jilo dc.lt8:tnd<>·o de qualquer I'Ínculo com O> \CU\ 

p;m c p:1rcnlc.•. •:th·o 01 relativo~ :1 impedimento• m:llrimo· 
rua!\ c à \UCC\s:ào rrcvi•ta no :trt. I.MM5." 

"A ri. 1.677. O adotado nào perde o direito de propor 
aç:iu de invcstigaç:io de filiação quanto a seus rais naturuis, :1 

4llill, julgad:1 procedente, desfal a adoçilo." 
"MI. 1.6MS. Os filhos estilo sujeitos uo pátrio rodcr 

en4u:tnlo menores," 
"MI. 1.6!!!!. O !ilho nào reconhecido pelo pui fica sob 

o poder m;tternu. Se. pori:m, a màe nilo for conhecida ou 
c:tp:tl uc exercer o pútrio poder, dar·sc·á tutor ao menor." 
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"Arl. 1.7411. E.\cluc:m·se ttüim do uiufrulo c:omo da 
admín .. ltOJç.'io dlh p01u: 

OSR. VASCONCELOSTORRES(AREN,\- RJ. Pronunci:a 
'' .q:umlc di~ui'IO)- Sr. Prcsidcnlc. Srs, Scn:Jdorcs: 

I - Oo bc:n• dll tilho rc.:onhrodo, ;adqumdlh ;anla do 
rc.;onha;,mcnlo," 

··An. Lili I. Ca~ .Hond•çlo de: lulc:bdo: 
11- C.11ndo o mc:nor oob o p.álno po<kr, no c:a.o de: 

rc.:onb«unmlo w .adoçlo .. " 
-An. L.!i.'ID. Se o CÓf~Jutc (OftGUJTa" (Om da«ndcnla 

do w cw;..,, doto qwu nlo ~ .:n«1\dc:nl(. Co3bcf·lbc-i: 
I - J:m '~utfOKU >(lt1)(111C .:om (dhol do falcQdo 

um.a IC'lf'Q p.at:c d.a llla;ança 

11-
•• Atl I .Kl: O. 6acmdC'lflla d.a mam.a da•te lém u. 

~· dunl ... l ""'JCM.âo de~· .ao«ndmla.-
- An I 11:~ O filho ~ .. .,, pof (ot'Ç.a 6c .ado;lo 

polnu. aqutpata•<oe ao culutal. ,...,.. oo. dato. de W(a..ào. 
I.UIIo ,._ tdC'lftftl;u ao .a4oc.ansc cumo _. tau da«n· 
.k .. lfi-

- •. '\:: I .t.U 1.111 IC' ln1af>4o de ~ la.llll.a, IC' o 
Jo~Jlll'lt 6c•t...U <kt.:~la.. "'"'~leo ou {ÓftJufC. <> 
~~ I!Jo..oiC't'~ (fwl\,a6o .lo~-

-..\fi : ~ "' ...,., ..... .,.,~ rdal"'*' ao t«oniK-· 

''""'"'h• 6c ldh.,., apl.am·<oe a<lll fslboo (~ ou nu· 
<~ l>J'IA •h Clf>U·~ cm''~ ~C C~ 

f"aA~af<•IIÓA>O.:IOI 

lç~~V:•" I "'''"'l!h.. Oo ,~~,..,110olf4.,.. l>t Lauto (d..S.)nta 
< .,...,.,"' """' Mo._ I >:r I dç,atd C.a.nül'tu lt<.>dn.tua <"-'flll"'• 
~-~<u.i<>!l "'r ""'~>l.ioW.., dc ad•...::...:•a. '"'!>t.."l""'«n l"'Ofi'O~.i.J 

"'"'' """ t'>"' ••"?C~•"' .aJ~·~t a lqu1~l., q..c rq-ub a ulu.a• 
·'"~,. 4.\t111 ~~ttr""~ .. t'tJl-...11"""" t.,·~ ~ m::dt'lftklftao. no dunto 
~·~·Al()l#l(,'l 

.\~·, . ..,...,,,.b.., ••• l't'"l"""""lo .q~;~c h~ cm """'"'' d1tn1<• 
;:'k'itt.d.ll't.11:t d·~~""•N'"" d:llc:t-cn.c.a• de ,,.~ummto. de •.at-.llta dat.l"lt· 

.... .,...Mo•"''· tdoll• •• ~ ••ha~ ~. pa11o0.1• n.a..:>d.u l<>t~ d,, 
C!Ulhtr.,>.t,,., f ~" 4•>-l•t..;~• ~'Cm ~~ aholtd.a~ cm d«ct• 
l(""'u 4-• rm•••I"K• .:.a ·t~l4.uk I)( dllol.-. mlr'C lddo• 1)1 

IC'tt~• ""d<·""''~. ""''"·~.tJ·~n tu ()a;b:~o Uni\C'f'UI d'" 
().•..:•:.m """'~"'·~. dc ~"" ,, llt~ul tum do• u,:nat~flll• Em 
''"""""'""'""u. t ~~~.: .. ~ ~lle1·~,, da mcnu,çan f'lo.dcn· 
''"l ~'"e ~·~r-i.r .. IIC'lf~ç.k> .Sa Ln de lt~t.~ro• I'Ubhco-. além 
dc "''""I" de cmcnd.a "'" r~<•.!d•• dll nonl Códa,:o C1•1l. p.ara 
Que "')""' '"'•'fado<. h>d.H '"' dt"'''UII\·o• que Cll•bclc..; .. m 
duht..;;.> •• cnllt .. r.t~:l .. Jq;;hm.a c alq;lhm.1, 

l)c 1 .. :.,, ,;(•nf,)fmc .UJ:umcnl .. m o• nobt'C:\ .:olq:.u pto· 
!'<mrnlco.,. "' d•..:-nman .. ç.i<' é fb,:ranlcmcntc: lftJU•t... po" 
"nl,, h .O lilh,n •lc;àltm••L. m.a• "m r:." alq:lllmO> .. , 

l'.ntcnd<> ljUC .a phl!'<nl"' de>c mctc-.."CI ínolnto .1rnparo 
d .. n ...... c:nhd,.dc. rcl<h rr.\p""' art:umcnto• que encctrOJ c. 
'<ll>rctudo. ""'"' propaau .1 humamuçlo do din:ito Alm&:jAd;a 
J'<lt h>d,,. ,,, J'O' o• .:ulhl\ c c\prn\ólmcnlc cíl;~da no pará· 
~r.tl" (m;al da propmt~ que. para honr.:a minha. peço \'énia 
p .. r .. rc11cr3r: 

" ... ;a lq:l\laç.io bra•ilc:ara, •·;ai embora de>·:agar. c:ami· 
nhando par.a a hum;anít~;;.io do Dirc:ilo. ~uprindo pouco ;a 
J'<lUú> o t:'>llj:rn:a que m:arc;a ;ainda os filhos na!>Cidos fora do 
m:alrímtlnio. c com Í!>.\O ,·c:m se: ;apro.\Ím:mdo do ideal comum 
:a ser :uingidll por lodos os pO\'IlS c todas as naçõc:s de 
j::manlír :a igu:lld;adc c a fralcrnid:tdc: cnlrc: os homens ... " ~o 
rarc.:c:r, sub «nsur• Sào Paulo, 6 de abril de 1976. -
Assin:llura ilegi\'cl" 

Era o que linh:t a ditc:r. (Muilo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vr:t ao nohre Senador Vasconcelos Torres. 

Tenho ht::•c•'lo profunda' com ;a Comp:Jnhi:a N:Jcional de 
,\Jc.ah... Emrtc:\;1 de ;imbuo nacional. CUJO complc\o indumi:al 
m:uor ot.i tediado c:m Arn~ial do C..bo, muntCipiO uc: Cabo Frio. 
Na horA daficil por que pu1>0u :a c:mpro:a, foi :a minha voz que: se cr· 
,;ucu, .a1nda no P:al.'tao Tiflldcnla, num bn~do de alcrua. pan1 evitar 
o dwnplac que at.:Jva se proa:~Mndo, c que. no fundo, viyva11 dimi· 
n.ar o c:mptcatdamcnto c:m boa hon~ lan~do pelo JaudOI>O Proidcntc 
Gctúloo \' ;atJ,a~. 

Scml•• •muf"ocnlc • .l C.,O.:.a. a produç.io de barrilh.:~. c face à 
na:nud.uk ,s,, '"'"um,, da\C J'fodulo wit<al :~o docn\'oh·imc:nlo d3 
c.;onoma~ l>t.a\llaro~ • .a ""r~cad:~de 1mpot1.:ador.:a nlllbdccaJ o \CU 
""·'"'J'.Imcnh• ;, alharJ:..ll de: Ófll<H federai•. ;~mda luncion.:~ndo no 
oonh,:t~ Uat.~r•hl l·cdc:rOJI, f.liCndo um:a daafiCl'ada m.:anobra ~ra 3 

•ml'>ll.:o(.io .S.• rroduto. c o <lUC cr .. feito ~ nenhum cntcrio. por 
iitnaoo• r.an..:ularC'\, c de t .. l mo~nara dC'lOrdcnada que .:1 Ci;a. N.:~c1onal 
<k Ak .. J,.C\Ie>'C .:t I'IIIUCdc .. :..,-.>bUt, 

tr)luo .:a monh .. 'll/ - c ,..., C\t!a dcnd.:amcntc: do.:umcn& .. do no' 
<'\n.a .. lk• C••nttC'l•<~ S.:a(l(ln .. J- no omttdo de: <lUC:" amJ'Ort"ç.io do 
,,ur...>nólh• Jc <;,)(J,,, .. ~ J'Uda\C tCI' feitO f'l)f lftlcrm(:dio da CfllJ'tc:\;1 
.-.l.>l.>l 

c;,,, .. ,"' l>cu._ .und.:a Cll..i •a•<~ o Gcncr.:al r\lcar de P.:aula C<>c:lho 
Jc Ire• ln. ljUC', •l•r•.:n.J,, .:a CN A. ap.11ou a manh.:a amca.:all\'.1, c ljuc. 
n.J,, tnC\><: udo h•m .. ~. IC:tt.l c•m.:a,:o~d<> um nU.:Iro •mpot1llnlc d:& 
•ndli•ttu de: b.a><: .S.Iilt~\11· 

O l••tfl<\·omcnt•' do .:.:~rbon:ah• de: \Ódao .1 andthtn:J rc:JOJ 
•\k:.ol". noqur.a um.1 C\p01n..io índu•&ml pl.:~n&:jJd:J. ~óltOJn· 
tand<l o '""'mo ;b .:rando c:mpro.u c aO> .:on~oumidora 

mcn.l!C'\, '"''"" rr.>duh" uo l:amhém impon.:anta par:a o 
P.al•. nu.u&o• dela de c\pot1.1;;.io. 

\l.an lólldc. ljuoand.l doa .:amph.:aç.io d'" setv•,o• andu~oln;u~o da 
Á.k.aln. •••ul>c .. m1n1 -c dt .. otcnho jlr .. ndc OIJlulho- cont.eguir 111o 

•erha• n~-.:-.>.iro:" r.aroa " .:~qu~tiç.io do cquip;amc:nto da ch;amad:s 
".;·,•mhu•l!<l •uhmc:t\01", c que:. comt~;ou .1 funcaonõlr c:m Arr:aial do 
( · ·'""' c deu um .:almhl, n;a hor.:a daft~1l. c:m que "' tnub, n;~cionai~o c 
ont"""'"'" .. "· c-·•t.1•·.:am que o ~o.~l chq:;n~ o1 C.:abo Frio. par:a a de· 
'"'""'"".i" md••rc:n•.hc:l ;à produç;io de: barrilha, que: ainda hoje 
oalcndC' '''"''' •upumc:nhl 01 c:rnpn:u diante: de um C'\'&:ntual atraiO de: 
(,,, nc.."lmcnln de ~oo~l. cup "ml'lí:Jç;io i: objc:1o de: otudo. considc:r.ado 
oa• cmrt~• .:""' .:<lmbu•IÍ\·c:J. 

l.a~ood.l, r;~rticularmc:nlc, 30\ lrabalh:adoro d;a região. cu linha 
rlc:n.o ron..:ié:no;a de: <lUC ludo o que fatia ~ um:arr;av;a à garnnti:a de 
cniJ'IC'j:ll C i1 lranqUiJidlldcda\ famíJi:&> dos OJ'Cr:ÍtÍOs ali baseados. 

llou'c um momcnlo c:m <lUC: tÍ\'C de !ter )(Vcro. >cm embargo 
"'" hamc:- J'C'W:&Í• t~uc ntantinh;a com O> dirigcntc:s cmprcs:ari:ais. 
ú•ndcn:mdo a polilí'a \OI:i:al duquc:la é:poca ncf;asl;a c incomprc:cnsiva 
"" .:h:am;ado "..;alilo :11ul" , onde nào se rc.~pcilava ;a dignid;adc: da 
d:a•-c operá ria c se impunh:a, dil:aluri:llmcnlc, um procc.~so de 
Jmunuicà•• da pcrson:alidadc: do homem. que. anonimamcnlc:, 
con>truiu a gr:1nd1:1:a da Companhi:a. Funcionários subalternos, por 
num dcnunci:ados junlo às ;aulorid;adcs fedem is, exigiam confissões, 
dcd:amçõc, inoponunas c: abdicaçôc.~ injustilicávcis c :absurdas de 
direitos imposlergávc:ís, como a estabilidade: c contrufuçõcs relativas 
"" Fundo de Gar:1n1i:1 ror Tempo de Serviço. 

Hoje, Sr. Prcsidcnlc. Srs. Senadores, o quadro começa a ser 
hll:almc:n&c modilic:1do. E sem querer formular ataques aos diri· 
gentes :mtcriorc:s. vcjo·mc n:a contingência de fa1.c:r justiça à adminis· 
lr:u;ào :11u:1l, comand:1da pelo meu antigo colega de Câmara Federal, 
c grande amigo, Eng9 Edilson de Melo Tâvoru. 

Ainda hoje, no instante em que pronuncio estas palavras, a 
Álcalis lavrou o lento mais espctacular da sua existência, quando, 
ncsla scmunu, comprou a participação holandesa Akso Zout 
Chemic, B.V., nu ALCANORTE, que passou a ser verde e amarelo, 
numa jogada de sabedoria financeira, que há de ter agradado, 
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profundOJmcntc, ii políticOJ nacionuli)la do nouo gnand: Prnidcntc 
l:rn~to Gcascl. 

E com tanto acerto, pelo fato de que o Jlrupo bata\'O conunu:ar~ 
colaborando com ~ tnansfereno;a de: lo.no,.·ko" no !>Clor. " Comp.>· 
nh101 Nacaon;al de AICOIIi~. dcpoi~ da pn:Mdé:nci:a do En11. EdillOOn de 
Melo Távo~u, uprocntou no final do ano pauado ~ !oC!lUIOl~ 
ponto~ poMllvO): 

I -lucro r«ord, o maior da hístóraa d:a Emproa; 
~- produç;à,, :anual de arbon;alo de \Ôdao (barnlha) de: 

14!1.0~7 t; 
.1 - produc.:lo r«ord de: sal bruto. pelo procaWJ de 

Combu~tào Submc:n;a, de 114.+111; 
~ - produ;;lo r«ord de: alclno de: conchas, de 

~.\11,111 :1 I 
5- produc.:lo r«onl de sal rclinado, de: 30.S~7 t; 
(l - produç;ào de: salmoura bruta .1 !S• se. de 

li07.1~ m', nhtad01 cm um an<> C<ln.•adcr.ado de condi~:<\c::.. eh· 
m.Jta.:a• dc.f,,,.,r;~,ci•: 

i - produç;ào de outras utihdada como AIIUA c cncrJtua, 
andu'i•·c pana fornccamcnto a terceiros (a Compoanhila lomc· 
cc faJ:ua pol!a\'d atravo de uma 11du1ora de $0 km h populu· 
;;Uc:. de Anaru.:ama. S. l'cdro d'Aidm, Slo \'iccnl~ Sal~ a Jar· 
dím c Cabo V no); 

li - o~ trabalhos de ampli.1;;ào da IAbría, do !>CU nh·cl 
aluai de: 1$0.000 p;ana 200.000 1/"ano, dcsc:n•·oh·c:nam·!>C cm 
ritmo acclc:nado, pn:vísla a conduYo para o I• !>Cmalrc: de 
1'177. Os 1r01balhos de: ampli;a;;lo da f.lbnaa rcahud~ no 
C:\crdcio, foram custeados com rccu(SO) da própria Empre
sa. Purll o ~ercfcio corrente, a prcvis.Ao de: dapau com a 
ampli:açào d:a Fnbría de C:abo Frio é du ordem 1-10 milhões 
de cruLc:iro~: continu:a !>Cndo feitas com tc:eurWJs d:a Empresa; 

'I - foi solicit:ada c conccdid:a :autorit:a;;ào. no decorrer 
do c\crdcio ( Dc:crclo 9.).1 c 936/75), p:ana prospc:cçlo de 
c;alcirío cm lodOJ árc:OJ du l.:aj:o:a de Ar.aruuma. pois a 
conco~o c:\i~lc:nlc ratringiu·!>C a I 1 J apenu du l.agou. Com 
a dupliCOJ<;'lo do.\a~ :Ífc:OJS de c:alclrio c com u providé:ncias 
que otào scndo ado101das p:ara aumento de produç;lo c 
melhor .:omcrcialit.:aç;lo do SOJI, a Fábria de Cubo Frio 
projctar·sc·ú. como um complc.\O industrial moderno c com 
matéria-prima para uma longa vid;a; 

lO- a demanda nacional de Cllrbonato de sódio no ano 
pa5~do foi de 20::! mil toncladOJS. Foi ulc:ndido pelu Compa
nhiu N;acional de ,\ICOJiis. suprido o mcrCOJdo com a produ
ção do complexo industrial de Cubo Frio c com a importaçllo 
c distribui;;ào fcillls com os seus próprios recursos linancc:i· 
ros. Diuntc: da cxigéncia de recolhimento cm cruzeiros, de 
import:incia corropondc:nte ao valor FOB, da Guia de 
Importação, pelo prazo de 360 dias, u Companhia vem descn· 
voh•c:ndo c.~forços para conseguir uma linha de crédito com 
luxas favorecidas, para importação de barrilha, argumcntan· 
do que ;ante.~ de objctivur lucros, procura, como empresa eslu· 
lul, atender, cm nome do Governo, ao Pais, pois o carbonato 
de sódio i: indispensável à indústria de base c de 
transformação: 

li - estudos envolvendo pesquisas de matérias-primas 
para a fábrica de barrilha estilo cm curso, ao lado de outras, 
vis01ndo a melhoria da qualidade do sul refinado de Cubo 

\C comp;mad.a .ao c.apil.al; cu•101o de dc:prcci:açõo irrc::ais, que: 
nlo lhe pc:rmili~m rorm~.;lo de p~iWa .adc:qu:adu 11 
•uh.talu"'..\o .Je cquap.>mcniO\ fabril, 11lém de fl01ÍC:ÍOO:ImC11l0 
orrc:oal cm atali•tia~. Com :a cortc:;;ào monctán:a. o ativo 
omohahtadu d.1 Comp.1nha.a Sacion.al de Álalu !>Cri da or· 
dcm de Cri 1..0Sfi.71C'I.ll71i,.&.l (um bllh.io, oalcnt;a c \CÍ\ mi· 
lhc\c::.., \ctcccniO\ c dC~C~ota• m1l, oitoccnlo- c telcnlot c oito 
O:IU/CifO\ C ljU.1IC11oól C: ltà •"Cnl.a\'0\) .1penas cm \Ull\ Ínllllhl• 
~:•\c::.. rcl.111v.u .\. f~braa de Cotbo f'rio, sem con1.11, portanto, 
,.,,mo plan<l de "p;anolo d.t l:mptc:Q, cm e.\ccuç\o; 

I J - •'\Jm rd.a.;.l!l .i ampl.1nl.1çlo do comple'o andllllraal 
"'' R ao Gr.1n<lc d.J S(lrtc. p.>lot filbraaç.io de barnlh.a, (or;am 
rc:;alllild<, "' c-ludO\ nccao.\nm ao rttumc: d~ ucordo• 
b.h ... 'lh .1ntcflora, com , .. ,,..,, .a(l .tflOIIC de coapal;al, par01 
.1JU\I.i•IO\ ,1 lq:nlaçJ,, c .\.• norm.a• de ildmin .. lrõtçlo c, tam· 
l>ém, p.u.1 .atender cu#fl.:a.a• do BSDf:. l:m \C lr.tlando de 
cmpr.:cndommto com IC\."Ut'\0\ ulan~ c com rccur'\0' pro· 
•cn.cntc- de'·'""' <ll..,:cn• IIISI)E. SUI>I:SJ: c do~ llnal<>l. 
e--c- c.tud ... f,•rJm cl .. t>.•r".t'" ''''" cuad;atJ,,. a~'l"'' (\•n· 
'"""'"nic:mcntr. '"' .Sdimd.t .J •'f):.lnll.;tC.\•• d.a <ult>odo.lra~ 
•\I.C.\SORTI' c rc.olu .. d•" "' c-lud.,. ondnrcn..l•·c" p.ar;a 

"'"""-=-·''' .s .. , "'"'é:""'' I'""'"'- ui c c.1k.lra,,- c,, lc.·;aru;a. 
mcnau d .. , l""''l:l'lo~..Jc- de .llcndomcnl(l, p.1r p.>tlc d;a antlu•· 
ltl,l n.1.:oono~l, de C\jUII'.11t1COht\ J"..l.l .t OIOni.J$(0\ da F.\bro.;.a; 
lur.om .und .. rc:.1l11.1d•" c-lud•l'\. ;ad'>t"d"' pro"odé:n.;aa• c e>lot• 
bc'IC\"od, .... '''"'"''" rcl .. .:aon;adck ,.,,m ;a anlm·c-Uu1ur.1 de \Cr• 
"'"' nc."C'\.....Otu-.. .i omrJ.tnl;oÇ,ÍI> d•.> 0:<101piC:\ll IOdtl\lrÍ;al 
J,ob.o•lc..-mocntu .J'.It:u ... C<>muno.:;~,;,\.('. c lr;an•fl\lfla). A 
unrl.llli.J,;.J,, <l••.:••mrlc••• ondu•troo~l "'' Ko<1 <ir ;ande dos,,,. 
I c .:on•totuo ;a um .. )u•l.l .a•rorJçJ,, d11 S<~rdntc:; \'Orn a .1mrh.a· 
ç~u d•• .:umplc••• andu•lllal de C;~l!.> 1'11<1 e .o f;ihru::a de ~~ ... 
.... u ... Hr.nol lcr.i rlcnJIIIC:nle .l\\CfiUI.Id.l \U.I OIUI<HUIÍ.:oé:ncia 
COI ••.orl!.onoalu de •4>dll>; 

I.& - aludo• c:sllo tendo aniciados pana bah:wamc:nlo 
da• linh;a• de limalo dO\ terrenos pcrlc:nccnta a Companhiu 
cm Cah..1 Frio (tlrc:OJ de c:cra de: :!3 milhões de metros cubi· 
,.,,.,, '''"' _..,,,, ;, u1ah1,oç.io duo rnc•m~. com rojlu:ardo da• 
;irc:a• de .;ahna•. doa• pnn.a• c ddiniçlo de !arca~ p:ar;a 
c\pun.Uo do complc\o indu\lri:al, implantuÇ'lo de indú~triu~ 
~ti:lit~ c con~lruçilo de unid:ado roidc:nciai~ p:ara empregu· 
do•: 

IS - l'rovidé:ncia~ no sclor social: 
a J substituiçào de: pn>ec:ssos antiquados de cm pro limos 

ao• empregados, por ulendimcnlo alravo da Cai~u Económi· 
. cu Fcdcr:al, mediante: con•·é:nios celebrados entre us duas cnti· 

d:adc:.\; 
b) assisti:nciu médiCOJ aos empregados atruvés de convi:· 

nio com a Golden Cross: 
c) aumento do SOJiário aos emprcgudos du cmprcsu: 
d) ct;apa c:.\pe.:i;al de :alimcnt;u;no p:ar:a ••s opcr;irios de 

lurnus cspcci;ais: 
c) contratação de estudos com organiZllçÕes especializa· 

das paru recstruturuçào dos quudros de cmprcgudos, paru 
correçào de distorções existentes: 

f) c.~tUdo cm andamento para construção de quadras de 
esportes c unidade.~ rc.~idcnciuis pura empregados da 
Comp:mhi;a. 

Frio, aumento de sal bruto de Combustão Submersa nus uni· 
dades da Companhia c tambi:m obtenção de subprodutos dos 
líquidos rc:siduais·da Fábricu de Arraiul do Cabo; 

12 - c:m 19 de: dezembro do exercício findo, foi feita a 
corrcr;ilo monc:táriu do ativo imobilizado da Companhia, que 
permanecia a custos históricos, o que vinha ocasionando sé
rias distorções cm sua estrutura econômico-linunceira; tais 
como: desproporcionalidades entre: o capital social c o valor 
do ativo imobilizado; lucrutividadc upnrcntcmc:ntc clcvudu, 

Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, rcprcsc:ntuntc que sou do Eswdo 
do Rio, c: o único membro da Aliunçu Renovadora Nacionul por 
uquclc Eswdo, acho que: essa administrução se ulina, plcnumcntc, 
com a sí1bia politica económica do Presidente du Repúblicu. Edilson 
de Melo Távoru c seus compur,hciros de dirctoriu merecem o registro 
que neste instnnlc: faço. 

A fabricaçilo de: barrilhu cm Cabo Frio tem a meta dus 200 mil 
toneladas/ano, devendo a fábrica do Rio Grande do Norte, que de
veria cstm concluída cm dezembro de 1978, produzir iniciulmente 200 
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mil londldU/llno. Tudo indica que o Govuno lllrllvá d.t 
Compllnhill Sllcíonlll de Álcal~. jA vollliJwu alcnçdc$ pana Sctgipe, 
onde dcvcri JCt conlltulcb uma (Abria para c:xporlllç1o, poi~ o 
ckfldl mundi.U de b.uril~ 10bc o1 mo1U. de um milhlo de 1oncl11· 
da/ano. 

De comprc:u.\o do C01 - ~ prc:vil.lll 11 insllll11c;ão de um 
1urbocomprcuor rolalivo, 11cionado por 1urbin11 11 vapor c cqu&pa· 
mcntos complcmcnlllra. 

De calcínaç;'io - Esli pn:v~ 11 intllllaçlo de mlli~ um calcina· 
dor c de cquipamcn101 complcmcnlara. 

A (abriaçiio de: bamllu pch Álalif.. cm ICU auabclc:címcnlo fa• 
bnl de Arr.wal do C..bo. c fala pdo procow ''SOL v A y··. C11jll 
1ocnol~ de produdo JA c do pcrlcilo domlnío doi ICcniccx d:a 
Comp.anhl4. O o~umcnto de: prodUÇ'lo de burilholl dc: 100.000 l/ano 
p.an ~.000 t/Ano tet6 (alo por a.w: mamo proccuo de !abriaç1o. 

s.,n-.c ... 
De ~no- De iiOmSo oom raqut..u rc:.ahr.adat pda Álcali" 

.:oallnu.uA tendo uulu-.ado o c:ak:Ano COftdllfcro dA L1101J de 
AriiiUo~m..a. Árc-.a• .aliii,C;U IOIIUI'Am cm 19-&6, 9. 97':. lu. M 6rc;u no
•·auoubr.am 7J90!u. terldodc 1974 -ISola c 1975- ~J.4:!. 

De wJ - Eau m..a&bu•prilll.'l teti ,_1a11c de prodUÇ'lo 
próplu c de .quat.do 1101 parqua. t.alinaro. d.1 R~ dot UfO\ 
flunuiiCfttO c do SonSalc. • 

De ~ do« - O Abatk'Omcnto .sa.c llqwdo tet6 falo pdo 
aluai u~CftU dc: propncdadc da Ák.ali., Fonam lonudat mcda.W 
1un1o ao Go>ano do áwdo do Rio, oom o obJdl\>0 de: libcr'•r ckli· 
1111"'-IC cJok N~ O .abatUQrncaiO dai. c:ldlldc:. date &lado. 

Ot ~ de redn..amcnlo - A fOCIIc .:onlinu.ui tendo a Asua do 
nur • .aU\1.0 do .alu.d .utoaana de ab&ttccuncnlo. ' 

Ot óleo c.xnbut&J•d - Ser-A falo alrawáo do atiUII utlcma, que 
,ooo .. ~o~" ,.., 6aoc'•rn.,.mcwtlo de pnromnn no Pono do Fomo. cm 
um !amana.l. que .ab&uca: dltCUIIICI!Ic Ot 11nquo de atOCIJICfl'l dA 
'""'11('.1 ck Á.k'.al .... 

De amocU.aoo- Scrl o proocdmlc d.1 6lc:.a de: Culut1o (SP) 
t:jou d.a B.a.lua c dcooca~ "" iniiAIAçlo de atoaa,cm c dt~>~n· 
tou...W. 

De •.apot - O wprimc:rllo da~ utilidade pllra o ptoea\0 de 
labct('.l(;âo .c:r~ falo pd.1 Cmlr.al T cnn~nca cutlcnlc. 

De cnctJ&.a dbnc:a- O wpnmcnlo dat.a u1ílid.1de .teti fato pe
l.a Cm11111 T c:rmodi:lnc:a d.1 Comp.~nhia. complcmcnllldo pela CELF 
- Cmu:au ~noca• AumtnCIItO. 

De m.alc:rw&• - Para o• tc:r'\~ de lll.'lnulcnçlo corrcn1c c prc
•'Ctlh•·a. a qu.a.te lolaiK1adc: de pcQat c malcriai• tetlo adquarida• nu 
pra('.&t do Rio c Slo Paulo. como o wo liiiUIImcrllc. 

F.Afldpa--cot 

P:ara fuct !aa: .\ implantaçlo, tc:ri nea:uirio aumcnlu :a 
c:apacid.1dc de opcraçlo da w:suinlo unidA da da fAbrica. 

De produç.io de calclrio - SAo pmil.lot aumc:nlo da lavru c o 
uoan•ponc: :atta•·b de no•·ll, dr:as:a,. c: nova, barc::al;ll~. 

De purilicaiôlO c: ro(ri;amcnlo de: C01 dos Forno. -I: prc:vi~lll a 
antl:alaiôlO de: um clc:trofillro úmido suplcmcnlllr igu11l DOI c:xiilc:nlc:s. 

De leite de cal - Prc:vc-tc: 1 in,talaçlo de unid11dc: suplementar 
de: prcpar;a.;lo de leite de cal. 

De lral:tmc:nlo de: Aguu paru aldc:ir11s - Eslll prc:vislu u in~· 
t:tlaçlo de: mais uma linh11 de lnal:tmc:nlo c: de: c:quipamc:ntos complc:· 
mc:nlarc:s. 

De: purilic:Jçilo de: sulmouru - Silo .rc:vistas a construção c: a 
monlagc:m de: um:t inslalllçilo idi:ntica à ntunl. Dessa nova inslnluçllo 
já foi cons&ruldu li cuba de concreto c ncham·sc: cm fusc de aquisição 
os rc:.~pcctivos c:quipamentos. 

De: dcstiluc;ào (recupcruçllo do amoníaco) - Estilo prc:vistus a 
inslaluçllo de: muis de uma lorrc: de dcstilaçi\o, mc:lhorins nas duus 
c:xis1c:n1c:.~ c: equipamentos complc:mcntnrcs. 

De absorçào - Si\o Previstas modilic:Jçõc:s nu coluna de ubsor· 
çào cxistenlc c instuluçào de equipamentos complc:mc:ntarc:s. 

De carbonutaçào - Nesta seçào, onde se dá u produção do 
bicarbonuto bruto, está prevista u instalação de mais umu coluna, de 
um prccarbonatudor c de equipamentos complcmcntnrcs. 

De liltraçào - Foi prcvisla a instalação de equipamentos 
complcmcntan:s. 

De cnuc:alfcm c c:xpcdiçio- EstA previsto o aumcnlo de cap11ci· 
d.:adc dota unidade. pda intllllaç1o de novat cquipamcnlot. 

P:aralc:lamcntc: :a ow: dcw:nvolvimcnlo lecnico, quero ra.~ltllr o 
o1poio que a dírcçio da C!" A lcm dado ao upccto IOcial. pratigi:an
do o1 comunidade aponiva c rcaliundo uma pollliat habitAcional 
ocmplar. cm lodo. 0t JCUS nfvt:D. 

Sr. Praidcnlc. Sn. Senadora. ao 11bordar c:slc: IWunlo no » 
nado Federal. lenho como CtCOpo rc:t!o.1llllr li c:L1rividencía do Chc:fc: 
do Go\'CfliO, ao cw:olhcr, cm hona de feliz inspinaçlo, o En~ EdiiJoOn 
de Mdo T.ivor.1 pllra díriJtir os dctlinos da emproa. 

VinC11lado que wu. panic:ular c afctivamcnlc. a Arnailll do 
Cabo, lc:nho tcnlído. como ninguem, o que o~~li lcm J>ido feito cm 
favor da cmprc:u. Tenho cm meu poder uma fabulo1o.1 \OmA de 
dado. e>t.atí~ic:ot que comprovam :a clicii:nci:a d.1 .:uu:al adminil• 
lr,aclo. 

Mani(ato a minho1 ronlianÇa de que. :a JCt mantido o rilmu de: 
lrabalho que: ora de obtctv.:a, a cmpn:t..:a cn:sa:r.\ aindA mail. Eu, que 
lanl.u \'CIC\ lcnh11 CX'\IplldO at.1 lribuna Jllll'll afiÍÇaJ, .:1 órgÀOi govcr• 
t~o~mcnlli•. a1or.:a Jinlo-mc (diz cm cullllr Ot upccto1 positivos da 
Comp.anhi11 Naciono1l de Álcali1. c alou fazendo ale diKUrJoO p:~rn 
C11mpnr a palavra cmpcnhllda com cn meul amigo. operário•, que, 
'1\ql""clmc:ntc. asora. rop&r:am um clima de: c:onliantll. 

Pcrmilll Dc:ut que ludo conlinuc owim. c: que Ed&bon de: Melo 
T!avora JIOUôllc:vAr ;a bom lermo o pro11rama de C.\panslo c de: owis· 
1enaa toeial que: elaborou. c que. QCC:Uiado. irá dcmo~~J>Irar o quan· 
lo pode" apllc:idadc: nos dirigc:nla vcrdo-;~rnarc:lo•. (Mui lo bem!) 

O SR. PRESIDE.'TE (W&Iwn Gonç;&lvc.) - Conc:c:do :a pala· 
'·r.:a .:ao nobre Scn;ador Dirceu Cllrd0\0. 

O SR. DIRCEU CARDOSO ( M DB - ES. Pronuncia o scguin· 
1c dí.c:uf'\(1)- Sr. Praidcntc. Sn. Sc:n:adora: 

Nal minh.:u id:Js c vinda~ ao meu Eslado, visil:ando ãrcas c: muni· 
dpao~ do r;spirilo Sanlo, a ~rvi~o de: mc:u mandu1o, visitei, sábado 
ühimo. na Lon:& ..crr.&na do a:n1ro, o dislrÍio de Puraju, no munidpio 
de: Domingo~ M:~nin~. 

Circundado de monlanha~. habilado JIOr umll populaçilo de: ori· 
Jlc:m alc:mà que ali ..c li~ou uo longo dos unos, dcsbruv:mdo suus ma· 
la~ c: cullivando sua, lc:rras. ali se criou uma comunidade das mais la· 
borio~s c ordcirra~ de: nos.\0 E.~1ado, homens do campo, lrllbalhado· 
!'C) c: humilde., mas dignos c: c:slrc:mudos no amor a seus principies 
religiosos c a seus deveres de cidadãos. Foi com c:nlusiasmo c: prazer 
que parlidpci das solc:nidadc:s comc:morutivus do diu de Corpus 
Chrisli que ali se: rc:ali~va com as mais vivas c: ulc:frcs dcmonslruc;õc:.~ 
de fé: c religiosidade. 

Julguc:i, Sr. Prc:sidcnlc, que u comunidade de Puraju não livcssc 
condic;õc:s de ofc:rcccr a seus visilantc:s urn c:spct:\culo rc:prc:scntativo 
c diJ;nO da fcs1:1 rcligiosu que se anunciava. 

Qual não foi minha surpresa ao defrontar que, c:moldurado pc· 
las monlanhas que a rodc:ium, o aliar onde foi cclc:brada a missa se 

·erguia num campo de futebol, onde gr;mdc: massa de povo enchia sua 
:Ire:;& c se: distribuía pc:las c:ncos1as acima, cm númc:ro avaliado crn 
mais de 10.000 pcssous, com a inlcnsa massa humana que se compri· 
mia nas suas runs c praças c no pálio de sua bonita igrc:ja, domi· 
n:mdo lodo o cenário. 

Centenas de curros de vilória c arrc:dores, c de municípios vizi· 
nhos enchiam seus pátios, suas praças, suas ruas, e suas estradas ;&tcs· 
tando que" festa de Paraju, já tradicional e firmadu alravés dos lem· 
pos, merecia a atenção do povo capixaba. 

Celebrou a missa S. Ex• Rcvma, o Arcebispo de Vitória, D. 
João Balista Mola c Albuquerque, auxiliado pelos padres João c 
Guldino, vigários de Domingos Martins c por um Padre auxiliar do 
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t\rcchi~pn de Vilóri;;a, ;;a"i~lidu por ali~ uulondadc c.101duai~ c muni· 
c:ipOJi~ c por J:Xpulado~ fcdc:rui~ c por grande mullidilo que: enchia 
lnlcir:uncnlc o c:1mpo c: ~ua~ ;;adjacénc:i;~~. 

Ma~. Sr. l'rc.•dcnlc c s~. Scnadorc.. o que me fu o~dmir01r c 
encher de: rc.pc:Íhl c ;~dminu;Jo J!Clo povo d:~quc:lu bc:l01 I()C;IIid:adc 
c:ncr.1":1da c:nln: ''' monl:mha' de: r>••ming~ ~larlin,, f01 .1 obra de: 
-cu" h:lhÍI:~nlc;,., que: de: voJICr.l, encheu 'u"' rua-. pra_. .. , c lojltadou· 
f\1\, com hcltl" I;JJICIO trabalhado' a Oo~. frulo~ C folh;", f'<\ de 
màrmmc c: rc:-.idu''" de: n~t~asc:m de: cc:rc:ui ... pó de c:afC: c ,,,ullo' rc:· 
.:ur"·" léxni~·o ... form.mdo quadro' c: moi i•··~ rc:hg•,,~,. por qu•lómc
lrtl' de: 'u''" ru;;a•, por c1m;a do• quai•. l'.l•..ou a pr...:íu.io de C<lfflU' 
Chti\IÍ. 

l"unc:;;a imasinc:i Que'' lrahalho daquela P<•rulaç.\o ordara fo-.-c: 
de lii<l :alio mcrcc:•menhl c ntC:tc:c:Cc\"" 1an1~ ó!pl;au\('1•. 

Quero, Sr. P~idcnlc:, doa Tribuna do Senado, d.:lqu1 de Br.uíla01, 
c:m·a;~r minh:a• fcl .. :il;a.;OO ao J'<WO c ;h f:amíh~n de Pllr:aju pelo bc:JI.,. 
•imo OJ!Cilic:ul<l Que: ofcr"'-cu .1 ""u' •·i\ll;anlc:o., empol~ando·<'" c:om o 
lr:~h:alho arloanal de 'Cu• Jll•·cn•. de •u;n mlo. de: \Cu•chcfc:o. c de lo• 

d<l ..cu ""''''· 
E o que: m:~i• nm .:h01mou 01 alc:n.;.io c: ma•• "'" cnlcrnc:.:c:u, Sr 

l'rc;..adc:nlc:. ''" u f:al<> de que a popul;~clo doa •·il:a, ((lrmada de Cóll~ 
""'" c: c":msé:hc:ot. c '''"r.,..,;,, lu1cr01na. tr;~llalhnram JUOIO\, arma• 
nado• pelo m.:..mo ídc:oal de: "'"'" a Crí•lo. cmllora a fc:-la f!l'-c 
C:;ahllic:;a, rro•ando Que omdc: h:i ho.1 vonl;~dc c: c:lc:-·;~.;lo. o mundo c 
pr.ldul<l do c:nlc:mhmcnh• c um ~\. ~hri~.1ndo lodo• 0\ cri•tJ,,.. 

~linhu fclic:illlcdc:s cnlu,ihtíc:a, ao po"o de PlltaJU pela bdA. 
m:agnlfiCll fe\13, chcu1 de rcligi<»idadc: c: fi: que ofc:mxu a lodOl que 
,.(j fordm 01dmir:ar o produto de •uu ml<» crillll, com o apct~c:ulo 
de •u:a• c:ri:~cdc:s llnfJIÍca1, (Muilo bem!) 

O SR. PRESIDE.,'TE (Wíi\On Gon.;oah·al - Cor,."l:do :a p:al01· 
''" ;1<1 no•hrc: Sr. Scn;ad..r Eu ri.:,, Ruc:ndc:. ( l'du\.1.) 

,;, E' • n;i,, ~"lá prc:..c:nlc. 
Com~'C'do ;a p;ii.J\·r;a ;au n,,hrc: Sr. Scn.1dur O.ira Tcl\c:ara. 

( l';m-.;1.) 

S. E' • n:i•' ~l:i rrc:..cntc:. 
O n.~hrc: Sr. Sc:n;ld<lr E"andro C:arrc:ir;, C\I:Í in..:nlo cm ulllmo 

IUJ!ólf. purquc j;'1 f:~lllu du:~• ''""'· 

C~m~"l:d•• .a p.!);aH.I .a S. b•. C:O.C:I;&n:oxndo que f;~ham ~J!Cmu 
'""' nunuh" p.ar;a '' c:n.-crr;amc:nlo dJ "'>lo. ( l'dU\ól.) 

S. b• dc:o.••lc: <1.1 J'.ll.a\f.a, 

O SI(. I'R t:Smt:vn:: (Wil\('ln Gonç;aha)- N.to h A mA i• or~a• 
d•Hc:> m•c:r•h" (l'.au\.1) 

IX..~no> J'.lroa" \c:o.-lo C.\ltal.lrdanAno~ a I'C'41ilar·-c ho,c. oh I !i ho· 
,, .. c,\() nunuh"' .a .q:uanlc 

ORDfo::>.t ()() I>IA 

-·-
Oa..:u">.i''· cm turno un..:.:~. doi Pfo,cto ck RC\OIU(lo n<' ~. lk 

l9'ir., d01 Coml"..lo lk l.qrr~o S.X..:~I, que cU 00\ca rc:d.:ldo ao n<' li 

d<~ "'"ll" 7ll do<• RCJamcnl,, Interno. c lU oullll" pto•td<nooa .. lcndo 
1'!\RI:Cl~R I:.S. "'.lh ""'.lO~ c .&O). ck 1971>. d..• Comr"•k-~ 
- llt- C'__,Jrul(M r JINI(w, pela (llftlhiUOonalad.:ldc C JUI'Idt• 

.:od.nlc d•>flh>~o. c 
- Ulrnon, l:a•<~r;i•d 

-: ..... 
I>• ... "U•w••· cm lltrno UOI(ll, doi l'hi)Cio de RC\Oiuç.\o III" (>(), lk 

Jt,17f> (Oipl'-c:\Cnw,S., pc:l.. Comn..ao lk l;u1;a~:a." c- condu.;\., lk 
\CII l';~rn-cr n• .16~. de 1916), que auiOfll.a o Gu•-crno do E~ado do 
l'.at~n;i ~ rc.~h,.,r opc:r;açlo lk c:mpràumo C:\lctno no •·alor de USl 
~.LOJ.OOO.OO (CinqUcnl.a mllhõc:.. de dólarc:o. norte amc:ttGafle)\), para 
hno~II(J.II " l'h)!tr;ama de: Rodo•u.• Ahmcnl~dora• para o ~~~ .. doi. 

1c:nd" 
I' AR I:CER. \.:tb n<'-166. de 191ft. da Coma~t.lo. 

- lko C"IMNIIui(H r Jlftll(w, JICU (OIIIIIIUCK)Oahdadc: C JUII• 
<h.:ad.ad.:. 

o SK. 1'1( t~"'lut·:'\n: (W•I•on (ionc-.:~1•-c:o) - E•tj cn.:crr;ad;a ;a 

"">.i". 

i l.t'>U>IIflo.lt' llll'.lsJu.Í1 /.'f lt!HUJ r .'J lfllltlllllll 



lOS• Sessio da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 25 de junho de 1976 

PRESJOE.'I.;CJA DOS SRS. ~fACALHÀI-:.S PI;\ "TO E \\'ll.SO~ CO~(Al. VES 

,\..!~!~~~,.,. 5-f,.~ -- .\ll,-.·,: Lc.>! - '"~ (Í;;>4J>m.a:iJ ·- I. • ~n.:ro 
(. >Jj{>'·~ - J••a.t l.o.~r-~• -· J,,.,.. I""~''"'-- C>lldc l'lnhot<>- hr· 
!'!~• ,..,...,.,,~>~" - .\kundr.: (.,.,~ ... - llcnt~.;uC" 6c t.1 M.<>o:'lLK -

"""' ~~~:t:lf') - "''"'':" (.ao:c:l<>•ltt·a;,'~' - llchulw '"~'~"' -
!'«"""'""' r."'1dh - \b,.h• """""''"'"' ·- \"at·ph<• T hora - W•l"''" 
(~h<C< - -'to""' \l.on.o - f)manc \htv - Joio/:' l'rcu.: -
(~i<•<' G.....Sam - Moh,;a (J~!>ul - \lar''" l·tcllc - l'.>ulo 
(i..vu - ,;\r~><>n .)c \lcll•• - I. uu ( ~· ak.1nlc - T C'<.>t,lnod \"a ida -
.\ucj:uoJ<> I l"at><>• - G.t• an )(.lo(!u - l.<>ull• .>1 li.tpii>IJI - llol<ll 
l>ut - l!u~ S.anh· .. - lht~JCU c.· .. ,..,., ... , - bm•"<• M.c::cndc - Jo~o 
(JIIm<~n - Anur;.al l'n••"))•• - M. 1>bocll" ~lutntnd - \'.a..:oncclo• 
T '"'~' - l>.an:.>n .J.>l>tm - ~d"<•n ("Jitneth> - Gu•t.a•o C.tpanc:m.a 
- h.1nur lr.an<<> - .\l.acj:JIIhk• l'lnlo - J'r;anco !1-lonloro -
Or'C'llc• Quér.;1.a - Olh• Ldun.ann - lkncdato l'c:n~:~r.a - U.r.uo 
!l.trbot.a- Ot.ara Ta1Clra- Mendo C~nalc- Saldanha Dcrri
A.:~-aol~ hlh<l- Lcllc: Ch.a•c:o.- !\!.alio• l.c.lo - hc:lá~ao \'ac:ara -
Ot~u lla:l.cr- lhnacll\nq:cr- f•;aulo Brou.;ard- T;ar.o Dull;a. 

O SR. J•RESIDt-:,'TE (Maplhlc. Pinto)- A li•ta de procnÇll 
acu~o~ o comp4rccimcnto de 60 Sn. Scnadoro. Havendo numero 
tqtímcnul. declaro aberta a ICUlo. 

O Sr. I•·Sccrct!rio vai proceder A ldtuna do úpcdientc. 

t lido o lq!Uintc: 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Stnhur Prtsldtnlt da Rtpúbllca,submtttndo ao Stnado a tsco
lha dt nonrt indicado para cargo cujo proaimtnto dtptndt dt sua pr;a·ia 
aquitsctncia: 

:\IENSAGEM Nv 82, DE 1976 
(nV 163/76, na origem) 

Excclcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituiçilo, 

tenho a honra de submeter à aprovaçilo de Vossas Excelências a csco· 

l!u, que doqo (ara. do Senhor A~Nb.11 Pinto de Ulyub. Mínimo 
de Sqund.J Cinte. d.1 Cam:ira de Diplomata. para acrccr a funçlo 
de l'..mb;a&udor do Brawl Junto.\ Rc:pubhca Coopcnuva da Guumoa, 
no•tmno. do .tn1,:o 21 do Da:rcto n< 71.5.).&, de 12 de dezembro de 
1•n:. 

0\ méTato~ d<l M in&•tro ..udn1bal Pinto de Ulyub. que me indu· 
11r.1m .1 a.:olhi:-lo para o dacmpcnho dcua dcvada funçlo, con.
t.am d.t .ancu an(ormaçlo do Miniuério d.u Rdaçôa útcriorcs. 

Br»J!Ja, an 2o1 de Junho de 1'176.- f.I'IICSio GriM 

C urriaahun \'I ta c:: 
Manallro AlodNblal Pinto 
de: Ulyuta. 

ISFORMAÇÀO 

Sa~do c:m Pedra de Fogo. Panafba, 31 de outubro de 1927. 
Bacharel cm Cii:nciai Jurfdicu c Sociais, pela Faculdlldc Nacional 
de Direito da UnivcNidadc do Brasil, 1952. Diplomado pelo lnni· 
~uto Rio-BrJnco, no Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. 
1958. Cur.o Superior de Guerra. pela Escola Superior de Guerra, 
1972., 

Cónsul de Tcrccirn Classe, pelo CuNo de Preparação à Car· 
rciru de Diplomata do Instituto Rio-Branco, 1957. 
A disposiç;lo da Sccrctaria·Gcrul da Conferência lntcrnacio
nul do Cafi:, Rio dcJanciro, I 958. 

Membro du Delegação do Brasil à Conferência Interna· 
cionul de Investimentos, Araxll. Belo Borizontc c Brasflia, 
1958. 

Tcrcciro·Sccrctário da Embaixada cm Jacarta, 1958 a 
1961. 

Encarregado de Negócios cm Jacarta, 1959 c 19/iO. 
Vicc-Cônsul cm Galasgow, 1961. 
Promovido a Scgundo·Sccrctário, por merecimento, 

1961. 
Cônsul-Adjunto cm Glasgow, 1961. 
Encarregado do Consulado cm Glasgow, 1961. 
Cônsul cm Boston, 1962 a 1963. 

i 

I 
I 
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C6nsul cm Ros.Ano, 196Ja 1964. 
A disposiçlo da Praidencia. 1964a 1967. 
Subchefe do Gabinete Civil da ProidCncia p;ara Auun· 

IOJo P;ulOJmtnlaro. 1964. 

Do .ingulo do inlcrc:sw: plibliro. o ótimo corui"iria, sc:m duvidJI, 
na plena climiruçlo dOi problema• que: atinsrm c prcnionam lli:Dic
ll\ldadc. 

Ma~., romo '""' nl" ~ ~A•'CI. nc:olc mundot de c:oisu rciOJIÍ\'U c 
de mulllplOJo f0110ra. ~d\UWL, tl nc.;a.IJno alcndimc:nlo .ao antcta.M: 
publiro at.u.1 e\ntando no hmuc cm que ~ c: obri111(\)a im· 
1'0"~ .aoo ad.a~ nlo ronOilo~rcm com 0\ pnndpK» unh1:Ts.ai& da 
JuU~.a e do rarcilo aoo ditahH hum.anoo. 

Promovido n Prlmelro-Secret.tírlo. por mereci
mento, 1966. 

Prlmclro-Secrct.llrlo Junto lU Nnçõe:~ Unldn.~ 
tONU>, 1967 n 1968. 
Prlmeiro-Sccrclárlo da Embal.xadn em Port.-o!
Spll!n, provl.&orln.ment.e, 1967. 

EnC&IT'c!g:Ldo de Negócios cm Port.-or-Spaln, 
1067. 

Membro da Dc1cgnçio do Bnull h X.'Ot St-J
sA.o da Msc!mb1éln-Ocral da ONU, 1967. 
Titulo de C<lrusclhelro, 1068. 
Corusclbelro da MlssAo junto A ONU, 1048 a 
1QGP. 

C<lrusclbclro da Embll1ndn em Ca.mbcrrn. IP69 
nlD71. 

Enca.rrepdo de NcltÓCIOJ cm Cn.mbcrrn.. 1~9. 
1970 c um. 
Membro da ~unl~o dll Assoc:laçAo daJ CAma
riUI de C<lmérclo dll AWilrl&.lln, 1970. 

Promovido n C<lnsclhclro. por mert:ctmcnto. 
Ul73. 
Chetc da Dh'l..Ao da OrglUlluçAo dos ~tAdoa 
Americanos, 1973. 

A.ue&sor do BrasU na ~unllo de Ch:tneclc!rn 
LaUno-Amerlcanoa, BogotiL, 1973. 
Mlnl.slro de Segunda-C1a.s.'loC!, por merecimento. 
1973. 

Mlnl.stro-C<lru~Cihelro dn Mluão do Brn.'tll Jun· 
to à Orga.n!znçAo doa EstAdos Amerlc:anos, ID7oi 
a 1976. 

O Ministro .A.sdrubal Pinto de Ulyssta, nc.sta data. 
cnconlrn-se no exerclclo dtu suAJ runçõe:~ de Mlnl~
tro-Consclhelro do Bri:SII junto ll Oq;nnluçAo dos Es· 
tndos Americanos. 

Secretario. de Estado das Relações Extcrlorc:~. cm 
:!4 de junho de 1976. - Sér:io dt' QaeJroz Daute, Che
r e da Divisão do Peuoal. 

O SR. PRESIDf-'\"ff. (Mag11lhAa Pinlo)- O EApcdic:nlc luJo 
vai la publicaçlo. (P11us.a.) 

Sobre u maa, projclo de lei que: sc:rAiido pelo Sr. I•·SccmArio. 

ê lido o sc:guinlc 

J>ROJETO DE LEI DO SENADO N• 166, Df.l976 

Garante pagamrnlo dr juros r corl'f(io mllllrUrla JObn

quantln drposltada' compui!IOrlamrnlr. 

O Congresso Nacional dc:c:rcla: 

Arl. 1• Quanlias cm dinheiro, dcposiladas n qualquer lilulo, 
compulsorinmcnic, n prazo prc:fixudo ou nilo, quando devolvidas, 
terão o acréscimo de juros c: corrcçlo monetária corrc:spondc:nlc:s ao 
período cm que pc:rmaneccrnm imobilizadas, calculados nos lermos 
da lcgislaçilo vigente. 

Arl. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicuçlo, re
vogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 
Nós, parlamentares, nilo desconhecemos, nem subestimamos u 

extrema complexidade dos problemas com que se dc:frontu o Exc· 
culivo, no cxc:rclcio de seu papel c:spccllico, para que as dificuldades 
que eles exprimem não cheguem à dimensão indesejável c: indesejada 
de umu crise. Governar é, de fato, uma tarefa diiTcil. 

S.a rormullçJo da poUIICll calnóml(l)ofinall<'àr~Nnbuúna ..ao 
•r~nJc.. a.• ~úbU!d.ldcl de que '~"" •mh.l • cx10nct. ainda que: 0\ 

Cio-uno.. atq.am ICml'tC mocr• .ado& n.a.• ._, da:J.We& .aJIC:tl&• POf 
dolldot r p;alnób.:a.a Pfl)pi)oo&IO\ de malftltôlf .o!~ croe-UC& rara 
"'1111pao.ta. 

A lt\."'ill F~ pda lnbu~ Of'duWaa o.ó almdc Pf'all• 
c.amcn1c:. n.a IIIA.on.a dot ElladOl. .\.• ÓCOI'Cl'4' de C'llllao da m.\qu&n.a 
.adm&nNrall~<.a. ~ clapa..a;L, .dlJ.t.. cm (10ft\llalllt c ~llohd ••· 
"·nl.lo • .anote--c .. 

Con~oc q~~e o n.-w. ~. 11o1 •iod.a 6o E-".ado. •rm.a~ ui!IA 
r-anc 6o •< • aolcll. N.a 4fb.La doo ~io:o ulu..•oc .a c:unu.a c 
romrku Pfobkm.itl('.l lrp4.1 .\ B«c.'Wd.lcX 6c apancl&t c: de ronaac. 
«r C\INIUIO\l bltloõ:l~ de Ol.af cmswqo&.; ck .aumml.at C d&>~'N(oQf .o 
Pflld~; de IIIAntcr a •1Labd..Wc 6o ma~ &nlnoo, lk! •·ubd~ar c 
ancm .. r..::ar o &nlctdmbto c\lnoo, '- filllllmmtc. de I~Wtai«ICf c ck a
lo~b&l~t.u aiii(>Cd..o_,_ 

~ rrobkm.a• C\."Un.\ml(ll)l n.1oOOfi,W ""um1ea ~ lt...'li"IO\., ror 
nnohacm COftlpoanua qu..onurd•ct.. ~-'""' IIIA• 
lnn!IKV&. pnondadc& " c:&Wbdcut MI tu~ do> .:u"o-bct>c:tlao C' 

uhhr~ ra.o.m.ol de ~~""" dnponl.-m" ~b.t., tom6o lta!KV&. &.lo 
l•mbtm polltkoo, no &enl&do de que a IIIAncor.o de IO!~.&n. n.\cl 
pudcd o:und ... "JOCI.at·~ 10ftló:lllc. l Mloh.t d.a cfrohlo.a, c:. um. IAm• 

bétn, .ao que da •mb..a " nNllt "" o:unlnbvinlc. f•IOf c ~&llaLlno 
d.a• poUtoea• ~ .... cm letmoo de lr.ab.albo. de t.aattbo c de 
um.a nC\."'C:t.Wrw p.attJap.a(l1o pll(o~..::a "" &mplcmml~ dcLn. 

I ntinum t.uom &nlctll<)l c atnnoo .afc:.am C' cvndi()<,Jftam o 
'l11.1dto de ui!IA «<f!OflU.ll 11o100n.al. T CJIIOl d&uo. no Br·a .. J, c:\cmplo 
.ahwU~umo. n.a profunda c ampla lllln·~ de raollda6e& c: clpao:lll• 
h, . .,., 41'Ó' o pukl d.ado peJo& pr~oo doo pctrókiO, .a pattar do mo

mmlo cm que toe 1mpl.1n1ou DO murtdo .a daladur.a imrriC\nla da 
OPEP. 

A chai!IAdll mw do JNf1'11ko ab.aklu c lumulluou "' c<onomlll 
mundial - &nlqrnd.J ho)C. como ubnnoo, cm 'llllnlaco •nlc:ma de 
,.""'' o:omumc.anla. 

Sa oleara do."' aíw:. 0\ p;aha drlm n. droft1ohÚIIfoalo. dcpm· 
denta d.1 impona\lo de pctrôlco, foram llfctlldO\ mlli• fundamauc 
que o~ dc-tnl•ohlclo., me&mo .aquela .aanda n1o aulo-•urlac:t11a cm 
cornbwllvclllquado. 

Nlo podemos pou, nalc in•lanlc. acondc:r a c.abc:ça sob 11 &>a, 

como fu o llvc:tlru.t dianlc do pcrilto. porque f.aladOJo c Governo•. 
p~rlc que: !.lo de: umll realidade conjunlurlll c:c:uménía. não lmt 
como fuatir ao daalio dos (aios. qu:&it,quer que: sejam. 

Merece. pois, o rapc:ilo c: a comprcc:nilo de lodos, o• afon;o& 
que vàn sc:ndo fc:iloJo pelo Governo do Praidc:nlc Gcisc:l. apc:cial· 
mcnlc na Arca du Fucnd11, c:nlrcguc ao lkoico de invulllara mbilos 
que: é o Profc:uor Muio Henrique Simonsc:n. 

N11 linha dasa arorços, aiA u c:xigcncia rc:c:cn1c: de um dcp6~i1o 
prévio de 12 mil cruzeiros para que alguém oblcnha cmiuAo ou 
prorroguçào de paunportc:s. E parece-me que, c:m principio, de um 
ponlo de visllllécnico,ll medido é opor! una c juslificávcl. 

O rcconnccamc:nlo disso, Ioda vau, não me: impede de lomar a ini· 
ciulivu c:xprcssu nc:stc projeto, cujo fim prc:c:lpuo é compalibiliwr a 
exigência do dcpósilo, com quc:slõc:s outrus, ligudus ao sc:mprc nc:cc:s· 
sário rc:spc:ilo àqueles direi los humunos a que me referi no inicio des
tas considc:ruçõc:.~. 

Direi que o direilo humano ferido. no cuso, foi ler havido o 
lançamento de um tribulo, sem o consentimento prévio daqueles que 
irão pagá· lo. Cube, a propósito, ulusào àquele velho e clássico princl-
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pao, hs.1do .J btoC prímc1r.1 d.l hillóría dol parlo'lmcnlol, de que nio 
de-o C' h•..r rribvra(lio, wtD r~rat;io. 

l>lf•K·.'I que um clc-póolro nlo é um h11pot1o c que, ;u.um. cu ~· 
I.Jta.~ tor•cndo ~ b:Ol, Con.:.otdo, dcpltwC.> nlo c am~lo, m.:n, o 
ampcmo que adc:nta(aco n.a cli~ de que or·.., me ocupo c aqudo1 da· 
lac:nc;a. p.ar:o mcnot.. de •:olor .tquiuli~o do dinheiro do pab, de· 
ti nodo m:tc o du an quo: Ol I:: mal (or.am dcpout.adol c a d.lt.J ~· 
lct>Or, . .JM du• depon, an que podem loCt NIU"Upcradoi', 

Ot;,, o pt11ldpao d.l .:oncçlo moncdna. ddcndJCJo com t.ani.J 
.~ ... c .a~ com t.anlo n.sor an alrun• w:tora do E.•t.ado 
aU. ,ap.>ü4o, c.ut;amcnlc. no arJumcnlo ck que c ptro1o0 ra,uardat 
mlcta.oa d.lt .. ~, l"an.al>(af'a~. .ante o ananlctfllptO ~.ulc 
•fllla.::>Oft.ár>O da Jt>doCd.t Como. cnüo. eo.oc f.a1o dau ck loCt con· 
~:ado q~ o C"'C111u.alanlaa.u6o t o rnoclolo coalríbuantc de 
da•toe mt.!lu (pc>CqliK p.u;a o• O(O. u1o0 nlo t Ptobkm.al ouc aunl" 
.:..m ...,.11!~ ., ""' :»<»mo.a. p."lllummlo •..:.ll.ado pau o w:~nho 
"';,.eu ripod.a •LO,fD'Jil buop..~ 

U (>N'IC'l.,.•l.a ff" I -''tlr'to lo(fi. (l()mG "' uboc, c:uman..OO pelo 
( •""'-lfJoeto"" IWcti toer. ll>(lu• .. -c. rqol..adoo, dato. Ma•. ano ""''* 
1-"'IIJOI'I•'C'l!UO'IIC', .a ftlrN ''". :-da• r:.u.1o de ltltCfalC ~bii(O que JU•h· 
,~,;un t o;~l"<lal!>tl!>l..almclntc ., lftnSad..t, c101n0 raulta 

()c .a(.klltdo {ll.ll!lt., 1>0>1m.a <dftllll~ pa1&Mftlc ao "''"'nl<> -
.~~~~ '~- ...,or..,lll. t 1'. o DC!Cia.,..l.o ctnllido nlo podcri loCt cmc:nda· 

J.o. ..c -*l"m ~- !di 6c .C..k> n.a Úllc;t'a. I!Untod.a .u.a tcd..a(:ào 

""~ ,,,. """ d'.á pc~d"'"''· u .. m • .t (~Ç~~ra da ltlbul.a(".ào •ndat-cl.t 
qtooe ru CNW:IY'a 

f:l.anlor .:. ...... pah •-.abdu.at .a <ol.-l>ot~:ào qiK' o tq: .. lah•<> 
l"'J'')c c 6c't'C' dai."" mn1 mlcndc# . .t umA ampon.anlc IIK'dad.1 JO•'Ct• 

"~1 .. ! 6c m~ n;.,.,.,;.mau. t'CII:bmad.a pcio antna.oc J'libl""'· 
'"'"Mt(,_,..,., a lõtm.,t.a c:~pta.u ~>c:o.lc pt~c> de ka. d.aJ>.or·ado cm 

·~•..:,., c f~rd ,...ntn.;u. '"""' <luet.ÜO lk ft•ut. com .a ptópn.a onc:nl.a• 
""'' <la l'<..!.ihG> fol'l.a""Oia do (i<»'Cfno 

Sab &.a.• Sc~...X:...nn :-1 Jc 1unoo Jc 1976.-v.~ Ton ..... 

. , , ( ·,_,, .. ...., .N c .... .,,,,,..,J., .. ,.,.,,.,, J .. 1:(- .. 

kl·-..:•• 

O ~R. I'Hf~U>Ic"Tl: (M.aplhla f'ullo)- 0 proJetO lado .ui 
p;.l>lo.;~ c ~d\ado .à• <omm .. ~• <ompclcnlo, ( Paua..a .) 
~" .. ma..a. t'C!Quctlmcnto que •·.u loCt hdo pdo Sr I•·Sca-cti· 

'"'' 
f. hdo '' \C"~uanlc 

llt:()l t:III\IE~TO ..... \09.1lf. 1976 

Rcquct"Cm<» urfêno.a, no• tcrn~o• do ~n. )71, aUnc:a b, do Rq:i· 
n•cnlo, r.tu ., l"fo,tcto de La d.l C.imara n• S, de I Ç7(1, que 
.. ,to«nl.a p.ar.i$r.alo uni.:o ao art. bO da Lei n• S.7i~. de ~I de 
dC'.mnhtll de 1971, que an•lllua o Códi.:o de Propricd.ldc lndu•tríal. c 
.Sctctmon.a ouu·a• pto•·•déneta•. 

S.tl.a do1• So.t.Õo. an :!~de JUnho de IÇ76.- PC'frónlo l'ortrll•. 

o Sll. 1'11~:.-.nn::-;n: (Maft.1lhla Pinto) - O requerimento 
lu.lo ~rlt •ot;tdo liJXh:. Ordem do Dia, na forma do urt. 375. 11. do 
Rq:tmcnto Interno. 

ra\-...~:. 

ORDD·t DO DIA 

Item I: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• :!9, de 1976, da Comissão de Legislação Social, que d{t 
nova rcdaçilo ao n• 8 do artigo 71! do Regimento Interno, c 
d~ oulr<~s providencias, tendo 

PARECERES, sob n•s 402 e 403, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição c .Justiça, pelu constitucionalidade c 
juridicidauc do projeto; c 

- l>lrt'fora, f~vor.&vcl. 

Em diKUuio o projeto. (PDIW.) 

:o-;,io h.J•cndo quem queira diKUti·lo, dcclaro-o'l encerrada. 
Em vo!.:aç;io. 
O. Sn. Sctlo'ldora que o .1provum quciro1m permanecer 

w:nt .. .s. ... (r.:au1o.1.) 
A pro•· .:ado. 
A m.1téna v.:a1 ~ Comi~~oüo de Rcdo'lçilo. 

o SR. I'R~:.'\II>f·:~Tf. (~bplhla Pinto) -IIC'III !: 
D".:uulo. cm turno uní.:o, do Projeto de Raoluçào 

n• bO. de 1'1ib (.apracnt.:ado pela Comi~~ollo de l:inançu 
.:omo rondlltolo de w:u Paf"CIIXI n• -'65. de 1976), que autori· 
t.a o Go•ano do E.u.ado do P.:aran~ .., rc:aliur opc:nçio de 
anpmumo c:\lctno no ,...,lor de USS 50,000.000.00 
(anqOcnta malhda de dólara nonc-amcricana~), para 
lin.an''"' o prosr.tm.a de rodovta• o1limcnt.adonu par11 o 
bi.Jd<l, tendo 

PARECER • .ob n< ~66. de IÇ7C>. d.:a Com1ulo: 
-de- ('aa.cll~ào C' J~l(.. pd.:a ronUIIUClOno'IIÍdo'ldc c 

JUfld~'ld.ldc:. 

Em du;:u•Üo o ptoJCio. (Po'llaól,) 
:o-;,io h.:a•'CIIdo quem quara d1W:UII•Io, declaro-o~ cncaud.:a. 
l:m • ol.a,Jo. 
O. St-.. Scn.1dora que ,, .:aprovam quaram permanecer 

'>CIIC.a.S.•~ (l•.au .... l 
Arro•· .. .S.• 
A m.:alcn.a ,."' .\ Comí•uo de Rcdo'lçlo. 

o SR. I'HESmf.'õn: (~l.:altAihla Pinto)- E..sotAdAII mathaa 
da Ordan do Ou. , . ., •. w: pat.Yr A ~ol.açlo do Requerimento n• 309, 
lod•> n<~ bpcdtcnlc. de ul)ti:no.a potro~ o Projeto de Lei dll C<imuro'l 
n• 11. de J9i<>. 

Em •ot.1o;l<1 o n:qucramcnto . 
0• Sr•. Senadora que O aprO\'o'lm quciro1m permanecer 

>«1l.1do•. ( 1•.:au1o.1.) 
Apro•·.:ad<l. 
Apr<~•·;~do o n:qucrimcnlo, pulo.'l·lC ao cume do1 m:néri11. 

Vot.:u;.io. c:m turno único, do Projeto de Lei da C:imuru 
n• '1if7<> (n• 1.2Ç7-Bf75. na Cu:. de origem), que acrc:sccntu 
par.:i.:r:.lo úmro ao art. 60 da Lei n• 5.772. de 21 de dc:zcm· 
hro de 1971. que ín.litui o Código de Propriedade Industrial, 
c determina outra~ providencia~. tendo 

PARECERES FAVOR,\ VEIS, J<~b nf) 226 c 227. de 
1976, da) Comiüõa: 

- dr Con..cltuitio r ju..ciça: c 
- dr Economia 

A di)Cu~~o da mati:riu foi encerrada na sessão de 7 do corrente, 
com aprcscnlaç;lo de ~ubstitulivo pc:lo Sr. Scnudor Pctrõnio 
l'rotclla. t\ emenda depende de pareceres das ComissÕc.\ de 
Constituição c Justiça c de Economia. 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição c Justiça, 
que v:ti ser lido pc:lo Sr. I•·Sccrctário. 

f: lido o seguinte 

I'ARECER N'477, DE 1976 

Da Comis.'iào de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Lei da Caimara n~ OH, de 1976 (n91,297-B, de 1.975, na origem) 
que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 60 da Lei n9 5.772, 
de 21 de dezembro de ·1971, que Institui o Códl~:o de Proprie
dade Industrial, c determina outras pro~idênclas". 

Relator: Senador HeMdio Nunes. 
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n• 08, de 

197{1, de autoria do Deputado Alexandre Machado, que "ucrescentu 
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parágrafo unico uo urtigo 60 du Lei n• s.n2, de 21 de dezembro de 
1971, que institui o Código de Propriedade Industrial", foi c.umina· 
do, n()tu Cu>~~, pelas Comiuõc:s de ConslituiÇl\o c Justiç.. c Econo
mia, que õJtirmaram u ~uu constitucionalid:adc, juridicidadc c con.,c· 
nii:ncia, 

2. Em plen:lrio, após o ~undo pedido de adiamento de vo
tllç-.lo, o Uder Petrónio Portclla ofCtl:CCII·Ihc emenda subslttutiva, 
cuja ementa ()1/a assim rcdigid:a: "Disciplina a utilírAç;\O de rccip•rn· 
to de vidro (prn~fa) c dA oulrliJ providàlcias". 

I" a ju~tilic.1ç-.io ofcm:ida, a~ ratCrllr a nettuidadc de coib11 
o abuw do poder ~nómico por climinaçio d.1 concorrenaa. ob,c
'"·o pcNoq:uido pela proposi,lo ori~tinal, o Senador p!aUitniiC :&s1!no'l• 
lll: 

"lnobstantc, :a ''ioa tlcit.a Jl4rll tn~t.amcnto da materí.a, Acrócimo 
de dispo"tivo ao Códiso de Propriedoade lnd&atrial. i: 1na~"-1d.1, 
po1s da.figura su.1 atrutur.a. cuja intcsrid.1dc deve ~~er procrs ~d.t 
pllra impedir sua dcform.açlo com .ahcn~~ succui~·as. 

A Lci n• S. 77:! (Códiso de: Propricd.adc Industrial), que: IIC rtco 
lendc allcrar, nào JlrcvC pen.as cm qll<11qucr de:~~ artiso•. Adm1U•· 
l~u • .1gora. toeri:a qucbroar toda a sua ordcnaçlo, com o• sra~n rr-e
JUIIOs dccorrcntcs. 

Por outro lado, o anlao J• do projeto alribui ao INPt com
pcti:ncia pana r15aliz.ar o disposto na Lei. A c:tttulurll orpno-fun· 
clonai al.abdccida parll cuaautarquia, 1111'11\Ú do Dcctcto n• 77 • .&11) 
de 1..~76 nào cogitou de instituir 6rJ)01 de fbaliuçlo c rcpro
slo. nem cotejou entre as fun~ de IICUS diri,cntcs a de 1m por wn· 
çõa admini•troativu, muito mcn01 pcnu privativa• de libocfdade. JA 
que o crime de concorràlcia dalcal é da açio privada, cabendo, por· 
t;~nto, ao prejudicado o rccun.o ao judíciArio". 

J. De outr:a J14Mc, o •ubstitutivo nlo climma o• rro~to• 
pcr~JlU!dos pela proposição original. Ao contrArio, dcfrndcndo .:a JIU • 
rc.oa da ordrnaç-.lo contida no Código de: Propriedade: lndustn.d, " 
emenda do lidcr Pctrónío Portclla rctiroa do ProJCIO de l.a a scncr.ah· 
dadc que atabclc:..-c cm rcluçlo aos rccipicnta, rcdu1 a obrigotom· 
dadc do rcg••tto c ajusta a matcna A rc:~lidadc funcional c: lqlll. 

:\ pudroniu.ç-.io que, incquivOc.'lmcnte, impõe acn rcaptrnlc:t de 
\•idro (garrafa~) para contcr llquidos, cujo modelo aiC:Jll protq1do 
por patcntc, por si ~ gurante ;a viubilidadc c 11 con~'Cnii:nc101 do 'ui»· 
tituti\'O, que:, de rato, é con)tilucion:al cjuridico. 

ê o parc:c.-cr. 
Sala du~ Comi).SÔCI, cm 16 de: junho de 1976. - Amol, Fllbo, 

Presidente - ll~hídlo 1-'unn, Rchuor - l.dtr Cha•n - lltnrlqur 
d~ l.a Roquc:- llc:lror l>la~- Jo~ Undo.o- ltall•lo CMibo. 

O SR. I'R~:.'\11>1-::\TF. (Magalhilcs Pinto) - Tem a paluvru o 
nobre Senador Ruy Santos, para proferir o purccc:r du Comiwo de 
Economia. 

O SR. RU\' SA!':'fOS (ARENt\- BA. Paru emitir purcccr)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O prc.~ente Projeto de lei acrcsccntu purágrufo único no artigo 
60 do Código de Propriedade Industrial (lci n• S.772. de 21 dê 
dclembro de 1971). definindo as condições cm que possam scr 
litografadus, ou impressas, marcas, expressões ou sinais de 
propagunda, nos rccipientc.~ de vidro (garrufns), utiliu.dos paru 
conter líquidos. 

Apresentado pelo ilustre Deputado Alexandre Machado, o 
projeto oru sob exame prevê também a pcnu de: dctcnçilo de OJ (três) 
meses a 01 (um) ano aos infrutores da lcgisluçilo, além de multa de 20 
(vinte) a 100 (cem) vezes o maior valor de referência vigente: no Pais. 

Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nos 
termos do projeto, a fiscalização do disposto nu lei. 

Inicialmente, o mencionado projeto foi examinado, nesta Cnsa, 
pelas Comissões de Constituição e Justiça e Economia, que o 
:~provaram. 

Incluído nu Ordem do Dia, a requerimento do nobre líder 
Pctrõnio Portclu, foi udiada a discussão, upós o quê, assinudo pelo 

ilustre Senador piauicnsc, é apracntado substitutivo 110 projeto, 
vindo cm seguida o parcccr fa,·orAvcl da Comilolào de: ConJtituiçio c 
Ju•llça dc.tlll C.t~. ouvid.1 na formarq!imcntal. 

'' prcm•~'-' b.bi.:.a do rroJciO ori~tínal é. asor:a, no wbstítuti'll 
cm ~noih~. manltda, qwl KJa a de "co1btr o 11buw do poder 
c.:onómt(o por climin.1\lo da con,orràlaa ... •'On(ormc C\Prc:t.'<.lu o 
cm~nc:ntc lldcr Pctromo Pl)rtclla, ao Ju•tirtar a propol!Çao 
•ulftiiiUIÍ\'Il, 

Rc.dmcntc é :nd•Sf'Cn•.h'Cl C\1tar que a N".uiCl de \a \Ilham~ 
on.JC\·oli1mrntc: hloJlr.:a(adot.. dnlotÇa 01 111«4ni~oo dc: me1..::ado. 
.:.mtnbuon.W p.11a a d1mm~o doo m.an tr:acot.. pela rcdu~lo, de 
uma (".1riC:. da• Quanhd.1do de rcaptcniC\ dnponhet>, rn.;Ullnto, de 

o>ulU, '"-'Orrc .a c:Jc:.-a("..\o de ~·\nl.,._ pela n«et.5Ail.1 W~lltu"".i<> do 
\juc ~ podctu dmom1n.u um patnmôniO arcvi<tntc: .:omum. 

Outro dM <>b)Ct'''" do •ubt.ttlutwo .aptcocnlado cm plc:n.i!Jo é 
nlo dof•turar ~ C\lrulur:.a do C~hto de l'rorr~de lndustrul, 
"•'UJ-1 •nlqnd.ade "'"" tet ptc.'\Cn·ad.1 (".1r:.t imr<d•r '"" de!••rm .. ,:l.• 
.:om ôlllcrôl\"""'=' ""'~~·a•-. 

H.a.UCólmc:niC, c: no que tnlt'f'C.'I.t.a .ao '"''liCf a:'"".;"'"'' d.> 
pr11)C1o. l>c:m "'~m do •u~llluh•u. cc:moo .a l'lt"~l,, dA 
.;,>n.:otrtn..-..a .sc.Jc.al rua lanlo. o> tllblhiUII\0 dnllll$114: du.a• 
t~l uo~~,~ qwnlo aoo rcal'tcniC\ de •tdrll · 

ai o modcl<! palrnlc.:ado, qu.ando opa:ulmmlc labt,.'l:tdo rara a 
c:mp~ mtcrnuli1; 

bl a pa.Jrunu~. oqundo norma• t~'nK•u ôlpt(had.a• rc:Jo 
('onoc:lho Sa<~onal de Mc:trol.,.u. 'Sorm.aht~o c ()u..,IK!.adc: II'Klu•· 
lltóll -<.."OS M HRO 

Euo~ .J•>Itnoo;.io a..:n.;~,~J, n.W rab du"'hla • .:ulo.:'.t cm ICfrDOI 

rr«•""" .a malttt.a, uma •a que: r~uatli1, ~fede '~"" padron•ro$CS.,., 
,,. t-n.'lptcnlc:> de u.., O:•>mum c: ~ial, de J!Ot.•h-cn manopulac•'oo 
'""'-cntr.a<:1on"t"' 

lX....a form.a, atcnd•do o •>bJCI'"' de rC\l.aur:ar o. tncQnnmo. de 
mcrç.:.nl<>, " I'"'JC1o ot.l plcn.uncntc JU.lllf..:.ado, mcrc-.;md<•. 
j><lrlóiOhl, "Pr<"ól\.i<l. n:;a lorm.a do •ulhtlluh•o de pkn~llo 

o SR. t•Rf.-.nn:sn: (Ma5.1Üilc:'t Plntol - o. pa~ .&o 
fôl•onhcn. 

Complellld.a a mstruçlo d4 mattna, Jlll"<~•te à tua aprcaaç.lo. 
Em \'Oia~l) o ~Wbstltuu•·o. que tem prc(ctinaa rq.&mcnt.al. 
O• Sn. Scn .. dorc:t. que I) arro•·am, quaram permanecer unta• 

dos. ( Pa~ta.) 
Aprl)\'~do. 

Aprovado o •ubstlluti,·o, fic:a prejudicado o projc:to. 
A matcri.a vai À Comínlo de: Rcdaçlo a fim de: redisn o \'Cflcido 

1'011~ I) turno •uplcmcnlar. (Pausa.) 
No, tcrmo• do llrt. J7S do Rcgímc:nto lntcmo, atando 11 

matériu cm regime de urstncia, puta·IIC imedíatamcntc A sua aprc
cmçilo, cm turno suplementar. 

DiKunlo. cm turno suplcmcntar, do substitutivo do 
Scnndo no Projeto de: lc:i d11 C:imara n• 8, de 1976, 
dcpcndcndo de purcccr da Comi,...lo de: RcduÇl\o. 

Sobre: a mau o Parcccr da Comiulo de Rc:daçllo, que .crá lido 
pelo Sr. I•·Sc:crct!irio 

a lido o scguintc 

!•,\RECER N•47H, DE 1976 

I> a Coml5.do dr Rcdaçio 

Redução do nncldo, para o rumo suplementar, do Sub!l
titutlm do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1976 
(n'' 1.297·8/75, na Casa de origem). 

Relutor: Senador Mendes Canale 
A Comissilo upresentu u redução do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado uo Projeto de lei da 
C;imara n9 8, de 1976 (n9 1.297-B/75, na Casa de origem), que 
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di~phn.:a ;a ulilil.l~o de rccipíc:nlo de \'idro (prnafas) c dA oulru 
pro\·iden.:i.u. 

S<il.:a d.u Com1Lt.Õo, cm 2.& de JUnho de 1976. - D&llloa Jobha, 
l'ro.dc:ntc:- ~I.....S... ('aaaJr, Rc:btor -Dircn~ Cardooo. 

ASI:..XO AO PARECER S•_.7ll, OE 1976 

Jlnt.('.i.o do ''"'"""'· ,.,.. o ,_ ~·'· do 
Se.odt.cl•o do Sn.a6o., l'~o dr l..rl .S. Cáaara rt" 11, dr 
1916(_. 1-"91·8 "7~ ... Ca .. droritr-). 

Subo.ldu..t·i< o f't'Ofdd pdo sq;1nnlc: 

I~ .o 1011Ur~ dr r...n,w..ro dr •folro lprnlaoJ ~ 
"--, .. ,..~ 

O CC!ft$1'Ctio.c> S.aod~W dclacu 

t\11. I • t\ hlo~J~~,t:a•'IU'.a,. 011 4 &mpnlloloâo pot Q~Yiqua OVIIO 

pi!IXCltoloCI, 6c au.taa ""' tlllo4uJooo. toocl!l (OmO de P~ ou utlaD de 

rt~....wa. ik lOfm.a ~'C'.I. !Obf~: • wpct1bc eSc I'Capomto de 

·~-o tt~tl·.d.a•l p.t·.a '"'''u" ~-soo... to4 6cou·.1 "" laa cm ru:rpom. 
:,,. c:<Pfll~l& I~ pan .a Cllft;lf'CW 111ta~ "'I" 
~Jk> 04.Q!a ~~~~~ pot p.a:ou.c.. - ~Uma. doo Cbdi$G de J>ro. 
j'tl"f~...SC '~"''~ .... 

!\1, ;'• .\ t.bl~ .:-1~10 dr •'Jdto (ptralao). ot,n<1 

<'Ir ;...:.t~~. ~~.a ---· lkaia• ..t$'f~·ada• pcio Coa· 
"'f!.h"' 'Jil""""al « '-4C":J~ so .. :wu-~ c~ lftd~n.al 
·~ (0"•11. THO 

f"JJ·J,v:.-1<> ~ O C<>t.od!lcl S.1100eal de )olc:Uo&op.. s.,. 
""'"~~J..>" Qoa!o~ ltl4wt4:'UI - COS\II:TRO - at.a~.l 
Mt ,.,0'!~.:01 :z .. ~. .jo <ÔjOil N Ida-c "'" .a11..,-o 11)0 Jlf'&IO de :40 

141U'Il!Jl! .... { ~,.,..l 

\1~ ~· (~JI.:w> hu:.:.;,;w S~ .k \tcU'OÍ<Iop.a. Sotauh· 
:.~ ~ Q..al.4P4r l~t11uJ - IS.\II;'TltO -.a fotoea.lu.a(lD doo .s. ... 
t'""~'"' -'•C!III,o nCl\. ela '"""'lU t5.M Olllb- .a ICt'CICII (c !.ado• pot alo doo "fo• 
~<>11ft''"~ .... .,.: .. u .. ofl ~c .-tl'()t<) 

l l' ·-'r"',...,.,..., .-.... U~~ll·.a=Of'l:'l 6a4.a lo •• toqlUIIIa pena~. 
·~r<.. """'11>4• """ '~...llltn'.a.IIORII.c 

u ....., <)( ~ ~~~~ .a ~ (~l.a•l •-un o ma.
• ...., ~,\(· I'CIIC'lli'ltoo4U • ,.,no~ 11><11 P.Ut... 

•• ...,_w,., 'li<> f'Mtpaallk 

$ :• J:.e~ """".:ir ~u "' ~ f'«'Unl.lta• tedo 
•J'II<•~•C'IIti:~O 

·''~ 11• I . .:a ~na mu.o Clm ,..,.., cu d.al..t <k ~ jl'Ubl~ 

''l "' k"'""i'·art~·...c u da"""'""m cm c.oau·Ano 

u l>K. l'at:Nm,sn tM.-pi!Ua 1'\nlol - t:m cSu.omào o 
JIIP~I,1d;~o~~~I'Xl\A ~ t~f~ ~~C'ftt.af 

S-r ,.mh..m .,.,.. S.n. Scnadota qua>Ct tarrt u1o0 d.a pal.t•·ra. 
<""ICJit .jol'f11 a >1t...:'"•~. ( f'.auo.a 1 

[o.l..i rn.:tm'.ad.a 

S.:ala du ComWõo, cm 2.& de junho de 1976. - Du&oa Joblm. 
PtC>•dc:niC' - O'"'" Qubda, Rc:la&or - Ollo !.dimana - JoW 
Ul>do.o. 

A~E..XO AO PARECER S•-&79, OE 1976 

Rrdacio 011111 do t•rujno dr Rroolll(lio ftO ~.dr l'77b, 

F.açu ubcr que o Scno~do Federal aptO\'OU, c c:v, , 
l'roadc:ntc. 110\ lc:JmO!o do an. S2. rna1o0 JO do Rqumc:nlo lnlc::mo, 
promulto .a .sq;urnlc: 

RESOLUCÃO S• • DE 1976 

1>.1 "'"• n4.ocio., _. Jl do an. 711 do Rrct--fo htlrno, 
~ .. _,.. Pf'Dtldftoc:ia .. 

O Sm.ldo Fcdcro~l tcwh1:: 

An .. 1• O IY" li d<lo~n. 7ll do Rqum:nto lntcmo PA•t.a a '1$0r.u 
(>.lfn .a ICJUifllC ted.ac:lo: 

".\tt, 7Jl. ..................................... . 
11 ............................................ . 

. ........................................... . 

.................................... ' ........ . 

............................................... 

............................................... 

.. \ ......................................... . 
• •••••• J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

An_ :• ~ ra.olll(".âo c:nlra cm ..,,or na cb&.a de ~u.a 
rvN""~· m~ca· .a• ~cm oonlrino 

t•.\Rt:n:R ,,.._..,, Dt: 1'776 
l>a C -'-ia dr RAtado 

Knt~.i.o tlaal do f'~o de- R"""'-c:io ftO 60, dr 197b. 

Mrl••nr: Sc-a.odof J.- I.Jadooo 

A Com"tlo .aprc:tet1l.:a .:a rabçlo final do Pro]do de Raoluçlo 
n• toO. de 1976, que .:aulorma o Go•'CNio do E.tl.:ado do Pana nA .:a ta· 

h.r . .u opcr.t(.âo <k cmrreoumo C\ lemo no ~·alor de USS ~.000.000.00 
('1nq0cnl.a mtlhóa de dól.:ara nonc-.1mcric:.:an01o), para financiar o 
l.,..,:r·am.:c de Rodo>'u.• Ahmc:n1.1dor::u pana o E.t&.:ado. 

S.d.a d.J• Com• .. Ja, an ~~ de junho de 1976. - Daatoa Jobl•, 
l'rcwlknlc - Jo.J Uadowl, Rc:l.:alor - o'"'" Qukda - Ono 
l....t.m.ana, 

A:-;E..XO AO PARECER :-;•.aso. DE 19711 

Rt'datio OnaJ do l>rojno ck RftDIU(io ftO bO, dr 1976. 

1'.1.;<1 ubcr que o Senado Federal aprovou, llOl lc:rmol do un. 
Lr..:~n.ad..a ., d•""'•tlo, o oulnl•luh•'O c d.alkt (Oftlo dtfan•twa· 

mm1c .aph:n·~.""' tcnno• do .an .. )IS do Rc.-~cmc:nlo lnlcrno. 
.:~. &nt:lkl IV, d;a Con•lilui~o. r: cu, • Prcsidc:nlc:, pro· 

o\ ma1m .. •~l.a l C..lmara l'o• Ocput.adol. 

O SK.I'Mt:.'\tnf..S'Tt: (~b~.alhlc- Plnlo)- Sobre .:a mc:t..:a, rcda· 
'ila f,ru .. do• l'ro,c1o• dt Retoalu,lo n,._ 29 c 60, de 197c,, .:a pro\' ado• 
na Ordem do ()la d.a prc:tet11c tauo, c que. no• lermo• do parAgrafo 
lin ... ~ do ""· J~~ do Rq;1mc:n1o ln&erno, t.e nlo houver obJCÇlio do 
l'kn.i11o, ocrl.1 hd.u pdo Sr. I•·Sccrc:t.irio. (PauY.) 

Slo hd.u a•I>Ciluinle> 

I'AREn:R ~·.&79, I>E 197b 

I> a Coml~~o dt' Rt'daçio 

Rt'datio final do l'rojt'lo dt' Rt'!OOiu~io n• 29, de 1976. 

Rrhllor: Senador Or~l~ Quc!rcla 

A Comissilo uprc:.<íc:nta a rcdação linul do Projc:lo de Resolução 
n• 29, de 1976, que dá nova redução ao n• !I do urt. 78 do Rc:gimc:nlo 
Interno, c dá ou&rus providências. 

mul,:o ;c >q:umtc 

RESOLUCÃO ~· • DE 1976 

Aulorlu o Go•C'tno do f:•&ado do l'arani a rnllnr Oflt'
ra~ào dr C'rnpróllmo r\lt'mo no w1lor dt' USS 50,000,000.00 
( c:lnqÜl'llla mllhõn dt' dólarl'!l nortc-amcrlnno') para tinanc:lar 
o l'ro.:rama dr Rodm·iu~ Allmcnladora~ para o E.•lado, 

O Senado Federal rc:.<íolvc: 

Ar&. I• ~o Governo do Es&ado do Paraná au&orizado u rc:a· 
lit.<~r uma operação de empréstimo cxlc:rno no valor de 
USS 50,000,000.00 (cinqUcnla milhões de dólares norlc·amcricanos) 
ou o equivalente cm outras moedas, de principal, com grupo 
linanciador u ser indicado. sob a orientação do Ministério da 
Fazenda c do Banco Cc:n&rul do Brasil, para ser aplicado cm obras 
constuntes do Programa de Rodovias Alimentadoras para o Es&udo. 

;\rt. 29 A operação de cmpré:slimo rcalizur·sc·á na forma a pro· 
vada pelo Poder Executivo Federal, à taxa dejuros, despesas opera· 
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.:1onai•, liCfi:..."lmo~. pru01o c dcm~~t cond1~ ~dm111d.u pelo Ban.:o 
Ccnlr.sl do l!r.s .. r p~u rq;~tlro de cmprbumm d..t apeac. ob11d01o 
no C\lcn<>r, obcdt"C1da• a• dcm~i• ~i~aa• dOlo ÕfJAm cnamq11· 
do• da C\C:.."U-.111 da polilla c.:on6mlco-lin~ll('(1ra do Go•U'IIO Fc· 
dcral c, .-mda, .. ~ J"P"""...X:. da l.Cl E..l.ad10.1l n• b,7M. de :.& de .sc
tcmbr.> de I'~"· pubhad.l no l>Uirio Olkial do ~:..c..to, no du ~de 
dctcrnbro de 1117~ 

.\ I" 'l\ .ul.• 
A m.alttl.a •.a1 ~ ptomu~.W .. 

O SK. I'Mt~mt:'"lt CMa~.allllcl l'lnl"l - ·" f>t~ 
~omunh:.a ""' l"k:Ur:..! ..;.x .a ~tolo ~'~sunl.a wn•'OII:.ld..a õ'U~ 1• l'il 
h.>t.a•. fi.:.- IUndcn.l.a 1'\1~ .l.• l'il h.>ta• c )O monwl..._ .a rc-J..SO da 
C.ám.ou .s.. .. lx,..,t.a.s..... 

r\1'1 .. 1• E•t.a tcw)llll:l" cnu.1 cm ,., • .,, n.1 d.tl.1 de wa pvbl"""· :"'..a.U nu•• h.o•'CDdoo .a li .alar. ·- CDI:Ctl'.at .a --.lo, ~rul>doo 
.;.lo ""'.a .a dtdanltu dc .un.anh.1.. .a OC\f\'illlf 

o SR. I'Rf-'\lnt:'-"n: (!.l.a~lhla Pinto)- O Sr. r·~"n:tl1,., 
pr., .. "'Cdct";à .à lcttur.a de rcqucrimcnlo de dt'f'CI'>.a de pvbl~. cn•u· 
lkl à M (>..1. 

F.. lodo c: apro>·ado o te$V•nlc 

Rt:Qt;t:.RJ.\tt:.:O..TO :O..• .)JD,l>f. 197• 

So• tcrm...,. do aM. J~ do Rcpmcnlo Interno, rcquaro c!nJ"Cft• 
1..1 de pvbl.açlo, J'af.lllmc:d1.1l.ll dl\oCU\t.\o c .-o!.ll('lo, d..t tnl.t(:lo fan.al 
do Pro]do de RCk>lu-.lo n' ~.de 1976. 

Sala da• Sowk>. cm ~~de JUnho de 1976. - R., S..-. 

O SR. I'RF..'-tl>f..'Tt: (~la$oJihla f"'ntol - AptO>'a.s..> o 
rcqi.ICtlmc::nto, p.t.o.\.1-w: 1 .llprca.a-.lo d.a tc:da~ lin.al do f>to,no dc 

Raoluçio n• :!9. de 1976 
l:m d1~~WO a ~O final (f'.llllW.) 
SAo h.1\-cndo quem quota dt..:UU•Lt. dcdtr.,." cna:rr·ad.t 
Em •·<>l.açlo. 
()\ Sn. Scn.tdom que -'PfO\".lm a r'Cda(lo (anal. quaroam 

;>am.:an~ >miado.. (P.:aw..a.) 
Aprowada. 
A mo11m;a ""' ~ promuf$.açlo. 

O SR. I'Rt::Siln-:.:o..Tf. (~h$-11h.\a Pinto) - Sobre .a ma.a, 
outro rcquc:nmc:nlo de da•pcnu de pubi~C.ll('lo que \CI"l hdo pelo Sr. 
I•·S«tct.áriO. 

P. lido c aptov1do o t.CJUin~ 

REQn:RI.\If.STO ~· Jll, ot: 1'176 

N01o lcrmat d4 an. ~~ do Rqpmcnto Interno, rc:quaro 
di'JII!flu de: publiaçlo, pu~ imcdu•l.a di..:uo.>lo c "014ç-lo. da 
rabç-Jo fin:~l do Projeto de: Raoluçlo n• 60, de 197r.. 

SaiA da•Scu.kt..cm ~.a de junho de: 1976.- Ru:o-Saacoo.. 

O SR. t'R~:.Sil>t:.'õn: (Maplhla Pinto) - Apro•·ado o 
rc:qucrimcnlo, fll~U"l•.C À imcdiat.a ~prcciaçlo d.a rcdaçlo final. 

Em di~uuilo. 
Nllo h11vc:ndo quc:m quc:ar.s di\CUU·I:~, dc:claro-a cna:rrada. 
Em voluç.\o. 
o, SN. Senadora que: aprov11m 11 rc:d11Çl\o lin11l, queiram 

pcrmllnc:ccr .cnwdo•. (PAuS<~.) 

ORDf .. \t [)() DIA 
_, --

\'•>4~. cm hot..., ....._..._ okl R~..ct-D4<'ll a• 164, dc 19'!'6, .JQ 
S. R li) S..nt.:>l.,. 10J1..:1..,_,.,., ~lolkiotWo !5o J>r.-o ck 
1.~ da C.'.i.m.a~\&11'• ~~.doe 19~) IIII"' .&}.fl,f.), a.a ('.-w 6c' ""'llf'.lll).. ~IX 
rcnunocn t ...ao.:ll'lllt.a pati.p;a(a;ll\ _, .111 .. 6-:tl """ C.:o01111""""\\ ado C:.• 
ln• lkl Trab.al!ao •• ..,. . ...s,. peJa Dft:J'd~Ln.,.. ~ ~):.. « 1•""'-.... 
lk , .... .l.lcnd<• 

1'.\RI.CtR (0"TIL\JUO • ....to,... .&l.&.lk :'i:r.._ .,b <"•••~..W 
dc t.q•w.,;J.> S...ul . ·-·-

\'vi~. t'ftl llltP<> w""'"· do<• R1111llol0(1....,..t" 1'1'' ~. ;k 1'9~. ~ 
St ~t M.auh> "'"""'...._ ~~ ~ 11~..:-.,ilo<lt. llo<llt Atuí.a 
.,., Scn..ado r""" .. t. ..:... .1n~ ·um.a ''""~ r.-. .... s..,...,,( 
Ct~ct-, dc a111..,u do,..,'l\.lhau ttn~c!< Sl(a•·~~ 

- ·' ... 
\',>1~. t'ftltutlloO wru.:». do R~to.,.. Jt::. 6c: J91f\ c1.1 

St Scr •• uwt ~cfiQ(I C..att>at.,. ""'"''l.ll'ld<lo • •~~oõtv!J.> "" Ot'dcm eSc 
l>a.a "'-> l'r\>1<1<-' lk L.c:• lkl ~ r ), ck 19:~. ck w.a .aulon.a. qw 
~llct.a a pr~ Cl&YI!•dc\.'lll.l.a 11o0 .an~ IJ! d..a (. Oft\01~ ta• 
l.cn J.• Tta~llw, rn:OCJh«cn<k•..., tt~balhadof o dlletlo • t~, lk 
lnnt.a da.a .. c dl outt-.a• pt~Jodàl<u.>. 

--4-

!.IA TERIA i\ St:Jt l>I;Ct.AKADA f'ftfJUOICADA 

I - ProJCIO lk La do Senado ,.. 6!. eSc 197J, do St. Scn.ck>r 
h.1nco ~lontoro. 'IIIC .ubmclc l ftK:abt.aQlo linancar.ll do• 
T nbuft.llt• dc C onl.a.• a• pcuoa• JUrid~C"o&• de daralo pn~·a•lo de que o 
l'odcr Nhlto:JO p.llruarc (Orno aaonbu adu.aivo ou majl)tlUno; c 

11 - l"ro)Cio de La d4 Scnad<> n' ::0, de 197~. do Sr. Scn.adot 
Joo.t Eotc--a, que d4 no•·.1 ~ .10 .1n. JJ do Dcc:rdo-l.ci n• 199, 
de~ de: (C\'Ctcirodc 1967. 

O SR. I'Rt:SIIlt~'Tt: (M.ajl.lllh.ic.• Plnlo) - E•l.a cn«rnda a 
-.üo. . 

( i.rtG~~ItNt ÀJ /8 llorw c- Jj m/nuiOJ.) 
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em 25 de junho de 1976 
PRESJDf:NCIA DOSSRS. MAGALHÃES Pll'.'TO E WILSON GONÇALVES 

Á• J-4 bot.a• C: J0 miZIUIO\, .adl4m•te pra.allet Ot Sr ... Scn~dOIC::to: 
Achlbc:l1o .Sal.a - AIIC'll lc.al - J<Kt l..lndOtO - C~llelc: 

f'rnhnro - J.11b~• P.uunnbo - Akundr1: Cou.a - ltc:nnquc de: 
La Rocquc:- Joo<- S-1rrn:, - lfd>idiC) Suna - Pelrónto Poncll.a -
\'~tJJl.o T.h-ot::.- Atmof M.1n.1- Dm.anc: Marli- P.aulo Guctr.t 
- l.uu C.u.abnt( - T rotbnt<> \'alci.J - l..out!'·.al 8.tp11U.a -
JlntM Ou.•- Rur S..ntcn- l:urlCO Rctc:ncSc - Robcno S-11ununo 
- D.antoc Jol>un - Sdooa C.atne~ro - ll.am.ar Fr-:anco -
M.J~.al!l..ln l'l~>to - fkncod•co Fctmr·" - l..ir.aro B..arbor.a - ll.all•·io 
Ccdbo - "'~ C.an.alc - S..ld.anh-'1 Ocr.rJ - Aoool}' Filho -
tmc: Ou•-c:•- M.aum l.d.> - Ot..ur lkd.a - P.aulo lltl)l.urd. 

o sa. rat....;so~·n: (M~ l"uuto)- A 1uu óc ~ 
*"" ... o (lr)CIIpatUJIIICIIIO c5c H Sn.. Sco.tdorc:t.. Ha"=do nómao 
~1.&1. 6cdaro aba1A 110~. 

O ~Jt. Mlt:.."'lOt-~·rr. (Mq..alhlo Pullo)- O tempo dalinado 

-· Of~'O do f.tpcdlmlc: da pteacrJic 10do, l.a: A aprvw~. 
pdo ~.lho. do Rcquct'ímmlo lf' ~'O. c5c 1976, do Sr. Danlon 
Jobcm c: Ooilltoo Sn. Sm.tdota. ICt'il dcdtc:ado a comctnODt o 

cml4\lt» ck ft.aiiQIDMIO do JOnaalnl.a lfUICU M.anAbo. 
A 1":~ c • Ma.a &llloOO.IIDoote l• bomc:napn• q~K, nou 

-..ao. lhe tlct'lo prell.a4&• ac toi. - dll\'lda. um vandc 
e.·atdaro. um t"forfliUOCaal di lmprcnw pon..6or óc doto 
un~.am.. A• ~· q~~e o Sc:n.do Fcckt'AI hoje prou a 
lr'!M'U M.annbo. pdo (alc:nino de teu na110mcato, a 19 d~ JUnho de: 
I.J~ft. •. b quau a~oa.ooa:am~ a ~ c • l\ot"Oa. l.aco-•• mínhu. 
l.am!lotm 

lnMV )lannbo pode 1oct ClOOt.adc:t.ado pndc, anduU\'C pda 
~ c5c ~ obt-. alra"-t. cS. conhnUJdaóc que a da \'C:n1 

~ """' 1hnuo (llilol c d1pcn \Uea.oorct.: - Robcno, R.a.rdo c 
Jt~-.o M.annbo. qyc n01 honram com a~ ptacnÇa. A pc:rm:anen· 
CU.\ qu..aJ me: IWIO, nlo é Apc11-"' do poniO•dcwi•l.a n1oicc C mal~riAJ. 
Re-porto-me: m.au pm:i~.amc:ntc .\ pc:rm:anmcia ;spiriluAI c moral. 
QIK ri.I'Ctam de: tCUl filho• 01 hctdCÍrOl J~IÍmOl nlo apc:nal da Clll• 

preu malllt. o JOrnal O Globo, rn:u o• hcrdcítot de lUa m~n.,gcm ~· 
hca c profmo~on.al. 

A~um. ao .utoOCiar·mc. anduwve cm c:ariler pa.oal, h ju•uu 
homc:n.a~• a lnnc:u Mannho, tnbulo minhiU unccriU rcvcràlciiU a 
de c: l '"" atripc. por tudo quAnto, cm mallerAvcl continuidAde 
Claro·profh,ionAI derAm (c dlo) aoPlab, no ampo da comunic:açAo. 

O SR. I'Rt:..'\IDF~'Tf. (~bplhla Pinto)- Concedo apalavro 
ao nob11: Senador PAulo Guerro, que falArA cm.nomc: d11 Alian~ 
Rc:no\•adora Nacional. 

O SR. I'AULO GUERRA (ARENA - PE. Em nome ela 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadora. Dr. Rogério Marinho, que nos honra aqui com a sua 
praen~;u nesta JCSSào: 

Exalto o Senado Federal pela dccisilo desta homenagem a lrincu 
Marinho. Nem quero negar que muito me distinguiu o convite do 
Líder Pctrónio Portclla para que, nesta scssilo solene, falando pelo 
Partido, a Aliança Renovadora Nacional, expressasse os' nossos sen· 
timcntos dç ;1dmiraçào n um grande brasileiro. 

Honrado pela dcfcri:ncia, nilo procurarei palavras que 
exteriorizem o sentimento que, estou certo de agora representar 
todos os meus Pares, cm todos nós acontece, no reverenciar um alto 
nome deste Pais. 

Cumõeb, falando daqueles que institulram n grande geração 
portuguesa da época dos Descobrimentos, usou uma expressão que 

me: parca: própria A rcproduçlo procnlc. Rcfcri..,.c de a uma 
"lndill gcnaçlo de: al101 infantes", 

Vc:ndo a fiJUfll dc·lrincu Marinho, desdobro o olhar ~b11: o• 
IC\ü z~JOI<n SU()CU()ta ~ \'ÍI!Umbro Utn.a "fncJiiJI gcraçAo" ainda de 
"altos infanta". Infanta naquele lCIItido cri&dor, formulador de 
cmp'to.u de: comuniaç1o de que~ Marinho dlo uma boa medida. 

E pc:na que. no dizcf do mc:u contcninco M anud Bandeira, a 
tndaqad. c1al ;ct~la 1cnh.a roub.ado a vida a lrinc:u Marinho, impc
dando de que: de: U&ittmc A maior con~lidaçAo dOt KU' et.t'orçcn c 
da •u.a ori$inalidac5c de homem de jomal. 

E de onde te encontrar, nalur&lmc:nlc nlo lhe faiiJI a alqria de 
~u que Ol s.c:u• .quidora foram liéil A oriacm. Duarte Coelho, cm 
:.an.a ao Rei c5c PorluJual, uoou uma apra.s.lo que deveria tCI' 

pt'C:Ioctllc .a qu.anlOl adminit.tradora p6blicot ou priYidOt cuidam cm 
cumpnr um bom doctnpc:nho. Dizi.a ele que an Pernambuco, 1 nin· 
~utm toeri.a licito aa.u.A·Io de: te.r um c:apitlo que nlo cuidou. 

A'um l.amban podem falar Ol squidora de: lrinc:u Marinho. 
11n1o pda prouvaç1o c5c valora ~COI quanto pela biiKI ronsUnlc 
de "PI"Cl~ cutlicas, de que o j4 hoje con~~Jn~do Sbc~ Globo é 
um ofJlllho nacional. 

Soua q,oca nAo e mw dot heróis, portm nlo dispcnll 01 ICUJ 

lidera. Por i•.o. nlo dispc:nllmOt de recordar lrinc:u Marinho. Nlo 
~ omitimOt, no Senado Fodcnal, de ler cm boa conta a 
pctmAnenaa da '"" pn:te:C~Ça. Nlo quc:rcmOt que seja mc:nor o 
.apn:ço a quem. desde .a juventude - uma quJUC infincia - num 
JOmalnnho de co~io, iniciava-M: na111gnad. miuao de informar. 

Hoje c aqui. quando lanlo ncn pesa a n:sponJabilidadc de 
contribu1t para o aperfeiçoamento du instruç«s nacionais, ~ italo 
dita do quanto .aprcciam01 lrinc:u Marinho. Slibcmos lodos de 
que de nlo inlcrprctAva o s.cu papel com bJUC an idio"incruiu ou 
MJ. .upenli~. mu u cumpria num 111dio cxcrdcio de intcrpre· 
t.:açlo pela comproens.lo. 

Co~proendc:u Ol JCUJ dcvc:n:s de bruilciro, compreendeu os 
w:u• compromíuos com os destinos da grandcu nacional c. por isso, 
\'ÍVCU. 

Só é digna a vida que foi teslllda pelo Jacrificio. lrineu Marinho 
dci:\ou a lição. que vem sendo bem respeitada, de que o sofrimento é 
n~rio à construção du grandes obru. 

O~> seus w:guidorcs na hora prc:scntc, nu viciuitudes de um 
10inis1ro, mostraram, c de uma man~ira irrefutável, que estão prontos 
a todo lipo de esforço, seja para honrar valores empresariais, seja 
para assegurar um lugar definitivo, que alcançaram na intimidade 
nacional. 

I ntimidudc n ser representada pela presen~ do jornal, do rádio, 
du lclel•isllo, das iniciativas culturais ou esportivas, bem como pela 
intransigente defesa dos postulados brasileiros. 

Nilo importa que aqui e acolá apareçam ns distorçõc.~ dJ! má fé 
ou do juizo apressado, pois sempre fica em O GloDO n afinidade com 
os valorc.~ mais permanentes du Pátria. 

Quero declarar, como voz ~rcnistn desta sessão, o quanto nos é 
gralo c.'ile tc.~temunho da mais elevada consideração. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. J>AULO GUERRA (ARENA - PE) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Sobre o tema 
que está a dissertar - lrineu Marinho - nobre Senador Paulo 
Guerra, em nome da Maioria, na véspera do seu centenário de nasci· 
mento, neste plenário, manifestei-me sob cunho pessoal. Cabc.mc, 
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at:ora. concrc:tilllr a solidariedade que lhe oferto pelo precioso dit· 
cui'!>O que profere, lou,·ando a figura c a obra do grande brasl!c:aro. 
Ele. que viveu a profis~o de jornalista, inic:ialmcnte, cm suA rcah· 
dnde n mai~ objetiva, como revisor. Digo a V. E.\•, honrado Senhor. 
que. quando lhe couberam ;u funçôcs de mando tollll, a~nccdcu ao• 
~u~ liU\ilia~ o !'tatu• que lhes era devido. O, r.c:us compAnheiros de 
luta dcp.1raram logo com um com:andAntc: humano, que ni\o rq:~tca· 
\'a a ru~pcn!>aç~o profi,.,,ional A que fui1m jus. Ena este o Atpc:cto 
que dc:r.c:J3''ll :autnai:Jr li m:ail cm lUll personalidade, quando o Sena· 
do Fc:dcrnl. muito justllmentc, lhe es!J A prolar tlo mercoda 
homenagem. 

tempo. Dcpoii de ter wdo SccMlrio da Galt'Ca de ~ocldu, grande 
JOrn~o~l que, lquclo1 tpoca, dllpu111va .:1 pnmuia com 01 dou ou trb 
m.uorc:s da cntlo C~o~p11.al do'! Rcpllblia, lrineu Marinho Lançou·r.c: a 
um~o~ a\1:ntura feliz, iuo C. 1 fundo'lçlo de um 'VC!tpcnano tlpico, 
mold.:~dll .caundo a fórmuLa dot Jlrandc:t ~ de Paris. 
Tanha o .upc:cto dcslCS \"Opcninos \'Í\'OJ, q~>Cnta, CIIUiolnles de 
patuo pela a.;;a l notla.t, peta ilustraçlo .._Ira~~«', pela 
~procnt.ac-lo ''l~IO\.a, anu•nt.lna do'! m(ormaçio. 

O a.•pcclo Jlrilf..:o ).1 er• .U,o de no,.., na lmpn:nY do Pa!t.. 
embora pah."Ch foo.ocm o. ~f'l(» de qYC Mo11t1nho d.-pvnha para 
rc:o'llu.ar ;'I "'-1 obro'l. Em rvco tempo. A Soill' "' tomou, no RIO de 
J.anCIIU, um JOmAI de QlrDOrdUUN populAridade. ma• qi>C 
tcmpcr;a~;1 es"' popul.tndade com uma au•&ct'id.adc no. oeu~ 

rronuna.ttncniO\ alra..t-. do. •:c-oo. o que nlo Cf'a mullo comum n01o 
JOm.at• daoc upo. 

O SR. I'AUI.O GUERRA (ARESA - PE) - O :apAnc de 
V. ~· c mais um:a contribuiçlo do Senado, na hora cm QI>C 

tnbutamos singular homenaacm A lrincu Mannho. 

Quero IIUOciar uma palavra de reconhecimento a Jnncu 
Marinho. pelo arrojo da sua .1çlo c pelo pionciriuno do r.c:u c:Jorço. 

NA minhA terra, IA de umA d;u colinas de Olinda- a Olindo'l qi>C 
nào c de ninguém, porque da pcnencc apenas a Pernambuco c •o 
Brawl - tllmbem r.c: irradia a prcxnÇa l.t'llnstcmporal de Jrincu 
Marinho. 

<h pcmambucos, falando como OJ bnullcirot.. lambem podem 
rC(listrar sua admiraçlo ao moddador de condutai que foi Jrincu 
Marinho. 

E r.c: trago a llparcntc rqionalizaçlo dol.a dcclanaçlo c para que 
nAo perca o meu Estado 11 oponunidade do reconhecimento. 

umento que ni\o sc:j:a um homem de jornal para que pudc.uc 
melhor disr.c:nllr .obre: o nolso homcnaaado. Sou. como t: dl' 
conhecimento de muitat.. um ruralilt.a, mas a~m este tltulo de que 
tanto me envaideço c que nuna me permitiu a lircircza de a~nc:citO\ 
i: que presto a lou\•açilo tiio merecida uo grande br:uíle~ro. 

Penu que Don:a Franc:ir.c:~~ nlo esteja aqui a~nosco. Pena que 
nllo seja mllu expressivA A vo.t dll ARENA. neste momento. Pmll 
que nAo poü~~mosllglutinar todos os que fazem prcr.c:ntes u Jí~ de 
lrinc:u Mllrinho. 

Tudo ilto daria o mdhor ccnArio, neste Senado Federal. para A 

grandC.tU desta feslll, A quem tem A apacidadc: Admíniltrativa c • 
grandCZll humAnll juslllmentc: cdc:brados. 

E. Sr. Presidente, Sn. Senadores, se m11is nlo filiO, c se mail nAo 
digo, confona-me A lição de que "o silêncio é o mais dizer. ~ tudo 
aquilo que r.c: diz. naquilo que se uha", (Muito bem! Palmas. O 
orador i: cumprimenllldo.) 

O SR. PRESIDE!'<TE (MagAihiles Pinto)- Concedo A pahavna 
ao nobre Senador Danton Jobim, que flllllrA pelo Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Em nome do MDB. 
pronuncia o seguinte discul'10. Sem rc:visilo do orador.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, Dr. Rogério Marinho, digno representante da 
famflia Marinho: 

Creio que o meu discuno está feito nos Anais da CIISII. Nas 
vésperas de registrar-se o centenário do n11scimc:nto de uma das 
maiores figuras da Imprensa brasileira, cm todos os tempos, lrincu 
Marinho, tive ocasião de pronunciar, nesta CIISa, uma modesta 
oração na qual destacava os aspectos principais dessa vida 
memorável, c o fazia com a mesma emoção com que o faço nesta 
hora, porque sinto bem os momentos altos da história do meu oficio, 
do métier que abracei ainda na adolescência c que apaixonadamente 
procurou servir através de muito entusiasmo. 

Quando entrei para o jornalismo, Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, lrincu Marinho já era uma das figuras realizadas da 
nossa grande Imprensa - um desses vultos de liderança 
inconfundível, que havia realizado uma obra das mais notáveis, sem 
dúvida, em toda a evolução do jornalismo nacional, depois de passar 
pela rr-duçilo de alguns jornais importantes, tendo vindo, 
modestamente, da rcvisilo - que era por onde se começava naquele 

lnncu M:annho pvnllo'l o~h a mat'Cll de""' pa'W)nalid4dc l(r.:~ o 
cqutllbno cm r-10o1; ma a>OtO a qualquct QA('CtbeÇI\o na 
otPfocniAOlo de ""'' op.ni<lcs pollhca.•. MantinhA um.1 modcf;açio 
de hnsiUI'Cfl1 QI>C llAo padu. pottm, cm ckf4na.a: er\11 A• '".tc:t 
111cnw.:~ c Alt contundente. qu.ando o aownlo ata~m o ~ma,·a. 

lnncu ~larínht:! nlo oc bmtlo'IYa cvidmlcmcnl" a Clla~tt .,. 
rr•mcar"' Eco. de A ~ok •• F.uw .a A Sole• do pnndpro .a.1 flm. 
ConqutA manter o toeu .,..._.. de homem natunalmmlc pohdo com 
um pvbo (mnc.. no comando de uma cqu1pc rcdaaon.AJ qiK' lo• uma 
d.lt m.u' bnlhanc~ QI>C c\tltlfam IICltle Pai~. T •nlla ele con.q:uldo 
rcunu cm lmn\l de 01 o <II>C lla•u de 111<lhor. nlo ptilpn.amcnlc 
entre oo rc:do'ltorc:s - cumo toe diW naqiK'k tempo. d•~nsu•ndo·<n 
do• rc:póncra - """' enue o. a- do'! rc:ponatcm ou, peJo mcn01o. 
aquela que r.c: ~ram apua de AUnpr "' maiora almudes na 
uarc:la d.1 tnlorm.aç\o, ada \c:t mau VIY11, ada "Cl ma1• IOON\'11, 
oad.1 "CI. mau atraente p.arot o JIDndc pübhco. porque a 16rmula do 
~oeu J<lrn.al C\IJIIA srand< arc:ull!Qlo. 

Sem duvida, A Sole• (oi uma 1niCIIIIIY11 VIIOf'KI'W. quaoe que 
dc:>dc .:~ pnmara hora, apoar d.u dlr!C\IIdadc:t com que Juua,·a o r.c:u 
lund.1dor c a equipe que o Acompanhava, Foi uma 'l'ltórill fulmm•nte. 

Mu o .cu fundlldor, estava cr.c:rito, nlo pcrmancectia A (rente 
llo JOrnal dur.:~ntc mai• do que o tempo nccat.Ano rara que ele se 
ruo.se sr.:~ndc, alirm.ando-K como um dOJ m•iorcs tnformaiÍ\'OJ do 
Pllíl. E. lWim, lrincu Marinho, um dia. por ruba que nAo vale A 
pena esmiuÇllr, teve que dciur A ~ollll', dcilOU•II para continuar a 
tull obra, atrA''a de um novo vespenino, IC(lundo a tua fórmulA 
inicílll, mus jA com grandes maras de inovaçAo; atualizJado jl, com 
a• novat C\iscnc:iu do publico do Rio de Janeiro. Foi, cntAo, que r.c: 
cnou esse QtraordinArio jornal que hoje conhcccmOJ, de que 
podemo• dír.c:ordAr quanto A opinillo Qprasa nos seus 1K11rit011, ma• 
devcmot itdmirar pela preocupação constante cm servir o mhimo de 
ínfromaçoio honot:a c consciencio!>õl :ao leitor. Nilo rrocura O 
Globo mí~tur:tr a ~ou:t opínilo com n inform:tç:lo :tuti:ntía~, honol:a. 
Elite, talvez, r.c:ju o grande IC(lrc:do do seu êxito. 

O Sr. Ruy Sanro~ (t\RENA - BA) - Permite V, Ex• um 
apurtc:? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com priUCr. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Sabe V. Ex•, como sabe 
a Casu. que nilo é do meu hábito apartcar discunos pronunciados 
cm oportunidades como esta. Além disso, o pensamento do meu 
Partido já foi c:xtc:rnudo brilhantemente pelo nobre Senador Paulo 
Guerra. Se o apartc:io, Senador Dunton Jobim, é porque V, Ex• fez 
referencia uo seu oficio, ao ~ficio cm que viveu cinq!lcntu unos. 
Homem desse mesmo oficio, que viveu muitos unos cm rcdaçao de 
jornal, considero do meu dever, no discurso de V. Elt•, c:ltprcssar 
uma munifc:stuçilo pessoal, o meu apreço pela obra de lrinc:u Mari· 
nho e de seus seguidores. Só homens como ele teriam coragem de c:n· 
frentur o hábito do época. Sabe V. Elt• que, naquele tempo, os jor· 
nais que se afirmavum eram os matutinos, meio pesados, os maluti· 
nos dos grandes editoriais c das colaborações clttensas. Mas lrinc:u 
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Marinho rc:w>h·c:u. rcb confian~ que: tinha na ~u:a c::apacidadc: c: n~ 
\CR\Ih1hd.adc: do po•·o hrOI\IIC:IIO, c:Je que: vmha de: A :-;ollr, rQOh·c:u 
!unc!.ar O Clotla. que: s.c: .:af1rmou .ob 1 p~ apirilual dCUA 
sun.SC: fí,;ur:.a • .alr;uá dOt ocu• filho.. Homem de ft. ele ac:rc:dltou 
que •rnc:c:n.a pdo tr .. b.alho c: pdo aforço: c homem tambbn de 
con(unça no Br.ud, de at.:av;a «'110 de que o Bt.uil IC:I'Itiria o ~oCII 

""!or~:o. (.'l.forto que fo1 compcnudo na amtaçlo c no praiiJÍO que 
tem II<>JC' o 'CU }Ofn.tl, c: .u cmprCUl a de bpd.l•. lnncu ~tarinho 
motrcu du• dqlo&• de lançar O CW.O, m&• de Jj onde s.c: c:ncontna. 
ck .SC.c ocnht a (clood..adc de •'C1 atirnuda a tua idêa. de ver firmado 
o ~oCU ;>onlo de ,,14., n.a obr·a que: to tCJUid.t peJo. 'CU' docaldcnto c: 
pcb ta~• •ll>l.alloot.adora. 

U ~lt. UA~'TO~ JOBI~I ('-108 - RJ) - Mullo obnpdo 
pd<J '" .ai'Utt~ E "déno.a . 

tx.v .aa-Lit oiJnda. que lnncu Mannho n1o era apcna• o 
l"fna.hota ,;J~te>X~~;>ado ~ cnar a tr:andc ampn:nu •nformatwa, d;J 

r•o.odo.a Cllll orna da bof·;a. 4.1 nock:u tnt.ada. A bocl da nodc:, prc:tõo 
.,... pcqumm. ,.-1Uicxtoo .alra•a de &odot a. baanoo da oc-.alk 
T r·ata• .--. &.ambt!Q. de um botncm público. um bomcm que tom:1 te:. 

au·.t•<b 4.> toClii PfiiiMUO ,tomai. ptoo:vrou larlçu ampanh.t• 
t:liCftO<I:h·Cn., CIOC~Ilóll\'.11., 6c Pf~ loO(\a) OU ruoaocuJ. 

~ (ft(.,..trar ft.tl p.\pna• dc A Sllicr - para a1nda (.c::ar 
...., ..... pt'lmo.t:.a bw - miima·a• 6a.~.a• campanh.t•. como aquela 
pa.:·.t cht .,...., JoO lluul, qwftCSo a a•udo arnda cnplmbava. F01 na 
~ dc ·' ,.,.. .. QIIIC' "" (n()V o Aaodvbc elo Braul. Aanda tc:nho 
!lla!2 :-t'I:IIMIC CI<U l01oça!l.a.. ft.a PfUIIC"Ja p&,Jna elo •opc:ttino. F 01 

•l• qvc w ~~>Pr.am aq••dC"> tr·~ ~no. de tobutlct onfanld, 
potr c:um~. & ~ c:u patbopa ""'"urde, quando pana U en1m 
.\l.a• "'' .: .. m;u,.lu• <otn<~ ao..a c: t~~úmc:ra• oulr.u, f'Odctla cu ac.:ar, 
"""" ... ' dd.a'- c:t:am uttpl'.a(~ de lnnn~ Mannho, um produto do 
l.lo(mul.t ru q .. al ck ll>ncat·a o ,!Of'ftal ()lunlo A onenl.a(:.\o polluc::a do 
l""".a.l. n:a C't>dcnlcmcrllc: ll'lo6aada. I'IIJ!l OJOtooamenlc 
·~te tm r:nndc JOillol do R10 de Janaro daquela l:poc::a. 
~ ~..,. cul4tr ocm f.anr COII(a...la ao opot.aaona.mo. Todo• 0\ 

,onun d<• R10 ck Janato que ltnham halo eram OfiO'IOOnl""' c 
~udn """' o dau.-am de -c: ofunda•·am cm loCnlona• ou me'C\ 
lnroc:u \laru•h.• Lal>u .,,....,, ma. nlo t.ó por '''"'· mu porque: foo-c 
um c•ri'''" •tlldq•cndnllc. c:nJ:aJOU•>e na• J:randc> c::ampanhn dcmo• 
.:r·.alt•"..a•. toC'iltll'fC: ~··m •'ludJr dq:.inaa. aquele: cqu•librio. :aquc:l:a mo· 
dl'll·.a;."JM• 'lUC' o un,:ul•llt<'ll, nunu ~de: r:randCl panOc:t.\rto•, 

O~. l...trAtv llart.or .. (M08- GOI- V. b• me pc:rm11c um 
.. ~,C'~ 

o~. J...U Ce•alC'alttr (ARES A - Al.l- Pcrmttc V, E.,• um 
.apottC'' 

o ~lt.IM'IO' JOJll\1 (MOB- RJ)- Concedo. pnme1ra· 
mente~ \ 1: '•. Scnodor Lu .aro &rbou. 

o~. l.àzAro Barilor.a (MOR- GO)- Nobre Sc:nador Oanlon 
Joh1m, lrtneu M.artnho como jorn:ali•la abriu c palmilhou o~ 
.:~m.nho• da fc no futuro de •ua PA&ria. que para a honra de todo~ 
111\\1: tamt>Cm a noo\01 PAirill. lrincu Marinho. com sua obra. montou 
o.;ola de Cl\'t•mo. que frutificou nu uçllo de: KUli filhos c de ~uu 
cqu1pc:, .:uja fi: inabalá•·cl noli dotinos dote Pab, continua u me.~ma 
do jtrandc vuho, de que hoje o Sc:nado, pc:las vozes de V. EA•. do 
Senador J>:1ulo Guerra. c de tantos ou&ros membros desta Cusu. 
rc"crcncia o .:cn&cnário de na.\Cimcnto. E c:u ndo poderia, nobre 
Senador. c:mbor:~ V. Ex• fale também por todos nós, deixar de lrazcr 
:tqui u minh:t palavra, c:m meu nome pe.~soal c c:m nome: do meu 
E.,t:ado de G o i(•~. de as.\ociaçào ao culto que se pre.\ta à eminente 
ligura que foi lrinc:u Marinho. Muit~ obrigado a V. Ex• 

O SR. I>ANTON JOBIM (MDB- RJ}- Muito obrigado u 
V. Ex• 

Devo recordar. já que estamos falando de lrinc:u Marinho como 
urn vulto cxcmplur do jornulismo brusalearo, que ele loi. sempre, um 

au1én1ico combutcntr cm favor das franquias liberais, no exercício de: 
~ua proliuilo. 

Ainda dia1 atr~s. rc:cordavu-mc Sc:nador Paulo Bro~rd t.m.· 
inicia&i.-u que foi sua c que. Km dúvida, mo1tr11 o c::arAtc:r intimorato 
que: o c::anactc:rir.Jt.-a. Porque nilo era um acomodatkio, pc:lo 
contrário. cr:a um oplrito combativo que: Jabia defender o s.c:u direito 
~ publíc::ar ~ informaçlo c, ao mesmo temro. a opinião de todos os 
lidera pollllcoo do s.c:u tempo. 

O Sr. l'nlo Bl1h .. rd (M DB - RS} - Permite um aparte. 
nobu: Scn.:tdor? 

O SR. UA:\TOS JOBJM (MOS- RJ)- Com pnuc:r. 

·o Sr. l'aulo B,_.rd (MOB - RS) - Oispc:n~vd s.c:riu 
~pancl·lo. uma •-a que ali Qprimindo o pc:n~mento d11 Bancada 
do MOB no Sc:n~do. M.u.&endo fc:ilo rcfc:rCncia A convc:na que: th·c· 
moo ~ e>..c mpc:ilo, cu me permito lembrar a prc:ocupuçào do 
JOm~h.co~ Jrincu Mo~rinho com o. tr:abalhos do Congrcuo Nacional. 
R.ul~ duer que:. ~ando o Pais .ob o at.:ado de 1ltio, via·s.c: privado 
de publicar 0\ dit.a~f'I>O\ parlamentaro. por foi'Ç<I da censura imposta 
à tmprc:nu. como dc:corréncia do s.l&io dc:crctado. o jornalista I rincu 
M.mnho lmpc:trou ao Supremo Tribunal Fc:dc:nal um habtu COI'JIIl' 
para que pudo.w: public.:ar o. dis.c:uf'Wls parlamcnuara. E o Supremo 
.a .. q:urou o dtrcito de: public::ar o. dÍICUI'Wls parlamentllra, com o 
""'o da MC1.1 c índpc:nden&c:menlc: de mau formalidades. Vi~do~ 
pda Ma:~. c:ruc:ndcu o Supremo Tribun:al que: os discun.os nilo 
ofendíam .ao. dí•po.ÍIÍ\'0\ regimentais, c:. reduzir a publicação da~ 
ora~~ parlamc:nlara ao Diário OOdal importaria cm anulur a 
p<~blicidadc. Era apenas otc: o fulo que doc:java recordar. para 
m>c:rir no w:u dí~oCUn.o a propric:d:adc: c 11 jur.&iç;a da homenagem que 
no C ongra.o .:ti!Ora atA \CIIdo prauda A memória do prc:clllrO 
j,,mah>la br.a~lc:iro. 

O SR. I>A~TOS JOBI~I (MOS - RJ) - Muito gnalo 11 
V, E' •. Sr. Senador Paulo Bro~rd. Oc:vo lcmbnar agora. pura nio 
me along.:ar muito nata tribuna, que:. K 11 obra de lrincu Marinho 
pode pc:rmancca' até os nouo1 di:u, c:ngr:andc:cendo-K ~m enlrctan· 
1o &ra'tr cm nenhum momento as diretrizcs do Ku eminente: funda· 
dor, isto .c dCl·c: a que o criador de A Noirr c de O Globo lc:vc u 
felicid.:ade de: pouuir lilhos que: rc:cebc:ram c::arinhosamcnte o legado 
que de lha deixou. procurando transformA·Io num grande 
m<mumenlo ~ memória de seu grande: pai. Oc: modo que. c:m nenhu· 
ma hora. cm nenhum momento, ola obru baixou de nlvcl c pode ser 
con•idc:rada dc:c;Jdentc. !lião h:l um momento de dc:cudcncia na 
trajelóna do O Globo: h:laKc:nsilo continua. 

O Sr. J.uiL Ca~alcanlt (t\RENt\- t\L)- V. EA• me: pc:rmitc 
um aparte, Senador Danlon Jobim? 

O Sr. f.urlco Rt'nndt (t\RENA- ES)- V. Ex• me permite um 
:aparte:? 

O SR. I>A!IOTOS JOSJ:\1 (MDB - RJ) - ~ uma ascensão 
~<lntinua. c i~to se deve :1 quê? t\ Roberto Marinho, :1 Ricardo 
M~rinho. a Rogé:rio Marinho. que aqui está prcsc:ntc. Estes sào 
rc~lmc:ntc os continuadores de I rincu Marinho. pois graças a c:ies que 
nào se: dc:u com O Globo o que se tem verificado com tantos grandes 
jornuis brasileiros que justamente sucumbem quando chega o 
momento triste da sucessão. Os legatários desta obra, Sr. Presidente. 
se mostraram dignos de seu pai. 

Dou o aparte ao Senador Luiz Cavalcante, que me pediu 
anteriormente. 

O Sr. l.uiz Cuvulcunte (ARENA- AL)- Meu nobre colega. 
nàll r;;.sisti à tcntaçào de aproveitar o seu discurso para nele inserir 
um depoimento eminentemente pessoal. 

Nos idos de 1929, ainda um adolescente, morava eu no interior 
de t\lugoas, numa pequena cidade servida por estrada de ferro. 
Est:av:a cu no limiar dos 16 anos à época. E diariamente iu à estação 
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da estrada de ferro, às sete horas da noite, precisamente, quundo 
chega IIli o trem de Maceió trucndo jornais c revistas. Era cu u única 
pessoa do lusar Que comprava jornal do Rio de Janeiro. vendido no 
própr1o trem. E comprava sempre um mesmo jornal - O Globo. O 
meu interesse maior, devo confessar, era na cditilo que o jornal 
tir:1vu às ~und:1s-fciru~. dcnominadu de O Globo Espord•o. Aquele 
tempo já cu era Flamengo c muito me alcgravn com as procus do 
A ma do, Pcn:.fortc c Htlcio, principalmente estes. Nada me I1Ui11 
dci~:.r de ir à estação para, semanalmente, com atraso de IS dia!', 
ficar ~bcndo do~> sucei>SOs do Campeonato Cllrioca de Futebol, ou 
para melhor dizer, dos sucei>SOs do meu Flamengo. Desde cntio, 
adquiri o hAbito de ler O Globo, jornal que att hoje nao falta A mCSll 
da minha curiosidade c, mais do que isso, nllo tem fraltado A mesa da 
minha formação. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DA:"o'TON JOBIM (MDB- RJ) - Muito obriBado li 
V. Ex•. nobre Senador. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Eurico Rezendc. 

O Sr. Eurico Rcutldc (ARENA - ES) - Desejo, nestA 
oportunidade, cooperar c complementar o aparte aqui dlldo a V. Ex • 
pelo nosso prclúcido colega Paulo Brossard c citar alguns fatos que 
compõem, tllmbém, o orgulho nacional cm tomo do nome. dll fiBura 
c, sobretudo, do destino de utilidade do vulto centcn4rio. A memória 
de lrincu Marinho deve estar duplamente sorrindo pela sua cativante 
hcredimricdadc que csl4 continuando u sua obra de modo 11 mc:rc:ccr 
o :.preço público c a confianta nacional. E tllmbém por que IA: 

contempla nus colunas c nos pAginas de O Globo o atendimento. o 
acolhimento c, mais do que isso, a vitória de lntlls lutas sustcnudu 
pelo grande vespertino. No p:wado de su51cntava u melhor bandeira 
da~ reivindicações cm favor da ocupação económica do Território 
!\acional c. cm dccorrencia, com a edificação de um clima de bem· 
cswr r.ociul. E O Globo, hoje, tem tido u oportunidade, mil vezes 
bendita de, diariamente, divulgar os grandes avantos do Brasil 
grande dos nossos dias c maior ainda do seu futuro. De vcrilicnr 
que no plano politico, tendo sido caractcrlstica fundamental do 
pénSllmcnto c da ação de lrincu Marinho defender o rcsimc 
democrático, conslllla·se que esta pregação frutifica perma· 
ncntcmcntc no resguardo uos ideais da Plltria cristã c eterna 
que combate tenazmente, nu alternação dos dias c das noites, o rcsi· 
me comunista, que é a negação da democracia, que é carrasco da 
liberdade c que é a proscrição dos valores morais do homem c da 
sociedade. A memória de lrincu Marinho - volto a dizer c encerro 
aqui u minha intervenção - tem razilo de sorrir, porque a sua obra 
se alirma cada vez mais na memória c nu seqUência da geração, como 
um instrumento vigoroso da defesa nacional c do progresso 
cconõmico, cultural c moral deste Pais que Deus fez tão grande para 
que seus lilhos não cometam, nem a imprudéncia, nem a injustiça de 
torná-lo pequeno. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigad~ 
pelo aparte que V. Ex• acaba de proferir. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Danton Jobim, 
a semente plantada por lrineu Marinho, hoje rememorada nesta 
Casa, vicejou com uma significação tão grande que alcançou o cora· 
çiio de todo este Pafs. A demonstração de carinho, de solidariedade, 
prestada pelo povo do Rio, quando do incidente do incêndio da Tele· 
visilo Globo, prova que O Globo c todas as organizações fundadas 
por lrincu Marinho penetraram profundamente na sensibilidade cris· 
til c na solidariedade do nosso povo. Quero parabenizar-me com V. 
Ex• e a Casa por esta merecida homenagem que se presta ao homem 
que plantou, neste Pa!s, a semente que, vicejando, viceja niio só os 

fulgores da inteligência, mas a culturu, a noticia c a boa informação. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Benjamim Fanh (MDB - RJ) - Permite V. EA• um 
upnrtc'! 

O SR. DA :"lo 'TO~ JOBI.\1 (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. &njamlm fo'anh (MDB- RJ)- Muito obrigado peln 
su11 dcfcrenci11, já que cu nAo poderia fiar indiferente 11 esln grande 
homenagem que o SenAdo prcstlla tAo importAnte figura. &tal: uma 
Casa própria pura se homenagear um homem do quilate de lrincu 
MArinho, porque, num mundo como este, cheio de violências, onde 11 

democracia esl4 llmcatadA pelas ditaduras, ele propugnou c viveu A 
democt~~cia dentro do seu próprio jornal; :acreditou n:as forças 
morais da democt11ci11 de tal modo que, quando aceitou o desafio de 
lançar um jornal moderno- com aanteviwlo dAquilo que só muitos 
anos mais tarde outros pulses fizeram, atrava dll propaganda -
convocou ~lü companheiros c. ao ludo deles, como verdadeiros 
•rmào•. trJbulhou tcnumcntc. acreditando sempre no dia do futuro. 
TinhA. nAtur:almcntc, aquela inspira,lo de Slo Francisco de ''"is, 
que ~la c nlo sabiA onde comer, nem onde dormir. lrincu Marinho 
nào tinha, :\s vezes, recursos pura (lllCr o jornal no di:a KjiUinte, mas 
o jornal sala, 1:11 o ~u idcalumo,a forta de sua vontAde. Quero rccor· 
dar que;. quando estudAnte, mereci A :amiladc de um jornAlista muito 
amigo do lrincu Mnrinho, o Dr. Silva Porto. FreqUentava sua cnsa. 
ouvia dele que lrincu Muinho ct11 um intelectual otraordinArio c 
que sua pena era de arminho- 11 oprcswlo cr11 essa. Nunca perdeu 11 
fidalguia, o esplrito de solidariedAde c de fratcrnid:adc para com os 
~>Cus comp;&nhciros. Implantou uma imprensa que :a! estA, um:a 
imprensa que pode cntru cm todos os lares sem auust:ar quem quer 
que sej11, porque nilo distorce. nlo infama, nilo traz notlci11' 
I:)C:Ind:llo~s. Propugnou a IÍo:llmprensa. es111 mesma lmprcn~ que 
acolheu, com o coração aberto, os cstud:antes do meu tempo. ajudan· 
do o desenvolvimento da cultura. Portanto, 1: um:a trincheira de 
cultura, c também uma trincheira que luta pela democracia, pela 
justiça c pela liberd:adc, conforme idealizou o seu grande fundador, 
que foi lrincu Marinho. 

O SR. DA:"o'TON JOBIM (MDB - RJ) - Muito grato ao 
up11rtc de V. Ex•, nobre Scnudor Benjamim Farah. &tou certo de 
que, se nesta hor.1 V. Ex• estivesse no meu lugar, nesta tribuna, teria 
feito uma grande oração sobre o c:cntcnArio do nascimento de lrincu 
Marinho. Só circunstâncias espcciatrssimas, com·o sei, impediram 
que chegasse u C:uu, nu hora oportuna. 

O Sr. Benjamim Fanh (MDB- RJ) - Permita-me V. Ex•. 
(Assentimento do Orador.) Já que V. Ex• tocou no assunto, rcalmen· 
te cheguei atrasado por motivos independentes da minha vontade, 
conforme V. Ex• acaba de afirmar. Realmente, cu desejava prestar 
umu homenagem. Oportunamente cu o farei. Será modesta, a menor 
de todas, porém não menos sincera que as outras. Mas, desta feita, 
cu me congratulo com a Casa pelo seu magnifico discurso. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - V. Ex• jll u 
conseguiu prestar, através do brilhante aparte que proferiu. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concedo o aparte 
ao meu Udcr, Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Para declarar que V. 
Ex•. com a autoridade dupla de jornalista c de Senador, mais do que 
ninguém tem credenciais pura prestar à figura do homenageado de 
hoje, o grande jornalista defensor do direito c das liberdades públi
cas, que foi lrincu Marinho, esta homenagem que lhe é dedicada pelo 
Senado da República. O aparte brilhante do Senador Paulo Brossard 
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lroule um :upc~:~o que K rnoorpor:a ao dUa.rno de V. E.l•., c ralç<a 
nl.:. oulr;a drmcnuo cü tisur:a de lnncu ~brinho, que foi nlo apcna.• 
lld.ador, lr:ab.alh:ador d.a amprcn~ c do~ pcn;a, m&l 1.1mbàn - oomo 
.oll4o c d.a própo4 n:alurcr:a da (u~o de JotnalDt.lt - um dcfauot do 
dllalo c d.u lllloerd.ada pllblaca•. A hr.:óno~ de O Globo t: pra:uo 
...:ro.:ml.al al.a p.iarn.~ de ouro :a luLII d.a 1mprcn~ para a.•.qurar, 
dur.anlc o cw.ado de ui)(),;; publ,.;.açlo cSo. d&loC'Unot profcrídcn pdo 
P.arl1mmw. l: . .uo ar'C1.fn.:..i.na.u lod.&o mcnuam o .acc::t1o d.a 
hnmc:d4fCm " o .a.:~CtW d.a aooolb.a dc \'. E,,• para. cm nome do 
Mo•nmmlo l>cm«Y:ib(O 8ntdaro. ptal..U :a n.1e P".andc )Ofn&l&.:.a 
.a hoon>m.atnn do ~ d.a Rcpúblaca. 

n SM. 11.\ "TU' JOIIJ\1 ('-10!1 - RJl - Mu11o obt•t.ado a 
\' h• rr,.,.,,.,.._., ~~~- mü,,acmsuu.r a.t.t.o moda.ta• ((lftudct·.a· 
(.ÍO ~<r .a ·~dr u.m p·<lftfk bomc'll2l 

fJ ~. l.._,k" \l•v (.\RL'"·-' - R~l - J'nm1IC' \' b• um 
~ru• 

U l>JI. (M.''TU' JOif.\1 (,_108- RJJ- Coaoc.So" ap&nc 

.loQ -""" ~ Or&ww ,.,an:. 
O ~. ~ .\t.tl (Ak.ESA - R~1 - Q.ro apa~aa 

tq?~lllt:». UM -do R10 Gr:u« do S.,C.'IC, .. ~ l 
~~ q...- w ~ l ~ .... ck lnan. Matulho Tmho a 
'lllft4'.1:a ~ .,...,.. ~~ ~ t l>c'lllll =-a~ 4$ bQa CIOihctA. ~ t o que 
.,..,_.,, l.cltii~=>O#.hi.0006o. biDU (aliO & qDC'.. ~ o.n lf·aldot 

ttt1l.li c.!lollfi'C' .ta ~~~. cllt ,.;Jlocpu DClloU floota pat·a wt OfJ'Uib.at 
4a. ocltolll'4.( qwc l~. poooo • "'" tf">lblk ot>ra a.l.i cm ;*na 

>~t<•Jad!ollaok c o ll.ra..J n.ú '~ ""' oon.n lr'I.!Wt. 

O .... CM "lO' JUIU\1 ('-1011 - RJI - Muito obnt.-do " ,. . .•. 
.\e:Clt « llli'IIM«u.t, SI I"Y~k. iko'O (Oftta.ut que. 

~"ltWWftU'. ~ ~ o ,JOG,h'IO J'C'I'~oC>al ck lnan. Mannho 
('oOOO.h.<~~·"' 6c A.»t\Çt. ', • ..,..li ""bt>üoll, ""· ... ~ .. toe:. -· ·~4) "' 
dU ,.,. fi~u 4•• Hli1"(.ÍO - tllf. wm p·.aAdc ,om.ah.u, J4 rab.t.ado 
Orir C!M •:ot""'..aa··~ (lllC>O .Sr o;,Uo• •-ulW. do ,om.U.vno braularo 
_, ~•"i:a. "'""' • .,. .. rl• t(fc1tn..'&a '"""" o,~uc l>anlc loC apt.:uuna•a <k 
\'u~- .. r ..... :a.ta~.r.....,.,cn,"! 

SJ,;, h.l•~a ~~ ... ~. C">Wmlnncrll~. de que w: aabd«a.ooe 
a ~ •nl.m..U.Sc mU't' .aquck que 1ot anoaa•·a 110 ,omahomo c 
~..ck quc ;al •mb.a (ll)t~ ck um ftanck bJIO rom a funda""' de 
.\ , ..... c, """"'"• IC'>dwa um.a no-·" dlmcna.lo de a.w c:ap:aadadc:. 
,~ ... ...s.. () ........ 

A •'Cll~ St f'raadmlc c Sn. Sc:nadota.. t: que: K u•'ha.cmOl 
<k '"' ... ""' .a llu.túna J..• J'•llultuno r,raulc.r.•. ""' 111:> pnmc:.r.u 
~ ....... .J<• ""'ui.•. ma ai"Cffol• IIC. n.lmc:.'\, lc:t\amo._ oc:m du\IJa, <juc: 
alonlur ••• n.>fnc:• .aurn•la.S,,. de hln1und,, ll•tcn .. -un. l<>.C Duarte de 
M .... ~, S.urc- c lnncu \l.lnnhll 

Mu11o obn;ado. (Muilo bem~ Palrrnu!) 

O !\R. I'R.~IDf~'liTf. (M.tjt.tlhlo Pinto) - E..a.t cn~do o 
lc:mpo dalln.ado a homcnqrcnt :ao Jomalitla lrincu Marinho, pelo 
lr.tnloC'Ut'\0 d\l a:nacn!mo do ~u natcimcnlo. 

Sutpcndo .1 ~aa.lo por cinoo minulot, pa111 que ot Sn. 
Sc:noadora pou;am cumprimentar o rcptcscnlunac du fumrlia, Dr. 
R<lgi:no Marinho. 

Sw~rua às 15 horas~ 40 nrinulos, a s~ssào t r~abtrla às 
IS horQJ t' .JS minutos. 

O SR. I'Rf-:SJI)E:'IiTE (Magalhães Pinlo) - Está reaberta a 
scs!óào. 

O Sr. 1•-Sccrelário procederá à leitura do E:~~pcdicnle. 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

J>AR•:c.:R :'oi•o&lll, 01-: llnll 

Oa Co.J.UO dto CO!Nlrulc.io "Jaoflça IObh' o l~o dto 
l.ci do $nudo rt"ll~. dto 19'76, qor •·a~ra JW'Irafo J• ao 
anlco li ob l.ci rt" 4.7.17, dto I~ dto julllo dto 196$, qaC" bt.tlllal o 
Códlco ~Jnaoral". 

Rn.tor: s....6cw ~..._ Catwltt~ 

O nobtc Senador ll.alhw Coelho propõe modific:aÇ'lo 1 1n1o do 
C ódrto I:Jalotal. de modo a que nAo m.an incida mullll JoObtc o 
dnaor fahooo que rcquar.a lro~ntlcrênc:i.a de int.enÇ'lo ~na ou1r.a 
loi'UI liJalor.al, a~t.lm 0012110 ao OdadJO q~~e. aO oomplelllt 18 anOl, K 
:ah.:c daa.or toro~ do prato cm \'!fOI. 

Ao aprocna.ar 1 pt~. o ii1Dtrc rcpracnla.nlc malo
s:r~ucna.c an•-oc:a a• drfiCUid.ada que. a.pcc:i:almc:niC no mao rural, 
d•foCYho~m 1 ,u.:,r~G~Çlo ou o &Jí.umc:nao: 

"O •·oco, cnc:ar.ado n1o apcnu oomo dlraao, mu oomo 
dc'>'C'f d•'l(O d.1 Cld.1d.1ni1, dc>-c tcr cncor.a}olldo, porque o K\1 

C\adao t fund.amml.al ao 1q11mc dcmocdiK:!o - tcpl"acniA· 

h•~l r\\~m. n«auru.• t.,tnQI)c:l lcp~ - pmi.u 11 pc
C\Inl.im cm 1100u t.n:an~IK:I daaor.al - a fim de alcnar o a· 
d.adlo m.nor ck dc.torlo anOl .lObre Ol ~ do .al"'amc:nlo 
c do \o:o .. 

M a• "a •-cnl.Jdaro~ rJualdladc ooru31c cm K tr.alar 
dco!su:almcr.rc "' doi,uan". Por i.uo mamo " com1naÇ'lo 
lq.al dc\-c .:.Lrndcf l t.iai!AÇ'lo p«uli&rút.itna do infnaaor, que 
por •aa 1cm .:. pr-ópri.:. rapont.1bilidade dirimida por 
rmpcd•mc:nlo• mull.anla de oond~ de faco. SinJuàn 
•snor:a "' drfrC\IId.ado do rurkola bruílciro, princí~lmcnlc 
cm Eot.adol de •·a..::a nacntlo c manJ114dol cr.antpona, oomo 
<)OOifC no~ Am.uóni& i.qJal, ~ra alcndcf h obripÇÕa do 
.dtll.1mcn1o c do •·oao, quando nlo ê acudido pcl:a "oonduÇ'lo 
polluc:a c o .thmcnlo jtliDntido", oomo .Wnala o nobre 
Scno1dor JoW: L.indoto, ao jut.ufiat o Projeto de Lei n• 207, 
de J'l7j. 

\':ale mt.tlw, .tind.a, o inlcnJ.O movimento populacional 
que 11ro~•uu o Pai•. cobrindo ~=de~ do ta~ J.Oio, onde 
umo1 pondcr.h'CI parcda obrcir.a lcm problemas dc:ua 
naluru..:a com o roctVÍ~ clciaoral. 

De oulto lado, ~oonKiha a que h.:aj11 maior oomcdimcnlo 
nu punicóc:a. o amplo elenco de vcdaÇÕa nlo pccuniAriu ao 
clc:íror Km a prov:a de alllr ;slilllldO ou ~oem :s comprovuçAo 
que p;sgou 11 mula~ ou iloC ju•tifioou plcnumcnlc, contigu111do 
no~ 1• do :sn. 7• do Código Elc:iaoral." 

O lc.\IO, que"' pretende modificar, t: o seguinte: 

"O eleitor que nlo votar c não pagar a multa, se se 
cnoonlnar fora de ~ua Zona c nccc:ssilar de documento de 
quia:a,~o com a Jusliçu Elciaoral, poderá efctuur o pagamento 
perante o Juiz da Zona cm que Clltivcr." 

Voto 

Compreendo as dificuldadc:li apontadas pelo diligente 
rcprcsenlanlc do Maio Grosso. Creio, entrclanlo, que a proposição, 
se aprovada como redigida, será uma poria Clicancarada a abusos, 
quando a participação do maior número de cidadãos nos pleitos 
eleitorais se me afigura do inlerc:lisc da legitimidade da representação 
popular. 

Penso que, no máximo, se deveria admitir nesses casos a 
possibilidade de justificar-se o faltoso perante o Juiz competente, que 
poderia dispensar a multa, se procedentes os motivos invocados. No 
c:rso do eleitor que deixa de votur, o Código permite u justilicaçi!o no 
prazo de trinlu dias upós o pleito. 
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O Projr:to é .:OMIIluounal, JUrldiro c (avori\'Cl quanto 110 

mtrito Bo• termo• da ~q~umte 
li.uç.lo lk honor.\no.. - a~ lk conciliado cm que o advOJado 
funaon•uc an c:au.u própria. 

EMESDA S•I-CCJ 
(Substituth·o) 

n• IMI•a r~ ao~ .1• do al1 •• 167 do Códlao IM!conl 
!IA'! at .&.737, dt 15 de- jaUio de- 196.". allrfllda pria IA'! at 
.&.961, dto .a de- maio de- 1966). 

l:ntcndcu :a noo.1.a Contêncrc que. na forma dA l(Jl\la('.lo 111ual 
oq.a la no ".:1~/taJ. an. 99 • !",a. ... t~tuaç&o a~A ~te 
tnf!u..atdada, a• que o ~do toOmcntc pode "" te~to dentro da 
c•du. .. ,·a voru.adc dA' pa11eo., c:abcndo ao juit, '-'o-14, e>1tar o• Q• 

(Ct.loOt C i\\ Cónd*'e\ pCOic."lAtr.-a\, 

A C.im.ar·a obtcr''<XI amd.:a que no Pro,cto do Smado ta: rcfcrtn. 
a.a .ao Art .. 4.'1 do CPC, qu..a~ na t'CIIhd.:adc traUiv•-.c do an ... ,. O Con~~toO S.ac:ional dcact.a: 

Ar1. 1• O~ )• do utiJ(I .)67 dA lei n• .a.7J7. de I~ de JUlho de 
1%~ (C~r~o l:lcitoral) • .:altcr.ad.a pcb Lei no .&.961, de .a de maro de 
1%6. p.lt.U ~ vi~or.ar rom A oq;urntc: rcda~o: 

"An •. lb7 ...•..•........•...•.................. 
~ I• .............. ' ............... ' ... ' .. ' .. 
t~ .................................... '' .. 

~ )' O .th~and<l, uu •l dc1h>t. que .;,lmpr.,.·ar dc-.•da· 
mente: ot.:ld<l de !"'•brao~ uu "utu JU•U ~-oau>a, (..::ar-1 1\Ctli.:J 

do• J'.1,:an•cnhl de mult.a." 

An. 1' E.lL:I Lei entra an v•~tor nA dAtA de tua publ..:aç.\o 
An. 3• Re>·opm•te lU di•potiÇ\k:l cm contr.\no. 
5.11a da• Comí•t.e)o. 23 de junho de 1976. - A~' ••· 

Praidcntc - Scol- Cu11C'Iro. Rdator - Ouo I ......... - ltalltlo 
Cocolbu- J)lrn.r C'ardooo- llncor Oah- llri•ldlo !1-à_..- IAicr 
("Jg • ..., 

PARt:cu s•.w. ot: 1976 

Oa C'omWo dto CCNnClculcio ~ J.cl(., \Obno o 
Sub.cltutho da Càmara doo (Hputadoo ao Projtofo dto ln do 
Snaado 11'27, dto 197~. qiM' "a~ panlcrafo ao 111. !O 
do CcSclco dr l'roct'WI 0•11 (ln n< ~~.dto li dto junro dto 
197,1), dl..pondo oob~ hoclonlrlot adtocafklo., quaado w 
tnrar de- pm~ulacio rm cauo.a própria r na coradllacio ", 

Rtlator: Smador Lrhr Cba•n 

Esta ComiuAo jA teve oportunidAde de: aprcciu a matl:na, d.a 
qual fui rcllllor. 

Em .cu projeto, vit.~~v;~ o Senador Jor.é E.cc:va Gcrcsc:c:nUir 
doi• purAsrufo• ao urtigo :!0 do CPC pan1 :wcgunar honorArio1 de 
ad,•ogado :ao proliuional que: funcionauc: cm c:AIW própria, o• qu11i1 
.criam ~tisfc:itos mesmo no c:uo de conc:ili11>Ao. 

Em nos50 purc:c:c:r. aprovado por cslll Comiwo, c:m Scu4o de: 9. 
o~. 15, o projeto foi acolhido com duus crncndu. 

Uma, que incluiu a obrigatoriedade de lllis honorário• no pro· 
prio caput do urtigo c não cm parAgrafo como sugerido pelo Autor 
do Projeto. 

t\ outra, que: daobriguva o juiz, nos C:U50S de conciliu>io, lixar 
os honorários dentro dos limitc:s de: 10% c 20%, corno previsto nos 
ares. 2• c: J•, para os c:A50S contenciosos. 

Tratando·sc de matéria processual civil o exume de mérito 
coube: apenas a c:sta Comissllo. O projeto foi aprovado c:rn Plenário 
sc:m emenda alguma. 

Sa •-cnl.ade a an~ IC deu na tcd.IQ1o do 1>-mado, JIOI• no 
par~ <le>.l.a Conut.llo o anl$0 toe COrTcUmmtc tdnldo, NmO 1e 

'-t do .antc-pcnulhmo parõlpato de ua.:a tolha :-
A mtctfcttna.a d.1 C411Una no tOCAnte .\ tndu:\lo do .:achttbeo 

,......._ ,.,. unaadona. I:.La IC \'Oleou pata Cl\ - ponlo• <k 
pt-ax\1~ que ~·an.m ~A C>:)CftiaWo a lnUodUiil aquele tcnno 
nn •u.a cmcnd.a, A ua.:a faliA pldct\.1 C'ftiCJ.:If 1ntctpr~ dObU '()III 
prqu.llo>. n.lo ..uncncc. pan "' p.uto,. ten.\o, t.ambbn, ma10r 
oM.:uldade para o JU&I cm~ .ntct~. 

Comol ~ (uulld.adc do Pf1>JdO tOt .a <k lfttrodu.nr a 
obnptot~dc <k llonor.\r- cm la•Of do •~lado que 
funoona .. oc an .::auu ~poa c .»nudct'.ando que ""' hipócCliCI\ <k 
(ometi~A(;lo 4dmlhd.:a pelo ptópno &111$0 .US do Cl'C cl.t nAo ICt' 
J"'""wcJ 1C O .:ad•OJ:ado IC C1ll\t.idctAI JW'CJudiclado C1n ICU\ intffft\0, 

>cndo .2wm o JUII 111.1.ot de \WI con•'ffliMâa. • CJmana COftUcktvu 
ohoptamda • cmcnd.a 11" :!. 

E. no~ rulkl.kk. et.'-1 ctiiCJid.a lllD ttnh.t a ~ídAcJc da 
pnmara .. Aqui mamo, ncot.a C.,mi•1J.o. da tüo foi 4jlf'OCniAdA no 
pare\."Cf in~o.'l.JI c um no cul'\0 doa debates com o MU.U\'0 ptopóuto 
de: rcfo"'.ar o pt1>pó-uto Jl ronccmpl.tdo rom ~ pttmc:ita emenda. 

Da.-..1 maneira. not manl(~amo& pelo <~colh•mcnto da.• 
rmcnd.u da C.lmara, llnlll .adativ~ c ou.tt:ll •upta.-uva. de toOrtc que a 
modl(l('~ f'~c:An.:a ad•tnl.ll ao Cllpef do 4rti,o ~ elo CPC. CUJa 

rala.;lo p<u>aria a ICt a qulntc:-

"Art. ~. A ICIIICBÇI condcmt' O wct10do a pq.ar ao 
•cn~"Cdor "'' dapcwu que ant«ipou c oo. honoriricn ad· 
~o.:.1IJ4,0\, bu ~tiA honótaria ICT6 ~·ida. tambtm. ncn 
•'lU<n an que o adv014d0 Cunaonar cm au.wa própria." 

Sal.& da. Com~. !J de: junho de 1976. - Acdol' tllbo, 
l'rardcntc - l.t'ltr Oa•"· Rcl11tor - ="icol- Canrnro, vencido nn 
rarcc: - Ouo Lrluuu, vencido cm plii1C - lcaiiUo Cocolbo, vencido 
c:m pane:- lllliiDf Dia•- JhltldJo Suan. 

I'ARECI-:R N•.c&.l, OE 1976 

Da Coml•do de Con.tltulcio r J~ntl(a, Mlbrr o Projtofo de 
Rr!IDiuta\o n< 54, dr 1976, que "cria Comluio Parlammcar de 
Jnquc!rfto para apunr (ate» •fncuJadOI U autorfz:atlks para 
allrnacio dr trrru público com mais de Ir~ mil brc:fara ". 

Rrlator: Srnador Hrhídkl Nun~ 

Por via do Projeto de Rcsolu>Ao n• 54, de: 1976, prc:tc:ndc: o 
ilustre: Senador Itamar Franco criar "Comissão Parlamentar de 
Inquérito, com u finalidade de apurar autori~çõc:s para uliena>Ao de: 
terras públic:as com mais de tres mil hectares (are. 1')", "constituldu 
de: sete membros" c com o "prazo de: 90 (noventa) dias para concluir 
:ts su:ts orcr:tçõcs". (Par{tgrafo único.) 

t\ Comissão de: Rc:dnçilo, todavia, no redigir o vencido omitiu a 
palavra também nu frase "Essa verba honorária será devida também 
nos casos cm que o advogado funcionar cm causa própria". 

O lapso nilo foi percebido c: assim foi o projeto encaminhado 1t 
Cãmara. 

2. A Justilic:u;ào ofcrecid:t, pc:la singeleza c: concisilo, merece 
ser transcrit:t: 

Lá, a Comissão de Justiça novamente, emendou-o pura incluir a 
palavra também, reconhecendo que no Parecer aqui aprovado ela 
estava incluída. 

Dai u volta a essa Comissao, na forma regimental. 
f: de se dcstucur, ainda, que a Câmara alterou o projeto pura 

rejeitar, por considerar desaconselhável a emenda n• 2, que deso
brigava o juiz de: observar os parâmetros máximos c mínimos nu 

"Ultimamente tem sido muito comum a apreciação pelo 
Senado Federal de proposiçcJes visando a ulicnaçilo de terras 
devolutas, na forma exigida pela Constituiçilo. Neste passo, 
não têm sido poucas as questões surgidas, ensejando dúvidas 
c conflitos, nus implicações com posseiros, silvlcolas etc. Tais 
turbuçcJes, nilo raro, degeneram cm demandas infindáveis c, 
até, cm sangrentos episódios entre interessados. 
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1-llt. pont.lnlo, rl\l A.rnbilo da~ bciU dominail da Unilo, 
um pctml1ncttlc a111do de: ~'tOnfiilo que: cumpre: ser 
o;on"CI'IIC'tllcmenlc .-pu~. p.ar.:a .:a .ol~ d&s pro .. idênciiu 
c.abl~a:~. 

O pracnt.c projdo. pou.. O~\'a, IJCHOmcttlc. 
~l.:abor.:a.r n.a .oluc;.lo dot probktn.u das.a amport.nlc .lfm. 
;apur>~ndo ;a -ad.;adc c w,mndo o n:mb1to •phc:Awd <10 a..o.'' 

) A Com .. ,W P.:arttman.u de: lnqibllo •n&raWJu DO D!talo 
C<Hull1~ bf'.:aúJaru .alt:a•-bt da C.uu M•IAA de 16 de Julbo de 
19).1, que ~•bdcuu: 

- Art )6 A C..á.aw~ dot Ocpuudot auri ~ 
de leoquttt!o "'*" ÚIDl 6nc:raulucSol. -~ cpr o 
'""i"".., ;ala~~ pdomc-. 6ot ta~:t mcm~ 

,...,~..,.lo IÍIU(O, A~ ;ai- ~IOt &t DOf• 

IIUII cSo p.t.,.;IDIIOoO pCI'.:al ~· 00 R~IO IDia'IW) .-

~ lf~~..a • .o Clll!C)<) da pr'IIDftl:a ~ do &llkpol(to 
da ('-14,d~. C'l8 pai'ClCClf ~'('&I cmcoc1al f'dct"CDIO .O f'odc: 
l.,.,t~.dno. C!IO(t'C'I'CIIl 

-A~~ (IOOtld~ de a~.a. IIIUI.aiMSo o 
~ ~ «Dt4Jlutt'.a.lll (DQ~a~ p.at"-Weo de 
• ....,..~.. - ~. Alodou l>clll I MI~ 
P"(~ a ._'Oiilodr. l:AU ~ de ~ dqlul.e<Sot 
pot6cr·1. PtJ1f cla'II>Cdao Ilda.. cuna u.cu faiiC'Alu'AIQio 

'~C' toDtotf~C~ "*". ~~ cSo $0'-. ~ 
loo411t •• II!Ut ~·,a~ c t.a.r~ p.Nf.al toaobn ... ~ 
pl.~a .a .III!I>CiaQI ck •u;on.aa ~. A ..mpb 
~w .. ~ de ,.,.,,:>rh'O• PI~ c~&c da1o 
~""oa- C(f At:a,{,,IO C.a.:to. A S0t·a C~,l~ 
ILI:.o..:ln.t'.a. p.i!f, 16~. ai de t9JH 

C~~~ aw'OWa pdo pa~~~o bbcnl.. ~I.C 
a~a '"""lt'a 1...:. .. aa llfUOl&IJ•·aa c &IQil p~laat.., ~ 

lltlllftl <' .:,opo.llll.;.'<> '=tot~~""--.1 lta.~>IC'ao &ct"C a outd.a de 
.:III~I!CI'C'IC-' '~da ('CQi~ de IDqllltnlo 4 ~ * ......................... 

A ('" -talluo~ « I I c5c: IICUI:Ibto eSc I 'U6, que lttltOU do 
~~"'·...,. rub(»ht. a C'af'Ch ......,_ cpr 1M atnbu• ~ C.an.a 
"'~. 19).1, ,_~ 

- An. H A CJ.ma.ra 6ot ~ ~o Scn.6o Fcda"al 
alai_, .:IO>ftll....t- de i~IO aobtc latO dctc:rmloado. 
""""="" qw o ·~..nu ;u:~ &ci'CO doa acu• mcmbtot., 

,..,~:aJo YnOO:IIl. Sa ~~~.açlo deloaas amu~ te 

·~" ., ~ ,, , .. 1(1... ~.at>dc.:>do no ~r~.ato> uniOO do .ar1' 
...... ~ 

C ocncftt.aA<So <» pm:a1o lr.:an1oCOIO, l'cnla de t.hrancS. auina: 

u A ( 4;ntJJiu"'.à'' de 19.\.1 IC\'C o f110, cm d1wnot (\I'C• 

.:nl<M. de '"'ICnll• .a1, .an•m.at • .a mnt.lo (,a.c,ahz.ador.a do l'odcr 
l.q:nl.ahhl, n.io ,.; d.a C.im.ar.a .s,.,. l)c>ru1.adoa oomo do 
Sc'n.ad·· I WCI'.:II, p.lté'nl lll.al\ d.aqucl.:i, Comrucm•tc. r~r~ 
"'".á·l,.•. "".:~th .. 1~ c 9J. O ar1. ,\() -6 du rapa lo ~ C.Am~r~ 
d,., l)qtul.ad .... - '' \juc é de alr.anhar•tc dc-·ido ;\ all.a m•.
O..Í<> \juc .1u Scn.>do C<>nfctcm o• ~rh. 90 c 91 c à S«olo 
l'crm.ancnlc d,, Scn.ado Fc:dcr.ll o art. 9::! c~ I• (VI; inqué:· 
llh>) c~ .. (Comcnt.lno• ,\ Con~lltuíçJo de 19-16,r;ag. 43 I). 

E """' ;,daantc: 
"F:II•> dc1cnmn:1do i: qu:1lqucr f:llo d;~ vida constitu· 

ci.,n:•l d1> l':th. par;~ que dele lenha conhecimento preciso c 
,ulicicntc a C:1m:mt do~ Dcput:1dos ou o Senado Federal. .. t\ 
in,·otig:u;ào suhre f:uo determim1do, ou, cm consequi:ncia, 
.obre f:llos dctermin:ados que se enc;~ndeicm, ou scriem ... t\s 
;~ulorid:adcs competentes pura conhecer de f:1tos da vida de 
emprcs:~s p;ltticularcs siil1 muitas. m:~s compcti:ncia i: distri· 
huidu cu <:<Jt:niç~o depende da lcgitinwçào para sustcntú·l:i. .. 
N:io pode, sem upont:lr o futo, ou os elementos que com· 

ponham o f.110, de que te ~uspcita, proceder a in•·estÍjlliÇÕCS 
dentro d<• ho~nc<~ <~u da cmpro:s. ou no~ nq;óc10S cm pcuoa, 
..:m pt«•"-~r o fdto" (Op. cit..lo.:. cil. p~~~. ·0~ c~33). 

S. A C.zrta Polluaa de: 1967, ao dilciplinar a macéria, fc-lo da 
.qumlc m.:~ncina: 

"Art. J9. A C.imana da~ Dcpu&Adot c: o Senado Fcdc:ral, 
cm conjunlo ou .cp;anad.:amcnlc. criarlo comit.Wcs de: 
•nqumlo t.Obn: !alo dc1cnnin•do c: por pruc cctto. mediante: 
n:qUCilmcnto de um tetQO de t>c:W mcmbtot," 

F. a Emald.:a C~lucional fl9 I, de 1969, limitOU•IC a 
~Uilr, DO""· .J7. o an. )9 d.ll.ci Maior que lhe deu orildll. 

O que aaraacruo~ at comú.~ de inqumto p~ pc:lo an. 
J~. dJI Potlla de Maranda (Comcnl!riot A Conltituiç.lo de 1967, 
T ,nno III, pl$. t.IJ. "é ou ocrcm ptd1mrnara de ati•·•d.:adc lq:•-l.:at•· 
•·a. OU puratnc:ntc: rllc:lai!Udora-. OU de ÍIIIUIIOi de in(omu(llo b 
~ popuJ.u-ct.. apo:ialmcntc <10 ckilorado. Falca..Jho o dcmm· 
to d.:a ptod~o d.:a prov;a llCCQ.aAna A dccnAo jgdkbllr- ou A 
-~-r~,,~ ... 

6 Ccno que a ~ de comi.\~ de ínq~ro. tqundo at. 

COfto.tJiu~ bt-;aulcira._ innrill•-dmcncc cScpcnde de n:qucrimmlo 
r.~ por um letQO dot mcmbroa da Casa que lü pn:1mdc:m 
'""''''"' .. c hm•IAda• l .apur~o de: (alo dctcnnii!Ado, "ale: aaora 
cuman.at o que ;a tctpalo cfitapl&n. o Rqimcnlo Incemo do Senado 
Fcda'.al. 

o .. ~ .. la "•nlctn.1 corpom"': 

"Art, 1611. A Comi .. ~ de: lnqutriro tem por Cim :a 
apur,a,ç.lo de (;ato dc1cnn•M4o con..Unlc: do alo que deu 
onJcm À wu ~ (CQntt. :art . .J7). 

An. 169. S1o te AdmilirA Comiulo de: Inquérito .obre: 
nutm;a pdlrnmlc::: 

a) l C.imar.:a dot Ocpuudo.; 
11) .\.• ;atr•1dada do Poder Judici.lrio; 
c I AOi fi.N.adot ... 

S.a •'CI'dadc. aJo pcricit.amc:nlc Clplld\'Cis u ru.ôa que: 
,.,ndur.cm a triphcc r'C\tl'lç.\o rq:immt.:al. 

CQfttt~tu.ldo d:a Cinura c do Sc:n:ado. com atribuiçôo comuns c: 
c:apodr.eu. o lqitlati"o #: Clcrcido pc:lo Congn::uo Nacional. 
Al~. no tc:Jimc d.:a bicamctlllid.:adc. nlo 1c: c:ompn:cndcria que: 
uma d.:aa CU~ü pudc:uc: imÍtalir•tc na vida. nos problcmu da 
C!C'Onomaa •nlcm.t d:a outra, tem quebna dos princ:fpiot gerais do 
d•ralo que informa o Poder que compõem. 

All:m do 11\l\Ú., 1c: a maléria can:ccclona de: invcstigaçio é da 
compctC:ncia do Congrc:uo N~acional, a Comiulo de: Inquérito pode 
ICf 6oi&nadl por qualquer diU Cuu, ou por amblü. ~ a COIIllinmb 
opbúo. 

T .:~mbé:m ·andou acc:rad.:amcntc o Regimento lntc:mo ao nao 
admitir comiulo de inquérilo sobre urividudcs pc:rtinmtcs ao Poder 
Judiciârio. E.w vcdaç!o, é óbvio, nao elide: outros tipos de: aç!o 
li~>C.aliz.ador.a do Congn::uo Nacional .obre: aquele Podc:r, 
coOJignados nu lq;islaçllo, da mesma forma que: o Legislativo nilo é 
in .. ulncrávcl A aç!o controladora do Judiciério. 

O que os melhores do Direito sustentam, é que: csté Clprcsso no 
:trl. 169, lerra b, do Regimento Interno do Sc:nudo Federal, é que: as 
uti .. idades do Poder Judiciário são insuscc:tlvc:is de Clame: através das 
comi~õcs de inquérito do tipo das que se: nomeiam no art. 37 da 
Constituiçilo vigente:. 

Ainda, se a doutrina, traduzida na norma regimental, não tolera 
u existência de: comissões de: inquérito sobre: matéria pertinente à 
Câmara dos Deputados c às atividadcs do Poder Judiciârio, muito 
menos o permite: cm relação aos Estados, sob pena da quebra do 
princípio federativo. 

7. Concluldas as considerações de nuturezajurldico-constitucio· 
nal, passo ao c:xamc do Projeto de Resolução n9 54, de 1976, do 
nobre Senador Itamar Franco. 
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Deixados de parte os aspc:ctos constitutivo c operacional, a 
proposição, no que tem de eucncial, penc:guc a c:riaçio de uma 
"ComitNO de Inquérito, com A finalidade de apurar autonmçôa 
par.a alicnaçio de lcmu pllblias com mais de lrh mil hCCI•ro". 

A üru Poll1ic:a aluai, ao tempo cm que cria cond~ a
p«iai, para 11 lc:gilimaçio de pouc c de pn:fctàlcill para aqun.a(io, 
aléccm hCCiaro. de 1crra1 pllblias, es11bdc:ce not llnicodo an. 171: 

"S.:alvo para ~ccuçlo de planos de n:forma •arAriA, n.lo 
.c far.&, .cm prévia .:aprov:açio do Senado Federal, alicruaç.lo 
ou cona:u.\o de lcmu publias com An:a ,upcrior a trh mil 
hCCI::m::s." 

O raciodnio m.tit clcmcnlllr mostra, de t.afda, que t.Âo con· 
wdcnad.u irrc:gubro todu u alienaçôa c con~ de 1crru pu· 
bhc:u .cm prévia auloril::açlo do Senado, c rqubn:s. como corolAno 
1<\j:ioo. tod.u '" que a 1ivctcn1 <>budo. 

Or:. pn:1cndct a .:riaçlo de um.z Comaul<l de lnqucnto apunar 
a...n autoriza~. que con,liluem indc..·hnâ\·cl C:\a~caa con•hlu· 
Clon.zl, a mam me par«'C. n<• mlnun,,, )tr.1•c •u•~~~:lo ;ao .:-.ar;!itc: 
morah1ador do di,po»jlivo, 

Ao oontr.irio, norma allllmcnlc taluLu, o Rqtimc:nto ln:crno I~ 
\'C <l cuidado de I'OJluardllr, \'CJ.tr C ICI.tr J)CIASu.1 .:aplic:a('.lo prAiiOI. 

A:s.im c que lhe dedicou lodo um aapllulo, cul4mcnlc o IV do 
Tllul<~ XIV, que cuida da liccn('ll para alicn.:açlo ou oontXt.t.lo de 
tc:rr•u publicou. c do qu.zl. .:11c mesmo para mAior publicidade 
rq:imenllll. trans.c:n:vo o art . .&07: 

"Art . .&07. O Scn4do .c pronuncillri .10bn: a al1cn4Q\o 
ou .. 'Ona:u.\o de 1crra:s publiç:u çom Arca 1Upmor 11 J.OOO 
(lrh mil) h«<an:s. walvo para accvçio de pbna. de n:forma 
agrArila (Con,l •• Arl. 171, parAJITllfo linico), mediante pedido 
de: autorizaÇl}o, formubdo peJo Governador do Etudo ou 
T c:rritôrio n:spc:ctivo, in,lruldo t:Om: 

a) plant.:a c daaiÇl}o minuciowa du 1crru objclo da 
lranwaçlo, csciAn:cimcnlos tObn: o destino que te lha pn:1cn· 
da dar c razócsjuslificuivu do alo; 

b) nome c nacionalidade da pcuo11 tbic:a ou juridioa 
compradora, capAcidade de aploraÇl}o c idoneidade 
profiuional: 

c) planta c dcsc:riçio de outras terras que o adquirente 
pouuu, com espc:cificoç:lo da ropc:ctiva Arca de uliliuçio; 

d) pun:ccr do órgão compclcnlc, na. Etllldos. sobre as 
condições agrológicu, c:cológiCII c climAticm das 4rc:a~ 
objclo de :alienação ou conc:c:ssAo, bem como de 1ua posiç:lo 
c:m fucc dos lrunsportes aos ccntro5 consumidotcs: 

~:) c:sclurc:cimcnlos sobre a ~isli:ncia, na Arca cuja 
ulicnuçilo se: prelendu: 

I -de posseiros com muis de lO (dez) uno1 inintcrrup
los de ocupação: 

2 - de silvlcolus. 
§ I• Trolando·sc de concc:ssilo ou alienação nus zonas a 

que se: refere o a ri. 89 da Constituição, o pedido de uutorizu· 
cilo serâ cncuminhudo uo Scnudo com prévio assc:nlimcnlo 
do Conselho de Sc:guruncu Nacional. 

§ 2• 1:: licito u qualquer Senador, da rcprcsc:ntução do 
Estudo, encuminhar, à Mesa, documento destinado a complc· 
mcntar a instrução ou o csclurccimcnlo da muti:riu." 

8. Nu verdade, as Comissões Parlamentares de Inquérito, nu 
sislcmáticu do direito brasileiro, não se destinam meramente a estu· 
dos, a verificações genéricas, às elaborações de teses, às situuçõcs 
abstraias. Ao rc:vé:s, consoante: o próprio texto constitucional, elas 
objctivam a apuração de: fulo determinado, concreto, real, do 
interesse geral, da colctividade, da Nação. 

O pa~ /:, poii, peJa incon•tilucionalidlldc. 
Sala das Comiüócs, ll de junho de 1976. - Acdoly t'llllo, 

Proadcntc:. H~hldio :""An. RdAtor- ltalhkl C~Oio - \Ali&' Ola
'"'- \'CIIeido, de acordo com .,olo cm ~Cp~rado Otto l..rfuu-. -
llrilor Dia• - ~ Cannro, pdu ruo3oa qlll' apot \'Ubalmcnlc 
- tlnariqw ck-l.A Roqw. 

J'OTO E.\1 SEI' ARADO DOSR. SE.\'ADOR LEJTECJIA I'ES 

Soque poc o bnlbo do pa.m:cf, n.lo IC pode auctpr no proje
to qualquct c:t\·a de Íncocl\tiluciollllltd.adc:. 

A Cont~~luiÇl}o, an. )7, ta primeira 1 admitir a oon\tllulçio de 
comu...la de inqumlo, dadc que ..abft lato dctctmmado c por 
prazo cetto. mcdi.tn1c requerimento de um tc«o dos mcmbfot da 
C.uo~~ •ntc:ro'-llda .. 

O pro,rcto cm quc:ulo. qucr do J'OfliO de \'1\t~ lo mui ( Rq i':(). 

b). qucr do r>onlo de •nlll rn.tiC1i.al, IC <Unltm Mt;IC\ n,orOM» 
IJmata. 

Em •ul»t.h"o:u .: d.1 .:ompr~tn.:1.1 n.:hu~> ~ do XR.1do ~uhmur .1 
.1lacn~.â" .k om,hcu ~rtCII(Cnle> lllntl" .:uJ~ -'r\'.a C.\.:N-1 lk ,\ tiJo 
h.a, rcu.ah.1dà., h'<LI".a, ;a• •l'nd.l• 11'11.1• <om o tilo de n:(,>rm~ i1$r.lo• 

S.lo b.\. cnln:c.tniO, Uftl.l COftClCit~ CUIA do QIK ICJa n:IOI• 

m.a l1Jr.lri.1. A n«lo comum t 4c qiK ICj. a dM't.Ao d.t Jlcb.l para 
dirund1r a lc:rr.a pdo lft3íor n~o poo.'&IIPCI de ptoprid!not.. feto• 

tnnrando-te pr~n:st~,...unallc ~ c.ucnt.Ao cto. btUóndtoo ptunAraos. 
A~'Onl~ toda~ que. iOb o ptcCQio de realiZar rclornu -.r-A· 

na. o ISCRA c:al.l ,tJiCJIAAdo .bu.• de pt\)JIOIQ)a ~mun.att, .a 
rirmu pn~ a ~ irrl>o6riot. num PfO«<IIUncnto nAo tOcncnlc 
condcn!wl como IObn:t~ cnsqador dA tormado de 110\'0t 

blllllnd.o.. 
Por cs.ia va.a aü tendo lraud4d.t a di~ t:Otumuáonal quc 

cnou 1 unic:a a~ para vendA de J1cbu da Unilo ICITI • pthaa 
AUIOI"llaÇl\o dc:m C.W, 

Alem dcuA Jlllvidadc. dua. outra.t te lcvanram contra o antc«s
.c nllaonal. E: que 1 Uni.lo rotrin,c a Qlcnt.\o dAJ, lc:tTU que no tu· 
luro. c por inio.aiJv.a de Govcrn~ de propô\il~ >-Ocian mau at~~plot. 
dcvcm tcr dalinad.u a um raal plano de rctorma a,rAna. ao tempo 
c:m que: violama inlcra.ic:> de colonos c poo.'ICirOt ndas IIUI.al.ada. h~ 
butanlc tempo c que p.u.a.am 11 tc:r dc:apcjada., de: maneirA \•aoleniA c 
impiedosa pelos novos l.21ifundiArios cri11cto. pelo INCRA. 

Alento p11ra eslc problema, n:catlcmenlc, apn:.cnlci Projc:1o de 
Lei 110 Senado estabelecendo a c:.tiaencill de cilaçio prtvia nu rcinl~ 
graçõc:s c intimaçio do INCRA c BNH, nos casos tcspc:ctiv11mcnlc: 
de n:inlcgraçõcs rurais c urbanas, para amcnilllr 1 viol~ncia dos 
despejos que: eslllo ocorn:ndo no Pab. 

Em grande parte, esses despejos, tObn:tudo OCOITCilles no Ccn· 
tro-Oc:stc' do Pais aconlc:ccrn cm Arcas alienadas por instituições 
oficiais. 

Por cons.cguinlc nAo h4 outra forma de o Scnmdo fiiCIIIizar c con· 
trolar cs:sa situação, tcnão através de comiwo de inqucrilo que, co· 
mo a presente, 1cm ropaldo constitucional c regimental, ao tempo 
que apresenta, lambem, requisitos de convcniencia c urgcncia 
inufust4veis. 

Sulu das Comissões, 23 de junho de 1976.- l.ellr Chans. 

PARECERES N•s48ol, ~. 486 r487, dr 1976 
Sobre 05 J>rojrros de Lei do Senado N'IJ 260/75: Dispõe 

sobre o c:anc:rlamenlo de penalidade aplicadas a senldorrs 
civis c o abono de falias não jusllfic:adas e 266/75: Delrrmlna o 
c:uncclamenlo de penalidades funcionais, concede o abono dr 
falias nu Serviço J>úbllco, c dá oulras providências. 

J>ARECER N• 484, DE 1976 
Da Comissão de Comillrulçilo e Jusllça 

Relalor: Senador Hclvídlo Nunes. 9. Pelas razões expostas, o Projeto de Resolução n• 54, de 1976, 
·embor:1 com :mimo regimental paru u sua iniciativa, agride a lei 
interna corporis, despreza a doutrina c, o que é: pior, fere, frontal c 
dcscnganudamentc, a Constituição. 

Com os objelivos idênticos- cancelamento de penalidades apli· 
cu das a servidores civis c o abono de faltas não justificadas, os nobres 
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O r.Qpe'Co ck La 6o Sm.6o n< :e.D, 4c auaona do alu•tr'f 
Scll..ld« \' a"'oocdot Tona. ptopupa o cancdamcnlo de pcnalt• 
c1.Mic> •pbi:lad&• • tef'-.doro do 5«>-.co Pllbbco J!odcnl. c1a Cftlt• 

c1.Mic> •ul.llqw:1:la• ou par~Lau d.a Un&lo, bem CClomO o abono de 
•lt tltnl.& da• W&\ C\'C:IIIIW• laJt.t.• 11~ JUttif!Qdaa.. 

So COft'C1 d.t wa tramJI.&Ç&o, o Ptojdo fo1 anaado ao de n• ~6b. 
6c: 197), 6c: au&ona do''""" Senador WJitan Oonçal\'0. a requeri· 
mcnto do Pratdc:nlc d.a Com&ulo de Con•ti&uiç1o c Jwliça, poi• 
ambo• •-cn.am matma c:orrclala c. por forç1 rcaimcna.al, d~cm ler 
lramll.tçlo conjuniA. 

S a cít.tdJJ Comiulo, dcu·te prcfcrencia ao Projeto n• 266, cm 
face d11 iUII maior abrangencia .obre o llüunlo abordado. 

Na \'crdadc:, a propo,iÇllo prevalecente reivindica os mc:smos be· 
ncrTcios formalizados no Projc:lo n• 260, de 197S, mas amplia seus 
propósitos nos sc:rvidorc:s do Poder Lcgislntivo, do Poder Judiciário 
c do Qo\'c:rno do Distrito Fcdcrul, nlém de pormenorizar limites, /t 
concc:s.~iio dos bc:nc:ITcios, que niio foram detalhados no Projeto n' 
260. 
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... , ........ 

:-A et:tllltlliol! M ~ piM ..Me-..,..,._ 6o Go. 
·-.., ~ J'<f161r&l.. ....... dlt ,.,..., 1St la • - ~ ,..., .-....c- • c....,.,__ lcft o ~ cs. ~. 
~- ,._. ... ~ pnr~~ 4o ~.....,~o 0... 
~~- • ...,.., (<llft.ifo .4!_ \', CS. C...uslllliQiol. ~da Uw o~ ......... -~·---~·lei ..... ...une~~ Of(»• 

IWJIIU;IU., ....... """" ~ f ,..,.._. da ......,.eç&o 4o Onlnw 
t'111M*'.,.,., I':',S a• • .se C-~) 

' - A -""'t'~ - ten ........ 4o l'odlr Lcp~&~. 6cw-
~ ....... ,....,..... ,. >e.. ....... "' ~·- ... "".m. 6r «'0110< 

-· --- 4t , ....... t 6o ~.-......a dlt w lona.Ju.at 
;-,..,..,..... .. ,,. ~. ~~ a&o w tiiiCIIIt.t ~C) pnadpoo cs. 
~~.!li~~ C.a .. 6o'C-.,- ""* UliCrfcnf 
..., _.._,.., llld.Cna 4a -.ra. .. l'do ,._ JO 4.1 COGtbe~. •a 

~ ... daa c-.,. .. (IIIIChpiU cl.atlorat - ~ llltc:mo, duo 

"""' ....,., ...... Oltp!IIU'~. potiWla c ~ de QIJO\ de -
"""~- T ai'~ Pf'I'"AS~w'a. ~patA. C!mua.. pdo 
..,,., .a, III. t. para o s.c-cso. pdo .,..., "!. IX. amboo d.t c-
u:~ f·~ü.. - qu,ap w at1'0lalll a lupó'- d.t obnf.a'
.,_. 4o .,.,.._,de ~.o· p.u·• ~·· qvc •cncm ou atmpm 
car,_ de-· tef'~ t (,t.em Ot ~ .-mamcaao.",lup6. 
lao qo.14:....., ot (-.JutWII ~ oo oll7dn'Ol d.t ~ .... ,...... 

4 - o. tef'-.doro 6o Poda JudJo4no. l&mbtal &mparadot 

!'do ol.ado Pto,cto. ~te nlo podem ter ~ 4c utn Pro,ao 
.X l..a 4a ICOQAln'.a do C011J1010, ,. que • Coa"ttudo dctumtna 
Qut I..LI ~Aoaa~rv• pcr1CIIC!C ".10\ TntKIIWS Fcdman com JUn~ 
Cftllodo" acm~ n.IOOft.IJ" (&fUlO XI C/C I u. 11, cSa con .. JtUJ• 
~I. o que alo ocotrc 110 c:&tO cm poaua... 

Coa.a..L&•te catlo que.. mamo cm te abwaindo do incon· 
tt•tnhd unpcdunallo con"nuaonal •poatado pdo rdcrido aniso 
~7 d.a no.t.a La MaiOr, o Senado .omauc poderia lqillar para"' ter• 
•ldora do O."nto Fcdctal •tn.U de Projeto que te c::qota nat 
hm1ta tr.aÇ.adot pda Con"nuiç1o c: pelo Rqimcnto lntc:mo, r.cm o 
nf~ d.t CirnAra. 

Por outro lAdo, dê-te dal•quc: ao fato de: que o Senado, pela Rc· 
taluç1o ~ bO, de: J97S, jA abonou u faltu nio jwtilicadu do• JCW 

ocrvidora 11tc o limite: de quinze:. rcaindo cnt1o c:m prcjudicialidadc: 
o tc:Jundo pedido. Na hipótac: de: aprovar o Projeto n• 266, c:staria 
fucndo na.cér nova lei para ampliar o pcriodo de: abono rc:ccntc:· 
mcnlc concedido, o que leria uma inc:ongruencia; c:, Jc:gi1lando para a 
Cllmara do• Dc:pullldo1, o Senado c:sa.aria incursionando c:m matéria 
que: foge: A sua compc:tencia, c: ofcrcc:c:ndo A 111n~lo prc:sidc:ncial, cm 
duplo equivoco, rc:soluçõc:s indc:Jcgávcis da 1ua c:conomiu interno c: 
du privutividndc: du Câmara. 

Ainda nu hipótese de: se: permitir no Projeto o ubrangenciu dos 
servidores do Poder Legislativo - c: particularmente: os do Sc:nudo, 
por evidente ilação - u proposição tc:riu de: ser distribuldu igual· 
mcnlc: parou Comissilo Dirc:toru, pois delc:rminu o artigo 97, do ilc:m 
VI do nosso Regimento Interno, que compete a tal Comissilo 
"cmilir, obriguloriumc:ntc:, parecer sobre os proposições que digam 
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tcoralo "" ~ c "" ~ d.a S«m.ana c ... que --- .,... 
ftcpPC~~IO. o.ah'O O~ 110 An, 4C_. :0. IICIII :-. 

lw .. s-&o. c - t..<c 4Ü -~ "-c ~ •Jif'«lat o 
ll>tfliO doo> ~ llil'b """"""' fum« IC'III pct'rw, ~ ~ 
temo~ Q1iiC o pn:-=:c pro..~ • ce.'.ll"iAiu.W .. c--ao • 
C.:.-.t•ll:do c 11114101.. .a (aa ck qw a m.Uru toC)e ~ pdo 
tdcn60 O.r..io r~. · 
~ dP c~ ., de- • ti'e. - u..- a.rt..... 
~k - ,..,._. ,....._ R~ - C>tt. ..,.__ - .~ 

··-·~·,_ 
rAat:n::a , .. ...,. ,.,.,. 

o. c ........ c-....-.rJwodet 
• .,.,:~t ....... ~ 

\'~.-.c~..., ..... .,._,., Qoa.~W. Ot ~ 

df Lo do Stlludo """'· :.0 c :.e.. &Abot. de ''""· .............. ,_. 
~ """'. ,......,. -..cn. (I!Wniau.. 
A•~ •'i-•••cuhiNt o~ de,....... 
~ ~· ..... idoot'a cMt c o ._ de r.Js.... .&o JWI&if.· 
~ ... fl.....SOaliUnolc~Ot 41M ~ ~ ·~ 
4a...W.. 

~· c.-.....w .se ~ Nblí(o c .......... c-. l ..... ... 

,_.,.,o C!llu6o .-~ 6o lllloàil4 ct. -am... Ot ..... -
~ t..U~ cuutlil·.-w cb~ pooco ptllf poe40. ~ 

:r~ ooocfulit'--* qw. .&o ......... Ot ......,. .-o~ enoitOt 
que àfttpru.ua eon~• au&on:\. .. tácn.k• ~ a&o ~ 1ft 
f"()NDAibl-10- ._-que .. __.,.. ...... t~ • 
prap6t.llo. uquda C~ T~ qur"" f~ do.....,.. 
L.,.."'IMI - pua ot qun um 6oo rro,no. ~ a ditü& pit\l 

~·l!ld-so c taiC&• - jJ IUib&m obUdo ~c. Cal IM•,.. ~ 
,_,_ídadcdc R-Jiudo- plcu ~ 

Sa ~ a:..- de .conto com •• Of!U!..,_ apmdlcS&• 110 

,.~ _.,.~ado pd.l COCIIIWWo de ~ ~o C~ C\IJO 'I'Oio 

fuul pede que • malb\a ..;. ~ P'M C!ICa COCSSMJo. • (w 

dr que lbc wpontwn ... CDfl~ dcold.at.. 
Pdo ""· ~7. acaa• 11. IV c V cSa Coc.ci&""""' F4dchl mcm..aeo. 
~ 1 aduura compctblcu do l'raldcacc cSa R~bbca • w· 
CUII''a de dttpor tObft ot ~ Pllblicot da UníJo. A alefto.\o 
4ot. bcndlc1ot ..,. ~ ~to ao..cmo do Dnuíco Ndmal c.m· 
!>Cm n1o pode ooom:t por Projdo de La de lramil.ldo bíclelftU'aJ. 
}J q~~e t da c»mpdblda prinura do Smado lcJitlat pu-a o tm1rtco 
federal (attito .a~ V, d.t CcmttiluiçAo). Comp&ttilhar • anic:Uirv4 

•om a Ci~r.ara - alravb de Projeto de La - aocria (mr o prmdpto 
da uniamcnhi!Ade a.pccial que te ractVa ao Senado Fcdcnal. 

Ou1ru imo~ de nalurc::.a 1ktlia . .ao ipalmcnlc apon• 
l.ada• no Parecer d.t ComWlo de SctviQo Ptlblico Civil. lodu pro
•~let brilhanlcmcnlc bem fundamc:nllldu. 

E.t1.a Comwao. • nouo \'CI', nlo lcm condiçóo de tuprir 
nenhuma du inco~. na hipólcx de um Sutn1i1u1ivo. cm vir· 
tude dll prc:Cl:llullçJo do :aniso 57, itens 11, IV c V d11 Constiluí,lo 
Federal, que condena inApclavelmc:nle o bito du propcniçdQ. 

b1o posto, opinamos pcl11 n:jciçio de ambos o• Projeto• por 
inconslitucion:lil. 

Sulu dos Comiuõa. 2 de junho de 1976. - Accloly Fllbo, Prc
•idente- Htl•ldlo !llu~~n, Rel111or- Rmaro Franco - .Ldr~ Cha•n 
- Gus1a~o CapaMma - H~llor Dlat - Hmrlq~~e de La Rocq~~e -
J~ Sai'My- Orro ~hmann. 

PARECER N•487,dc: 1976 
Da Comlssio de ~nlço Públlc:o Cl•ll 

Relator: Senador Mallos Leio. 

O Projeto sob nossa nprecinçilo, no qual se anexa o de n• 266, 
de 1975, também originário do Senado, foi rcc1.~minodo, a pedido 
desta Comissuo de Constituição c Justiça do Senado, ali decidindo-se 
conclusivamente que as proposições silo inconstitucionais. 

Rlllu·~ -.ao. 4111""" ~. toOnC.,. ~ .... la.í~.a 
• c~ r~ ... .,...,.,ftDclo """"""__....r-r-o~ 
""'~ w ~ .,.. - tn1l:'lcR ~ ....... 
o..ari. ~ .»-.. ...... .-.. .., ... 

s..:~a .,.., c~ "'• ~ • '""' - '-"- ......._ """'""' .... - ,..,_ r...-.. Jltb4ot - ~ ,,. - ~ 
f,_... 

r.,.,;n:a ·'" .._an:. '""' 
n. c ............... ~....., • ........... l.ft .. ("-' 

h ,. ~. * '""' •,. !JIW.&. • ,..,._ .,. CiMI!ww .... O.,.. '-""' ,..., -v-• ,_..,... •......W. ,,~ ......... ,.,.,, 
--. ~"'......,.,. ,.......,...,...-.. ._~ .~ ._.... ......... 

o ~~ ~t!UU ~ ·~~ """""""IIli ~ "'llolhall•~ 1lló 
C~ S"'~- ,_,_ ,Ji,;> .a~~· 11 IIII• C"'*tlllll~ P'~>IH" 
""., li•,...... '""""•oJt rc!OMJo> ~""""~~-~ • ,..u...,. et.t~~ • .a.~""" '-~<llj~ .. ~eo. 
~<•. f ............. ""'""~~ ... 

•\ l:,,~cllr \l~"*.,...,., _,_.....,.,.,. cllr t:.~ oll4" l.t<U 

·-.-~~a--~ 
·~r.-.., .. """"'" • ~-· ,. 4,....,.. ,lillll • .,..,~ • 

,_ t:.~"lib:aó ...... ·'~ •· llw ~ rca.:. ~ .. 
1. ...u.. ,_,., ~..,. .- MJI» ..,.,.,. ,... s~ ... ...,._ """' 
,. ..... ) k~ '""'.....,_, ,.. .~ , .... ,...,., c .... ~ .... ,lli'l, • 
~«•- ~ t.w ... « \fi:.'!:o«t Gft~·- •e~~::u; lk ~ w 
.. ...... "~ .t.Ao ,. ~· ~~. ·- :: • .Wiol • 
I'W~ 

o~w.,....<A••..._."'-~••..,...•tu'-'· 
Ut'oO 4of Ot""""" « •"' pPII.:Iia .... ~._ """'"11111~ qo.r""' 
"'~ • ,~.~ ..... " dftll.:> lll!ICI'f () ~ llllo&IWo .aNil ... 
,-...,.~-·~"' .. ~ .... ·()r~ 

.\ • il-.. q\llf """' «llrtlr.&o • ""_,..,... ,..e.._ ..,.._ .. lO 
hkl) .a-.("- IOH't......,.. • J~ apillll(la domU ilf·· 
m't1'0h'll. ~ ""''.U_,., pa.r:. Jod.t • ~ lli,.W.... E 
patlllal(o-

s, (.itft.ar~ ~ Drpvl.1dot ., pto,rto 1~ '"*'"'na dai 
c-~ • c-.-.:.....w c , .... """ rct.a '""'"tüt~ c iU'•· 
d..:td.t«. c. de I'IA.tft(:&e.. rct.a .apto.·~ foo •cw.:n·.-cto ffn f'loüt ..... 
na Scu.l.J de' 91k Junho (IIW'I'mlc. 

Tra14·<e de pm;..W ~"UI coo.:~ pd.a UllWo l'nktllJ • •111· 
111.1 de ~I c o.:orf\ISo .a !'I' de .abn.l de I'W,, 110 P.aoollk MUA~ 
d.l .&• Rqilo M ihtat 

Rwu.ado o .:umpclc:nlc ·~uttuo IOt <ompto•·ada a rllr•lldc.r 
rctmancnlc. A rcpat~ t! Alo de' ínletta JI"IIÇ.a, 

A pc:n..W apcá.:al t fruda cm uà •"Ua o maior wiAno mlnimo 
"'Jcnlc: no Palt., tendo lro~n•fc:rltd. cm C'A.\0 de mone do bcncflciArio. 
.ao (ÓnjuJc: c: tilhcn mc:nora de 18 anm ou invAiadol, c: ti lha• .tOIIcíta,, 

Sob o lllpcciO tinanc:aro. vale: te~UIIar que dopc:wa raullanlc: 
d:a Lei corn:rA .\ coniA de Ellaracn Ocni' da Uni.\o - Rccun01 tOb 
:a 'upcrviilo do M ini~o~crio d:a Fuc:nda. que te dc\linam 110 papmc:n· 
r o dt pcn•ioní~l.u, con(ormt pn:vc o :an. J• do projc:lo. 

!"lo àmbilo rc:gimtnl:al dal:a Comíwo, nada lenho u opor A 
proposiçlo 1o0b u:ame. opinamo• pclllsUIIDprovaçio. 

Sala du Comiuõa, ::!4 de: junho de 1976.- Am•ral P~lxoro, 
Prc:5idtnte- fkn\'dllo fC'rr~lra, Rc:huor- HmrlquC' d~ l.a Rocqut
RobC"rlo Sarumlno - Ja~ Fnln:- Mauro llc:M•IdC"l - l.tll~ Cha· 
'~- M111o~ Ldo- JlC'lror 0115- H~IYfdlo Nunn. 

O SR. I'RI-:SIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vui à publicação. (PauSll.) 

Atruvés da Mensagem n9 82. ·de 1976, o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado a e.~colha do Sr. Asdrubal Pinto de 
Ulysséa, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata. 
pam exercer u funçilo de Embaixador do Brasil junro à República 
Coopcrutiva da Guianu. 
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Com vistas à nprccinçilo dn mattria, a Presidencia convocn sc.~
sào extraordinária a rcaliur·se hoje, às dezoito horas c trinta minu
tos. 

O SR. I'RESIDE~Tf. (Magalhães Pinto) - A Presidencia 
comuniat que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter
minou o arquivamento do Projeto de lei da Cãmara n• 31, de 1976 
(n• 632·8{75. na CMD de origem) que modifica a rcdaçilo do inciso I 
do an, J•. ~ lei n• 6.009, de: 26 de: dezembro de: 1973, que dispõe 
)Obre ~ utiliL'II;.io c a c:xplom~o dos aeroportos, das facilidades à 
nA~ç.io Aerc:a, c dA outnu providénciu, por tc:r m;cbido pilrcccr 
contrArio, <ju.anlo 110 mCrito, ~ comWlo a que foi distribufdo. 

t'ROJETO Ot: l.t:t DO SE.'IiADO S•l67, DE 1976 

Alln11 o ardp S.O d.l C omollcla(ào d.l• Lria elo T rabalbo. 

O C onsro.oo SacionAJ dccrcu: 

An. I• <h p.ariçafos 1• c ~. do altÍJO ~. d.l ConJ.Oiidaçilo 
d.u l.cn do Tr.a.~lho. •prov.ada pelo Occtc1o-l.ci n• 5 . .t52, de 1• de 
m.aw de 14.1), Jlol~'-' • .. .,or•r com • "1!uintc rcdaçilo: 

'1 I• Perda".\ 01> damlos de .u.MXi.ldo o wndtC:.IIl.JdO 
'IIK. por q&Wq~ mOII\'0, da.ur O caefdcio da profu.llo, rc:t.

uh·~ 01 GUOI de .JpoiCft!Adoru por tempo de ~ÇO. 
t ~ <h .a.~~ de ~ndic:atos de cmpRPdol ou Ira· 

balh.adoro •ul6ftomcn c de pt'Ofi•wo.W• líbcnn que (orem 
apottenl..lodm r- uw.a.bdct. atf\'a'ml cm JOU' de aii.1Rto-do
mc:.a.. cm dacmpt'CJO OU (.a..J&.. de lt.JbaJbo, OU OOft\'OC:.dOI 

pu:. o ten'I(U mww. ola padc:rlo os ropecU\'OS dJrciiO\ 
t.lO<bGu• c foGado ciCftlos de qu.alq~ contri~. nlo po-
6mcSo Cftltct.anlo, nc:tttr C&IJO de admanutrado undic:al ou 
de·~~ «oo6m.ca ou ptofi•UonAJ." 

An .. ~ l'...u la c:nu:ar.\ cm ~r na da&.. de wa pvbhc:.çilo, rc
·~ao .a.• d.upa•••~ cm cuatr.\llO. 

Jcndlk:.(M 

Ot,a••·amo• com " p.'CICIItc ~. mdllor acbrar o tc11o 
(IOIUoC:ilod.ado, blan com<) raut .1 pofdoibtJidadc de 0\ apoocntadOS por 
tcmz.o 6c llc:f'"'o oool&nu.a.rcm a pct1c:n«f, com todol 011 dirat011 c dc
•'c:fa., - q......Sroa .a.~oocut~>'O' d.a• cntid.:ada .. ndíc:.í• da ropa:~i.-a 
c.a lq>:~ll.l' 

C-. dalo, O p.a.t.\tr.tlo Jt, um do• ~0\ dat.J R0\.1.1 p!OpoN• 
~. t um 1.aa1o qu.ullo laQónl(lO c ale momo amprccU.o, :ao tratar da 
pc:tW de dtmlo• doo 10nd.c:alu.adol. n011 Q.)()l de api)ICil&..doria, ao 
ola lun qu.alq~ ro.u"•· faundo, Nmplamcntc que o (ato de da· 
UI o 1ra~ludo1 a profS'tolo miC)a. por " .O, a perda do• dtrato• 
undocan 

Bu.,..amo._ .uum. aaaccnt..r a ro...,J.-a, a fim de a»q~urar a 
pmn.aneti(U de tr.t~lludoro. apoocntado1 por tempo de Kf''ÍÇO, dc:
•·od.amerlle ttn.Soc.alll.adoo, no• Qll4drat \lnd~C.ai•. w:m lU ratriçõo 
IIOJC CUOoiC:ftiO. 

C <Imo ublanos. a lei OtJ.iníc:. da Pn:videncia Socialm»eguna 
"'" ll.a~lh;adoro , pot.Nbílid.:adc de apo~ent..rcm•lloC por tempo de 
tef\'IÇO .a p.artar de trint;a ano• de ativid.ldc devidamente com• 
pro•·.ada. I tio wgnafia dizer quc.tcgundo noi.WI legi•laçilo, 11 partir 
da própna CoJnllltuiçilo Federal, uma pcuoa que comoce 11 trabalhar 
ao• doze ano• de idade. podcrA ApolloCniANC ao1 quarenta c doi~ 
ano•. 

Evidente que o trabalhador DOt quarenta c dois ano' de idade, 
ainda é jo•·cm, c. mesmo apow:ntado por tempo de serviço, qunsc 
KmJlre, continuatrubalhundo, ou no mesmo, ou cm outro local, seja 
porque a legi~laçào de prcvidencia ~ocial assim o permite, 5cja por· 
que necc:s.\ita de ~uplcmcntar seu orçamento familiar j6 dc:vcrns sucri· 
li~;ado rclos bai\os s;al{arios, os qu;ais rC!iultarào numa aposcnt;adori:a 
:tind:a m:ais insulicicntc. 

Se é assim que a rcnlidude dos fatos se nos apresenta, nosso 
ponto de vista é de que nào há como negar o direito n esses trabalha· 
dores aposentados por tempo de serviço de poderem continuar vin
culados :aos quadros associativos de seu sindicato de classe, gozando 

de todos os direitos c deveres, sem as restrições aluais, que nilo lhes 
da mais do que o direito de: ser um quase associado. 

Aliás, o fato de n legislação de previdência social permitir n 
volta do aposentado por tempo de serviço no trnbnlho, a nosso ver, 
deve servir de exemplo para que este mesmo trabalhador, desde que 
prccnchu os outros requisitos paro a militância sindical, possa usu· 
fruir dn possibilidndc jurldica de participar de todas as atividndes, in
clusive daadministraçilo sindical propriamente dita. 

Quanto 'no pnrâgmfo 2', cuja modificaçilo lambtm estamos pro· 
pondo. o que se bwca é uma melhor explicitação, no sentido de: que 
os aposentados de que trata, são especificamente os aposentados por 
invalidC7~ cm consonáncia, aliás, com o espírito do Projeto de Lei 
~b exame, que é de dar condições aos aposentados por tempo de ser· 
viço de exercerem todot os direitos sindicais, nt~ porque, como su· 
bem~. hA cuos cm que 01 tmbalhadores que se aposentam por tem
po de serviço, contam oom pouco tempo de vi~ 5indical. 

Deve tcr salientado, por oportuno, que além dos ll5pcctos j6 
abordDdo~o cm favor da presente proposição, representa da, tumbtm, 
uma rcivindicaçilo de parcela dos próprios trabalhadores brasileiros, 
como é o c:uo, por c:xcrnplo, da manifestação feita pelos gráficos do 
&lo1do do Rio de Janeiro, cm KU 11 Congresso, no sentido de que os 
o'IJIOICflUidos por tempo de ICTYiço possam pcrmanc:cc:r nos quadros 
wndiail. independente de restrições. 

Por todor. a.tes motivos, esperamos poder contar c:om a apro
•·açlo do presente Projeto de Lei. que, temos c:crtcu, virA beneficiar 
boa p.arccl01 de tra~lhlldores, pelos tclcvanles ICTYiços que poderão 
prot.:ar l au..atr11balhi•ta e sindial de nosso Pais. 

Sal11 du Seuõc:t,15 de junho de 1976. - Stboa Ca,_lro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRI:.IO-LEI S• S . .t52, DE I• DE MAIO DE19-13 

Comolldaçio claJ Lds do Trabalbo. 

Art. >10. A toda empresa ou individuo que cllcrçam, respcc
tt.-amentc, 11tividadc ou p:ofudo, desde que satisfa~m u exigenciu 
da&.. lei. jp.mle o direito de tcr admitido no Jindicato da respectiva 
c:.tqono1, 111lvo o c:uo de (alta de idoneidade, devidamente: c:ompro
"•da, com rcaaNO p.am o Ministério do Trabalho. 

~ I• Perderia 01 direitos de IWOCiado o sindicaliudo que por 
qualquer motivo deixu o c:xcrcfcio de atividadc ou de profudo. 

~ ~ <h a.uociados de iindicntos de cmprcgadoi, de :agentes ou 
trabAlhadores autónomos c de profiuõcs liberais que forem aposen
:ados, esti.,crcm cm docmprego ou falta de trabalho ou tiverem sido 
con"UC~dos para presuaçào de: serviço militar, nilo perderão os rcs· 
pccti•·o• dircitoi 1indicais c ficarão isentos de qualquer contribuiçilo, 
não podendo, cntrcntunto, exercer cargo de administração sindical 
ou de rcprCKntuçào económica ou profissional. 

........................................................... 
(.~ .• C""''~'"';~s dr Cmtstituicàa ~ J1wica ·r ti~ Lrgi.rlacào 
Social./ 

l'ROJ ~:To DE LEI DO SENADO N9 168, DE 1976 

J)ai nona rl'lluçiio u alíneas A e B do artl~:o 79 da ui n9 60S, de 
5 de janrlro de 1949. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As afincas A c B do artigo 79 da Lei n9 605, de 5 de ja· 
neiro de 1949, passam a vigorar com a seguinte reduçilo: 

"Art. 79 ........................................... . 
o to O 0110 I O 010 01000010010000101000100 o'oo 00 000 lO 00 0000 O 
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a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou me.,, 
à de um dia de serviço, computadas as horas suplementares; 

Art. 7• A remuneração do repouso sem11nal corresponderá: 
a) p11ra os que trabalham por dia, sem11n11, quinzcn11 ou mês, à 

de um dia de serviço, não computadas as horas suplementares; b) para os que trabalham por hora à de sua jornada normal 
de trabalho, inclu!das as horas suplementares." b) purn os que trabalham por hora, à de sua jornada normal de 

trabalho, c.'cluidas as horas complementares; Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrúrio. c:) parn os que trabalh:~m por t:1ref11 ou peça, o equivalente ao 

sal6rio correspondente às tnrcf11s ou peças feitas durante n semana, 
no horário norm11l de trabalho, dividido pelos di11s de serviço efctiva· 
mente prcstados11o cmprcg11dor: 

JuJ!Inaçio 
Motivou a apresentação deste projeto de lei a celeuma gerada 

com o estabelecimento do Prejulgado n• 52/75 por parte do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

d) para o empregado cm domieOio, o equivalente no c:ocientc da 
divisão por seis (6) da import:inciu total da sua produçio na semana. 

Com efeito, estabelece o citado prcjulgado que: 

"Computam-se no cAlculo do repouso remunerado as horas 
habitualmente prestadas," 

§ I• Os emprcg11dos cujos salArios nilo sofram descontos por 
motivo de feriados civis ou religiotOs são considerados j4 remunera· 
dos nascs mornos dias de repouso conquanto tenham direito à 
remuneração dominical. Entretanto, tal interpretação de disposições da Lei n• 605, de S 

de janeiro de 1949, sobre ser fruto da experiência c cultura de ~s 
prolatores, veio chocar-se com a iterativa jurisprudência trabalh~ta 
alicerçada na expressa determinação das allncas "a" c "b" do arugo 
7• do diploma legal acima invocado. 

Não obstante, cremos deva prcvulcccr a tese esposada pelo 
Prejulgado n• 52/75, posto que nio nos parece Ucito subtrair ao 
empregado o sobre-salflrio resultante das horas extras trabalhadas 
durante a semana, quando do cAlculo da remuneração do repouso 
scmamal. 

E isso porque a remuneração das horas suplementares habitual· 
mente prestadas piiSSD u integrar o orçamento familiar do cmprc· 
gudo, que com ele conta pura fuzcr face as sulU despesas. nilo Kndo 
justa a sua suprcssllo por ocasião de seu repouso semanal. . . , 

Além do mais um quarto de ~ulo jA decorreu 11 purtlr da Lca n 
605, de 1949, c muita Aguajfa passou por baixo da ponte. Durante to
do c:s.'C per!odo,- como foi dito acima -. vem lavrando controvér· 
siu quanto uo cómputo ou nllo das horas extras habituais na rem une· 
ração do repouso semanal. 

Sem dúvida, a jurisprudcnc:ia, fonte criadora de di~ to, n~o po
de sempre ficar estanque cm interpretação literal da lca. Possua tam· 
bém utuução inovudora, atendendo, na hermenêutica, a novas cir· 
cunsuincias. 

Dentro desse sentido inovador da Lei, o Tribunal Superior do 
Trabalho vem proclamando cm reiterados acórdilos, inclusive do Tri· 
bunal Pleno, que as horas extras habituais compõem a remuncruçilo 
do repouso semanal. 

Eis dois uc:órdilos, com votação unânime do Tribunal Pleno, pu· 
blicados no Dlirlo da Ju~lça du União, de 11·3·1975. 

"Repouso remunerado. Horas extras. Firma-se enten· 
dimcnto no Pleno, segundo o qual as horas extras habituais 
compõem a remuneruçilo do repouso remunerado," 
(TST .• E • RR • 3.867 • 73 AC. • TP • I • 780 • 74, Relator 
Min. Ribeiro de Vilhena.) 

"As horas cxtraordin6rias habituais se computam na parcch1 
de repouso semanal remunerado". (TST • E - RR 3874 
AC.TP • 1.782 • 74 ·Rei. Min. Orlando Coutinho.) 

Portanto, pela atuaçào da força criadora da juriSJ?rudência, cul
minando na edição do citado Prcjulgado n• 52, é que inspirou-nos a 
apresentaçilo da presente propositura ao estudo c superior apre
ciação de nossos nobres pares. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1976.- Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

§ 2t Consideram-se jfa remunerados os dias de repouso semanal 
do empregado mensalista ou quinzcnalista, cujo a\lculo de salfario 
mcns:al ou quinzenal, ou cuj05 descontos por faltas sejam cfctuados 
na base do número de dias do mb ou de trinta (30) c quinze ( 15) diA· 
riu, respectivamente, 

······ .. ············································· 
(Às ComJssO,s J~ COIUtitul(ào ~ Jwti(Q ~ J~ LqiJia(ào Socl41.1 

PROJETO DE Ul DO SE.'IIADO ~"169, DE 1976 

O Congresso Nacional decreta: 

An. 1~ O excrdcio da prolluao de Fonoaudióloso obodcccri 
h disposições desta Lei. 

An. 2t Só scrA permitido o acrddo da proruslo de Fonoau· 
diólogo: 

a) ao prorlllional de nfvd tupcrior diplomado por CSCIOla ou 
curso de fonoaudiolosia. reconhecido c rqilttado na Dirctoria do 
Ensino Superior do Mlnistmo da Eduaaçio c Cultura; 

b) ao portador de diploma de Fonoaudlóloso expedido por a
tabclccimc:nto estrangeiro de ensino tupcrior, depois de rcYalidado. 

Art. J• Nu escollu ou cursos de Fonoaudiolosia dcvcrlo ser 
organizados Kt'Viços clfnicos. oric:ntadoa c dlriafdos pelo Conselho 
de Professores do curso, destinados a proporcionar aprendizado 
prAtico aos alunos, através de cstJafo. 

ParAgrafo ünico. Em c:asot excepcionais, o cs~Jaio podcri ser 
realizado cm instituições espcàaliz.adu, a critmo do Contclho de 
Professores. 

Art. 4• SAo privativu dos profissionais de que trata esta Lei, 
as seguintes atividades: 

a) pui'licipar de equipes de diagnósticos c tratamento dos disulr· 
bios d11 voz c da linguagem, cm suu formu de exprcssio c audiçlo; 

b) opinar sobre as condiçc}c:s fonntóriu e auditivu, para o fim 
de selcçilo profissional ou escolar; 

c:) col11borar cm IISSUnlos fonoaudiológicos, ligados a outras ati· 
vidadcs profissionais ou cicntffic:u; 

d) projetar, dirigir ou cfctuar pesquisas fono11udiológic:as pro
movidas por entidades públicas ou priv11das; 

c) exercer o magist~rio, nas disciplina relacionadas com o 
currfculo da formação profissional de Fonoaudiólogo; 

f) participar de programas de conscrvaçio da audição c prevcn· 
çllo de distlirbios auditivos ou da linguagem; 

g) utilizar m~todos C técnicas fonOIIUdiológiCIIS destinadas à 
avaliação c corrcçilo de distúrbios da linguagem c deficiências audi· 
tivas. 

LEI N•605 DESDE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e ·o pu~:a· 
mento de salário nos dias feriados civis e rell~:losos. 

Art. S• e facultado, ainda, aci Fonoaudiólogo, o exercfcio de 
atividades vinculadas às técnicas psicomotoras quando destinadas à 
correçi!o de distúrbios auditivos ou da linguagem. 

• 'o,, o •••••• ••••••• ••••••••• o •••••••••••••• ' •••••••••••••••• 

Art. 6• Silo criados o Conselho Federal de Fonoaudiólogos e 
os Conselhos Regionais de Fonoaudiólogos, constituindo cm seu 
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~.u... Ula('.a~ lb:noQ 1>0 cLCt'dao dA pto(a~o.lo. 

.a~P~qV~~·I!oc .a~~~pl..a Mc.w. 
,..at4f.alo llioftJ(o. So c:aoo .se taoodMaa dA mcun.a tnfr.çlo, 

.a pm.dod..tdc .ai .apl..:.adA cm 6obfo c. pcn&.ttiMSo a tnfr~. ocd 
&1nmtn* o (:an.;damcnto 6o tcJnUo pro(uwon.al, 

.1\rt. 11. O. po~6o1a de diploma de FononadiOIOJIA o~ de 
'~tlalic.ado de ~"\:lndut.lo de a~roo tCI6ncoopdtiCO de Fonoaudaolosi~. 
~'0111 d~ra(:lo mlntm.a de I (um) .ano, c\ pedido ati: a dALI da visenoa 
dol.a La. J)<)r at.abdccimcnto de cnwno aupcrior oficial ou 
ta."\:lnhecido, auim como pela -Sooc:cUde Poualoui do Braail", com 
dunaçlo mlntma de 1.100 hora.• aulu, com aigàlcia de conc:luWio 
de curao de:~ Grau, tcrAo dircico ao rcgí•tro como Fonoaudiólogo•. 

Par !agrafo linico. Para fazer ju, :ao beneficio pl"l:''Ísto neste urti· 
go: ~ in~erc:uAdo deverA uprc:s.c:nt:ar, junto no ~>etor competente do 
M '"''tl:no dn EduCllçuo c Culturn, requerimento no prazo de ISO 
(cento c oitent:t) dias contados da vigi:nciu desta Lei. 

Art. 12. o. Poder E.\ccutivo rcgulumcntará c~ta lei no pruzo 
de IrO (sessenta) dtas. 

Art. 13. E.~ta Lei entra cm vigor na dutu de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições cm contrário. 

,..., autNIIQa mYIIC1W. referem-te l JV&Ack ~ 0c mdf'·i· 
d- pot1Ardcwa de ~{lltlooa dA YOt., d.& (&1&, d.& linpaa=. d.& audt· 
~. 4.a ins\lr.a c c:orcm.a.. Em todoe .,. pai- doai..W.i6o. c cm mut· 
""' p.úta cm dauwc:ll"'IIICCIIo .a ~ com - ptOtlk:ma 
~ •• .all1ond..ldclo comprunto l cnaç.l.o de a.- UIIIWCNw-

4c ~ ... ~- ron:wldo ;wvr-.n bbawn ~Lidot par.a 
~tliUI - lrcla. qvrrt de IIWICII'a .aDI6oorm&. qvrrt a.ob coatt.ato. cm 
C'lr•hl~ plib&:at 01.1 ~.acl.aL, 

O lk·auJ. ~para- pt0tlrlms1, amou, Cítl 1~. 
~ ,_,~ l A~IAI.. que 11.1 oparrtu:ud.adf: dlt:pvAh.a do 
Cllrdl!rot nono ( .:., mdllot ~ « roaut.ru ~ ,_~ !!a 
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-"" _,.~. doovlollldo oç-~~ 01 ro.poeN• 

-"""'" ""''-- - ...... -~ ot ~ft'l)t n.nicv· 
"""-par_.., o o..noo de I~ a ler"""'._ de dur~ . 

S.,. o4ot• <k l'lrf,7, l>ov•-c -· t'CfOII\Q~, '""" 1U11 COfttCo 

'""""uo .,_,,de ':at"t..e hodtu, c. (rrna.banu~. cm 197 I, a f'IJa&JO• 
••• l),..,·~Jodr C .al6obc'.a 6t .S.\o l'aodd, Nm t.1m.a lillr!D4 tdonnvl.a· 

..;. •. <'~I'_,_ - <utrll(...;.. ......,. '""'· fi~n61J cm qvatto .aft<K ,. 

.: .... ~. 6<:> '"',.....«r-···~~·"~ 
T aftl<:ll a• ma:zn~ u=.nuus.tnu que mantém ai~Uimmt~ C\lt• 

""'' de , .. _"~ (0111 cSur.eQSo de lris a-. como •• que 
r.~W>Itm w• 01noa cm qu.atto a-. aproum.at'llllt- 6o moddo 
....,~~-. IDf'm.IDCSo prutl~ compctmta.. cm coneS~ 
t«:roo.;o-oml.lfJQ.o ck mftmi.U o llfo!*ma de pon.6ota ck da~ÚI• 
~ 6c: 'IOCIIYIII('~. cm -.o P.u ... 

Oa (WW)t • .ru.almcrllc pnocvp.am- oom a forrn.ç:&o tcónco
l'f'.\toQ 6o 1:-..~. p:opoi"C))nafldo.lbc conbccimcntot de 
.\n.alomu c f1uolop..a ~Sol ~ d.l fab c d.l aud!Ç1o, Anatomt. c 

1·1~ 6o ua:~cm.a Mf''OioO, Ncolop. Edi!C.ado. UnJ11l•lla. 
,.al<\lotu d.l ufti1UlCIII, Av.al..çlo d.& l.Jqv.qcm, T ena pia dA 

L•~ c ()ollta• d1.aphnaa.. "'""'" como aUaíoa de oboctvaçlo 
nm d~>-cnoa ..::.unrot dc:a....a apca.ahd.adc. O. aUaioa alo cfntv.adoa 
cm dlrua• a.pocula:.adaa.. com .apar-clllqcm adequada. 

t:.m 197), <» Con.IC!hdroa JOtl: Mibno c B.P. Bittcn1:0un rdJa. 
t.at.un ao plcn.tt10 do Con.IC!ho FcdcTal de Educaçlo Ot pbn.Ot do 
a~roo de FonOllllldtoiOJUI .apracnudoa ~ Univcnidadc de Sanu 
Mana. no Rl<l Gnndc do Sul, dA PUC de Clllllpirw c da PUC de 
Slo Pa~lo. ha\'CIIdO todoa lido aprov:adcn. 

O. ó'Jlo• •upcrioreo da Univcnidadc de S1o Pzaulo umbém jA 
.apro•·aram .cu piAno de C\11'00 de Fonoaudiologia, conlidcrando-o 
de nlvcl .upcnor, de lonp duraçlo. 
Com ~a.a.• mcdidu, torna·ac agona poulvcl um •ub•tanciul c:res· 
ctmcnto do• profwionait que poderão (rcq!lcnur a~raos de upcrfci· 
çoamcnto, matr:ado c doutorado, obtendo títulos de mestre ou 
doutor, por dcfc:3;1 de tc:sc:. 

Até ugor.t, parJ ootcnçlo dcucs tltulos, alguns fonoaudiólogos 
bnuilciros ti:m procur:tdo Univcrsidado;,. o;,.tr:mgciras c de lá retor· 
nam com tni~ tftulos. enfrentando situaçuo bem diversa du que 
e.\ i~ te no Exterior. isto é, não valorilllçio profissionnl c a incxistén· 
ci:1 de nfvcl Sltlarinl compatível com a formação universitária, o que 
os iguulu a qualquer leigo que trabnlhc nesse campo. 

No entanto, militando o Fonouudiólogo no campo da saúde 
pública c dos recursos humanos, i: do maior interesse para a popu· 
laçào que essa profissão seja regulamentada c possa contribuir efici· 
cntcmcntc pura o desenvolvimento do Pais. 

!':esse, por consegUinte, o fulcro desta proposição, que objctiva 
regular o excrclcio da profissão de Fonoaudiólogo, criando, inclu· 
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\lo dou Lei• do Trabalho, cm que o cmptepdo pockri dctur de 
(omparcut ao ocrvico JCm prquf.to do• ..uno., aAo a.• qvlnta.: 

"I - alt ~ (doít) dia OORICIQIOYOI, cm ca.o de laJeei. 
mano do eól1jusc. uca~dcnk. docmdauc, irmlo ou pcuo.a 
que. ckdanada cm Nl.l Cattcina de Tnaba.lbo c ~idmoa 
Social. vi, .• 10b Nl.l dcpcndmcia coon6mk:a; 

11 - ali: ) (Irá) diu OORK'CUIÍYOO cm vinudc de Ql.a• 

mcnlo: 
III - por um dia. cm cuo de nucimcnto de filho, no de

correr da primdna .cmana; 
IV - por um diA, c:m ada I~ (doze) mCICI de tnabalho, 

cm auo de doaÇllo voluniAria de ~>~~nguc devidamente 
comprovada; 

V -ai~ ~(dois) diu conJCc:Utivos ou nllo, pana o lim de 
JC aliJUir cldtor, nos lermos da Lei rc:spcc:tlva. 

VI - no perfodo de tempo c:m que tiver de cumprir 111 

c:xigenc:iu do Serviço M iliu.r rcfcridu na lc:tra c: do art. 6~ 
da Lei n• 4.375, de: 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar)." 

Tratam-se:, como JC vê, nllo só de ausenc:iu motivadas pela 
ncc:cssidadc de: cumprimento de disposições imperativu, mas, Iam· 
bl:m, pelo respeito aos sentimentos de pesar c de: solidariedade do 
trabalhador. 

A medida ora proposta, quer nos parecer, estâ cm perfeita 
consonância com o elenco de situações de falu.s justilic:adas previsto 
na CLT, pois nilo é justo que, pura comparecer a Congressos Oficiais 
ou Convenções Partidárias, o vcrcudor tenha prejuízos cm seu sa· 
lá rio. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1976. -lratrvlo Coelho. 

(Às Comissões de Constltuiç~ Justiça e de Legislação 
Social.) . -'li 

..- .__.~~~doo. ~ 6t - do .,....,.._ f .... <*P.• 
,....,. • ~~· ·~ • ......,....., - ....... d.ldlllt ... 

IIICDIIfiiOU'd ~ IIIUISid~. C!tU lol!lpl.'lt *'*" >11 - iott .. •etilu• 
1111'1, par.a que ~ ~ • ...,. ...... ., ..... Ir 0Uill04' 

d&n.\tW od.tdt. que ,_,. C!t9'ft\UDOII, &Jo .., ... .., ,...,* :.c~o 0•-, 
fi>Quci f'Cla.lmfat« --'bukr.ado pof .a w IIPf--.utltr de 1eC•Io 

Gt'Of>W). n.o Sawdo F.,.oll. ll.llur.al#lclt&c POf ta o ra.t.~• ...,.,....,_ • ,.. 

cd:t<tt o pniDCIN lddOCMIIIW do pidcdo ele Oouf'lldo\ pdo tnata1a 

ele ODD. I! !~qUI qucN - (CIQJnlwW. Llmbtm_ (OCII .. 

Tl:ll:!IRÂS. 11o1 ~ doo ocu ~lt., 1ot/t AIIIÓCiiO lk Akn<la•· 
uo c Sih-.a que, ralmcale, IÇIÜ 1atpnmi06o. n.o Du.oal todo, 

a.oc duwftnmo, CMC ~ c • IIIOdcmi:r.ldo do -.o '"'cma 
de comu~. ~ ClltoiOfdul.ltw • obr• da RC'O'OIU(l\o, potquc 
anleo de 1~. oc n.\cliiiWI,_ pouibllid.tdc de tlllu num lnlcrutbl• 
no, nem p.1ta a Qp!la.l mm Jlf'6úrn4 do Rio de Janeiro. :o-IUaÓ\, bo,c 
''CIIIOO eslc: ~.~~ lodo llpdo por um u.&cm.a modcmo de oomuniat· 
'-"> de ODD. 000 c DOI com toda• •• -w.• atphal• c Jtllnde 
~nc da.t cíd.uSeo br..Uianu. Em M.alo 0,..10, lllm~. o teU 

Superintendente, o Dr. Frcpp.1ni, aú (atendo uma obna 1almcntc 
noljvcl. 

Tive op(lnunidadc de oonh«cr o Plano de Tdcoomunia~ 
poana 0 Estado de M.111o 0,..10, Ralmcntc. fiquei c:nuwJUtnado com 
o tnabalho. dinamiuno c o oplrito pllblioo do Dr. Frcppani. 

Nao podcriamo1 dciur de: tc:Uilltar a magnllia atuaç!o do 
Ministro Quandi de: Olivcina por seu tnabalho c:xccpclonal que CJiâ 
imprimindo à frente do J<:U Mini11~iio. lc:vando o mais moderno c 
perfeito sillcma de: comuniaçõcs a todos 01 recanto~ de nom PAtria. 

Quero, aqui, congratular-me com o Sr. Prefeito João da Cú· 
mura, com us autoridades do Municlpio de Dourados c, sobretudo, 
com aquela valorosa populaçllo da rcgiilo do grande Dourados que 
recebe, agora, c:ssc: mclhorumcnto que inicia uma s~ric de inaugura· 
çõcs que virão daqui para a frente:, porque dentro de pouco tempo 
Dourudos scrâ fonte de telecomunicações de Mato Orosso, tendo, 
logo, DDD c DOI. 

Os meus cumprimentos ao Sr. Prefeito Municipal, às autori· 
dades de Dourados e àquele valoroso povo que, realmente, cstlt uju· 
dando Mato Grosso a construir o grande Estado que esperamos c de· 
sejamos dci"ar pura os nossos lilhos. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

JoK: Ouiomard- Evandro Carreira -José Esteves- Fausto 
Cutelo-Branco- Mauro Bcnevides - Wilson Gonçalves- Jc::ssé 
Freire- Domlc:io Oondim - Amon de: Mc:llo - Augwto Franco 
- Oilvan Roclla- Din:c:u urdoso - JoAo Calmon- Amaral Pci· 
aoto- Benjamim Farah - O~nt•vo Capanc:ma - Franco Mon1oro 
-Orara Quércúa- Ouo Ldlmann- Danic:l Kric:acr- Tarso 
Dutr01. 

O SR. J•RESIOE.'TE (~bplhla. P~nto)- E.atA terminado o 
pcrlodo dc:Wnado AO f.Apcdicntc.. 

Pa~o.ao1eA 

ORDEM DO DIA 

~~~ 1: 

\'~.cm turno ~oeo. do Rcoquctimc:nto,. 169. de 
J9':6. do ~ Rv>· Saat~ t.Obalaft6o o .obtaumc:nto 
óo a/ludo de Pfo,cto eSc Lei 11.1 Omara ,. 7~. de 191'- (,. ~'-· 
ar:~. n.a C.ae.a eSc Ott$ml). quc_RDutiKt'.l r~~.~ parA· 
traio. .ao •.rt 61'0 11.1 Con~ da la• cSo Tr.ab.albo. 
.tptoo•.aod..a pdo Dto~ la IJ" ~ ol~!, ck I• ck mAIO ck I~J. 
lell'do 

f>MtfcC'tJt CO~"Tlt.ÁRIO. ~ ,. oll4. eSc 1976, da 
c-.w.a 
_.,~s.w. 

b:a~o~lo, 

0 ~. t., S.... (.AR[.SA - 8.\) - 5f Pra.o6mtc.. J>C!'IO a 

O ~. MII~'SIDI::Sn:: CM~ f\a141 - C~ .a pal1>T.a 
...., t>ooWor .~ R~tr Saas-. pa~·.a CDCat!Uftlw • ~. 

O Sll. RlP\' S4.STOS (ARE.SA - BA .. Par• CDC&I!UIIIw • •-o
~ Soe ,..1.J,o do «.lldot ,) -Se, ~te. Sn, ~ 

(cSc ~~o ~14 eSc toObnlllamcnto ~c pro. 
"""' do ""*" Soudot Sd1o00 C.&n>c~~o, para que toe .l$1&&tda•toe o 
C~ do '"'""- ck Trabalbo, ~~ c-aüo eSc l.qJ~ 
S.C.O...._ m~m..c:o. que t ~ pcw ~ cmiDmlc SenAdor, fo. 
~ado R.ciaWc o oobn: SeDado! fr.aAN M01110fo, q~>e te anwt· 
f,JU <-lt·.a Q loOO!~IO, 

Slo ,_. ,_, __ a• ~~do pat"Car, St. Ptcudmtc, m.u 

N el-o ,_.cr!La .1 ~ de. anrc um pat'CICW 11.1 Coma•o.lo de: 
lq;.~ Scxul. f'll(:at (0111 o meu I'CIQIKfliMJIII4. Por atlo, •-oto pda 
I'C)!Cli\'J.o .S0 t~UQ'ImclltO. 

O~. F,_ M- (MOB - .SP.) - Sr. Prc.idcntc.. P'(O a 
p.at,•n. P~r• c:o.:amlllllar • •'OI.Içlo. 

O SSt. f'Rl:SIDI"-Tf. (Maplhla Pinto)- Concedo a palavra 
ao I>Obtc Sm...dof Franoo M011toro. 

O SR. f-'ltA:o;CO MO!\TORO (MDB- SP. Para c:nQminhat a 
•·OI~lo, Sem 11:\'ltlo do orador.)- Sr. Prc:aidcntc.. Sn. Senadora: 

Dc:toCjo tucr apcn.u um Cldanximcnto ~bre 1u ru6a in,·oca· 
c~.~.~ peJo nobn: Udcr R uy Santo•. 

A Comí•.Ao de: lc:Jitbçlo Social, acolhendo o nouo parecer, 
entendeu, por unanimidlldc. que: nlo ~ o c:uo de: ~brc::starmosanda· 
mmto de: projc:t~ liaado1 ao Direito do Trabalho. diante: da 
c:'pcctath·a, jA viriu \'CZC5 adiada, da remcua de: um projeto dr 
Con~lidaçlo du Lci1 do Trabalho. 

A matma nilo tem nada de particular. O fato de tc:r sido cu o 
Relator da mat~ria nilo teve: nenhuma signilic:açAo de favorc:c:imc:nto 
D um companheiro de Bancada, que: seria o autor do projeto, o nobre: 
Senador Nelson Carneiro. A prova disso ~ que o parecer foi apro· 
vndo, por unanimidade, pela Comissão, da qual a maioria pertencia 
à ARENA. 

Parece-me, Sr. Presidente, que: esta deve ser a norma. Se os pro· 
jc:tos que dizem respeito a alterações da Consolidaçllo das Leis do 
Trabalho liCDrem sobres~<ados, à espera de que: venha, oportuna· 
mente, C55ll Dnunciada consolidaçilo, nós, praticamente, eliminare:· 
mos uma boa parte da atívidade lc:sislativa do Congresso Nacion11l. 

ê sabido que: o Direito do Trabalho, principalmente: o Direito 
do Trab;dho. tem C5SII funçilo dinámica; silo problemas que: intc:rc:s· 
,;am a grande )C!Orc::s da popul:.çilo, c como ;u nou:.s condiçõc:s 
cxonómicas c: soci:.i1 se modiliQm, u norma.• devem )Cr, rc:almc:nlc:, 
continu01mc:ntc rc:vist;u, adaptada1 c apc:rfc:ic;o:~das. E: por i.so que: 
nlo tcm<n. 01indA, um Código do Trabalho, m;u :~pcnu uma Conw
hdõ~ç.io da... l.q;tliAçlo que:, por sua própria natureza, i: dinámic;a. 

Por ~ ruõc:s, congratulo-me: com a Jupcrioridlldc: com que: 
ajtlu o nobtc Senador Ruy Slnt~. que, sobrepondo-toe: ao JoCU pró
prio n.tqucrimcnto, aQba de concordllr com a dclibcraçio d~ loCW 

comp.anhc:itot.. 
Eua ckcn..lo honraS. Ell• c: o Senado. 

O Sf-. R•1 S..roo (ARE.~A- BA)- Muiloobripdo a V. Ell• 

O SR. J•Rf_..;JOE.'\TI: (M.aplh1c:s Pinto) - Em votaçio, <h 
Sn.. Senadora que o aprovam, queiram pcrmancca- .cnud~. 
(P.auu.) 

Rqatado • 
O Pto]c:lo de La 11.1 C.irr..ara n' 15, de 1975. continuarA a trami· 

L:ar norm.almc:t~tc.. 

O SR.f•Rl:SIDE.'TF.(Maplhla. Pinto) -lrftll2: 

V~. cm turno ünico. do Rc:qucrimc:tlto n• ~80. de 
I'J76, do Salbor Sc:Mdor M.auro Bcnevidc:s, ~licitando a 
tran.alçlo, no. Anal.~ do Senado Fcdcnal, do aniso "Uma 
\'oc.açlo par.a o ~ordatc Ctc:IQcr", de autoria do jomalim 
llcrm~ldo de 5-' Clvalcantc. 

l:.m .-ot;açlo o tcqucrimmiO. 

O. Sn. Senadora que o aprovam queiram permanecer tc~~C.· 
dch, (P.aY~.) 

Apt~·ado. ScrA fat.a a trantoc:riçio ~licit.ada. 

E O Sf.CUJ~TE O ARTIGO CUJA TRASSCRIÇÀO E 
SOIJC1TADA: 

UMA VOCAÇÃO PARA O NORDESTE CRESCER 

ll~clo ck-~ Ca•·alcaalco 

A• dumad.u "voz.a da Ka" trazem novamente o Nordc:stc 
br.wlaro .ao noticiirio dos jomaiJ como rc:gilo problc:ma. Fal11·toc: 
m.m uma vez d.u QrCnc:iu dll rcgiao. lc:mbra·toc: - c: com toda 11 
raz.\o - que o produto industrial nordestino vem Qindo cm tclaçilo 
ao naaonal (c:ra de 12 por cento cm rc:laçio ao nac:ion11l c:m 1939, 
c.aiu para toc:U por cento c:m 1968), c: rcuallll·toc:, dentro de sua com· 
plc:.u problcmAiic:a, questões como a da aplos!o urbana, por ac:m· 
pio; poii ata, 110 mc:smo tempo c:m que rc:prc::scnta um 1inal de vila· 
lídadc cxonómiCD, põe: 11 nu, c:m contrapanida, o dc::scmprcgo c o 
subemprego, invilfvcis no meio rural, de onde: vem c:sscs migrantes 
marginaliudoi nu grandes cidades nordestinas, empurrados para os 
centros urbanos pcl11 miséria. 

Em meio u discuuão, surge: uma maioria que aponta o mesmo 
caminho: 11 industrinliuçllo, como o único meio de resolver todos os 
problemas du região. Sabe-se que: para apandir seu parque indus· 
trial, o Nordeste: enfrenta uma concorrcnciu considc:rudu desigual: n 
do Sul do Puls, região que sc:mprc oferece melhores condiçõc:s nos no· 
vos invc:stidores. Além de dispor de uma infra·cstruturn deficiente, 
os Estudos nordestinos, nessa concorrcncin, ainda lc:vum umn dc:s· 
vantagem cm relação aos Estados sulistas: é que eles, principalmente 
Silo Paulo, contam com sólidos bcnctlcios tributários, 11 exemplo do 
I CM. que: só contribuem JWI fortalecer 11 centralização fabril nas 
árc:ns mais ricas. ~-:: 
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Quanto à seca, a discussão sobre ela toma-se ac:aciana, quando 
~c examinam alguns dados. Por exemplo: os gastos cfctuados pelo 
Dcpurtumcnto Nacional de Obras c Saneamento para a regula· 
riuaçlo do Rio Gualbu, no Rio Grande do Sul. foram equivalentes 
uo) rccur)o~ aplicados pelo Dcpart11mcnto Nacional de Obras Con· 
tra us Sccus cm todo o Nordeste cm seus 43 anos de funcionamento; 
c 6S por. cento da Arca irrigada pela Uniio encontram-se no Rio 
Grande do Sul. E.nado que, como sabemos. nilo enfrenta o problema 
da estiagem. 

,, redescoberta periódica do Nordeste - a cada estiascm. a ca· 
'da dcwutrc - como rqiilo problcmAtica traz algum beneficio u es~ 
~rcu do Brasil? Pensamos que nilo. Mais uma vez - c isso j6 ficou 
bc:m claro att mesmo nos baiõa de Luil: Gonup, o nordestino cs
pc:ra nlo medidas de cmCfJimcia, au.\nios que. menos sulilmcntc. 
podcri;amo' chamar de esmolas, mas Aim, mcdidu dirct111 que ur· 
~um. num futuro nÃo muito remoto, para o fo:Uiccimcnto econó
mico da rcgilo. Num Nordeste c sem llfii\'CS probicm111 cconóm~ 
.a ~ Kriaapcnu um inconveniente, cm vez de um ~rc. 

E que medida imediata se propck para que seja alaiiÇlldo. 
luturllmcntc, esse objctivo - um Nordatc livre dos JoCUS problcmu 
occuluro? Ora, conliu·sc cm que o Governo Fcdcnal irA promo\'Cf 
medrd;a., cf ctív;a.s pana .a corrcçlo du dislofQ)a. o.i"entcs nat.A d1,.. 
tnbuiçlo de tca~I'IOJo c vantusenr.. 

Todo' Joabemot que apó\ a Rcvolue<\o de Março de 196-1 h<lu•c 
uma r.u~vcl rcvi.lo nu condução da politica nac:ional. ~tu muuo 
.110doa se pn:ciJoa modificar, paru que se alancc o complclo c m..n r o· 
oonal cnJtjljamcnto do Nordotc na• linha• fundamenta" do rro
grcuo c do docn•·ol,..imento a:onómico brl~Ailciro. E 1....0 1nclur uma 
.ahvaçào complc:la, :atnavà da SUDE.'IIE. do p~..a de indu .. 
:rt.ditllçào dll rcgiilo, que nilo pode pcrm:anc:«r rotrito, como (oí (ci· 
to .1té ;~gora. A industria de tnantformaçào; o Jtfllndc 1mpul..a 
docn.,olvimentist.:a no Sul do Poaú. suraiu a partlt da mdLi•tllll de 
b.uc - qulmica. mcdnica c mct.:aiLirsica, c é IUO, t.:ambêm, de que 
prc..:iJoa o Nordatc. 

Ainda há pouco. durante um ScminArio cm que foi diKUtrda o 
problcm!atia nordotina. tc~~líudo no Recife, o jornal carioca '"O 
Globo" chegou a asa conc:Ju.lo: "O tittcma de plancjcmcnto nacio
n~l pn:ci,.. se intcgnar complct.:amc:ntc 110 tqtional do Nordeste, a fim 
de que nlo se pcrc::~m u oportunid:ado que a tcJiAo aprcJoCnta, com 
base cm suu própri:as vocaçda". 

F11zcmos noUlü OJoaS p:alll••ras, c ac:rcJoCCntamos 11 du um~ 
c\plicuçlo: 11 vocaçlo do Nordotc bruilciro só pode Kr uma; ao· 
cc:r. t\pcsnr dos problcm:u cnfrcnuados, o nordestino jA conh~ os 
rccurs1u de que dispõe, c sabe que 11 redcnçlo CCQnómica da rcgiüo 
rode ser finalmente alcnnÇlldu, dodc: que CSJoCS rccui'IOs KJIIm 
C\plorudo5c:m todun $Ua potencialidade, c de modo positivo. 

O SR.I'RESIDF.~TE(Mugulhlles Pinto)- ltl'ml: 

Votuçlo, cm turno único, do Requerimento n• :28:2, de 
1976 do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando u inclu· 
sào cm Ordem do Diu do Projeto de Lei do Senado n• 3, de 
197-1, de suu autoria, que altera u proporção estabelecida no 
:art. 132, da Consolidação dus Leis do Trabalho, reconhe
cendo ao trabalhador o direito a rl:rias de trinta dias, c dli ou
tras providências. 

Em votuçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nv 3, de I 974, será oportunamente 

incluído em Ordem do Dia. 

O SR. I' RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

MAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

I- Projeto de Lei do Senado n9 62, de 1973, do Senhor. 
Senador Franco Montoro, que submete à fiscalização finun· 

ccina dos Tribunais de Contas as pc:uo:u jurídicas de direito 
privado de que o Poder Pllblico participe como acionista ~· 
clusivo ou majoritArio; c 

11- Projeto de Lei do Scn11do n' 20, de 1975, do Senhor 
Senador José Esteves. que dA nova rcdaçào ao 11n. 33 do De
creto-Lei n• 199. de~ de fcvcrciro de 1967. 

Ci>nformc: parcçcr da Comiulo de Conttituiçlo c Julli~. 11 

Prcsidên.:i ... n~ tcrm~ tqtimcntuil. declara prejudicado' 01 Pro· 
JCI~ de La acama mcndonad"'- uma wc.t que .a Lei n• 6.Zl.l, de 14 de 
Julho de 197~. já II:Julamentou a nwtma. Conúdcnndo que tAo per• 
tincnto :u rcfcrid4, pro~ fram, tumbbn. prcjudicdat o 
Requerimento n' 2j7, de 1975,.: a Quatao de Onkm lcvant11da pelo 
Sr. Scn111klr Franco Montoro n.. ta.\o\o de 19 de junho de 197..!, 

O Sr. f,.._ M...coro (MDB- SP)- Sr. Pr~tc, P«U a 
p.alavra • .;.,mo Udcr. 

O :o;R. I'Rf~JDf::.'\Tf: (Maplhla Pinto)- Coii('Cd(l .a pala•r;, 
ao n.obrc Scn>\dor f:ranco Montoro. como LJdcr. 

O :o;R. ··u~CO ~fO~TORO (MDB- SP. Como Udcr, pro• 
nur1a4 o .qcuantc du(utJoO. Sem tc\'t.J4 do orlldor.) - Sr" Pr"Oto 
dente. s"" Scnadoro:: 

A.:aba \', E,• de dcdarar PfCiudlado, com tuncbmcnto na lc
~~~~~o •1$COIC c cm nouo RCJtmcnlo Interno, o Projeto de La n
~~~de 197 ), de noo.o.a auloria • 

Et.oc pro,cto wbmc:lc 1 ri~oCahl;ac:lo linuncara cSot T nbunab de 
Cont.u .a.• pctk).U JUII.b.:a.• de direito pri .. ado de que o Poder 
PUbiiCl) J'<lnKlpc como adOnlllll cs.ci&Ul\'0 ou mli)OflUncl . 

f'td1m01. ~ p.;la\ta p.ar:.~ o.ahct11.1f dou pontll)l a tC-"pc>lo dco.wo 
matériA. 

O pnmaro rcf~oc .10 óltJI«<O de ordem politiCa. Por lt.loO, na 
qualrdadc de Udcr do Mov1mento ()cmo(rAuco Bratilaro. pcd1 11 

palavra a \'. E.l • 
s.lo frcqllcntc.~ •u aitla.l. a not.JoO \'C1' 1nfundadóll. dii1Jidól' .10 

.M DB. de que n~JoO Partido tem tido unw atuaçào etltiC:II nc,atr• 
•utll; c mu1tos rcclam..m •u~.leo COnctc:l&• c potltiwu. Temos ra. 
pondido a 111o0 apontando um nlimeto t:.\traordinJanamcntc trandc 
de proposi~ aprocntada• por rcprcscnt.:anto do MDB c que sc 
têm transform-ado cm lei. 

Estamm, liJOI'll, diante de um dolO cuos. Em J97J, tÍ\'Cl'OOS 
oportunidade de aprcJoCOt.:ar cs.se projc:lo, de profunda sisnírraçAo 
morali1adora paraAadministr:açào publica. As contu de vAriAs ent1· 
dado. de que o poder palblíco c acionista m:ajoritArio. fugiam 11 at.A 

pratll\lo de contu, alegando 11 tua qualidade de timplo socicdado 
unónimu. 

O Mo.,imcnto Dcmocritico Brasileiro conttituiu uma Comis.No 
para analis.llr .o problemA c como resultado desse estudo nprcJoCn· 
tamos um projeto estabelecendo que qualquer pc:uoa jurfdic:a de di· 
rcito pri,..udo, cm que o poder publico ou entidades da sua admi· 
ni$lt'd~O indircta Joejam acionistas C.\clusivos ou majoritArios, licu 
~ubmctida uo controle financeiro do Tribunal de Conuis competente, 
sem prcjulzo du fisc:aliuaçlo exercida pelo Poder Exccuti,..o. 

Estubclcclamos, a seguir, nos parAgrufos desse artigo, algumas 
disposições paru evitar os abusos dessa fisc:aliuçllo, de modo a impe· 
dir a utividude normal dessas entidades que silo desmembradas da 
udministruçlo públicu, e por outro ludo, vedando também u im· 
posiçlo de normas que não tivessem sido previstas cm legisla~o cs· 
pecfficu. 

Era a contribui~o objetiva deste projeto, que não logrou, infc· 
lizmentc, aprovação do Senado, apesar do parecer favorável da Co· 
missão de Justiça; parecer favorável da Comissão de Economia: pare· 
ccr favorável da Comissão de Finanças: apesar disto, o projeto não 
foi apro.,ado. 

Dois unos c meio passad\ls, a matéria foi inclufda no projeto que 
se transformou na Lei n9 6.223, de 14 de julho de 1975. 

A matéria a que V. Ex• se refere c que declarou prejudicada é 
realmente prejudicada. N~o porque existisse anteriormente uma dis· 
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~ ..obfc .a~ ma• potqvc. doou.- dcpol:t de~ 

.aptnc:JSIMSo .a~. •P'--OIMa,. hpcb A M~ to"U• 
l'UftW'f'll.al. cm que" 1 tvi'C'Itio -. toe lco·• cm ~ladc:t.a(J.o. c 
I!Uit do<> 4\iC 1t&ó, t01 lr.at.ttQIU ... 8amt., c- o ..,...., t loct,fo. 
&io f.a.ln CJtiC ~ dc palaO'I'.a """' ~ .. c leu• POf lctr• ~'"'

.- """ ''"'"'CIID .. "'""""""'' • furrr o ,_,,~. ~ qw lftam o 

.VI. :•.$ :·.f~ :r.:.o-~""JCJCqutj,aala liAC,.o.an l'o,,lll<lll 

•• --· pw•1· ..... ,,_ .,...., .,.. 1m .tll.n~ 0e« Wh·
,.-'IDIMI~. !JolQiôJ"W d!i -f1~..adoo ~ 

~~ Clll4 t-._ S.. ~. pa.r.a ~ a (.IQIMt\baJ· 

~ """""""' .. q,.u·"" "(.,..~~ri!"'"" ...... .., •'ll:ll ~ 1 
~·u·~ ~"' .!.hreo~~ .. ·~ ,_ t~ 6mc' 
li"'~. ,. !.~<~.oo .& tu..on '*' _,., f.;t4Jo4a.. m~ Sloo ...... c.~~ 
• ..,......,_. <~t~olll.o 'ÍI"" ,_--.- ...-u• ,_.,. "".:o ~ 
""",... "'-~Jfll.c>"" t.~. St... ,....., ... --*'""'" 
'""""" ~q··~ "'"' <ootMIIDilf la<> r ,.,.IOti..S" ( ........... ~ 
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.1\f ( ""'"'"' (,Iom .. ·~· ·"""''"')~ ... ~. (,.,.lftl"""'" ·Mo~ Joht.!.l'l'l'
lt'!WM ...-ftiO a..U. ~001 WJlltoOI~ tomotU ~~ ..,. h.ift4, ~ • ifll lmo 

1\11'10'<'~1,. 4 ~ "'~ ......__ '~""aa'lat w ... ,.. ~ 
'""""""""" J> •"•'l"'!> ... r~ .&> 'lot"''"~ ~·~ .. ., .• ..,.,,.,. e.• 

"""""~"' 41- ,....,.wenm" 
()"""'· '"""' lJ'I''..WW, 4 ·~o.t'l.l .6f \' f .. t• 

u 1'111 *·-•II4•••'"'JU.,,.\ - t.:SJ- f~-...,.. "ii"N.,. 

WlUt.. fiiiii'IP"'f illo'f -.- -• :lo..-~~- ,_..,. ! 1t ..,, 

v ·410! \ .. r''"'""c "- "V"'II''IW..W.Il fln tl111110<11+ .:W tola•4l!UI loDOCJUII. dr 

'htmo ,.~ll.kl '"',.'"""""'"' - mtiJo.ao ~ •("'~"" ~hll.ro·a,. ,_ 1!10 

<l,._ ,., ~- ~,.u.to_ '"'~.116"'""' AI '90IIf ~-(JQof~ a w= 
"'""A,,,..,.....,. 414 ....... ~. ,. e: .. t• ..... _ :;oon'IDioil.lf· tul4h ..._.. -.u10 

u ..... la-' ,c·u ~O''TOaO (t.et>•- Sl"i - t.w .......W a 

""~'"""•nt4.1<4iL<> <.'Ir \' I _. • 

o 1'111. l:•il• ............ (.\ltt."ó.\ - ISl - f'lnlua,mt \' Lt• 
'""""ll.oo~ ., ~"'· ,, 4tllllont'>U:a.lo:~ ....:-na.t·asn•.a 'l.l.i:o t wm 01-'· 
fiU> '""""' 1!10 fl.l·a..a., t nAaat·a.m~~~U 61 :-ocu ~ par·a d. fAúo. 
~ ~t ,liila<h•·• .~ ·-~ .\!a~ 6q>ooo• qvc •• cmpora.a' ;>Obba.o.. 
•• ..,..,..,,........._ p•llloal:dl • et..c1IU1.al opct'.a(olla &m~tallla ~ ~ 

~~ s.c• ~~wr (.aa.t"o,nn at~~U14 ~~~ ~ mattna p&toloOU a 
"" 4o"'"''JI<h 11110 ~nu4o, .... c.&ma.f'a,.- Wllp6t.aoo.. cm coafntnau. 
"" rn.n...la mlft<IUf'Un. l1110, aasw-almmec. lf"Ailo.p!IOU pela cm• 
l"''mt.a c tud.a au.c• pv~o 6o q\01' oa Parlamcnw captar ao.a• NSba• ~ 
la.-.n a r~•··al.,m~ kw.tllAIJ\'a. Se\'. E.\1 te da ao prua 
.,., .ao ua~lbo 6c pa.quca.al 1\a C.i.mar·.a, •·aa cncoonlfar •·Ano. pro
~"" t1a meuna 1\aiU:U.a do pto,cto que: \'. 1~,. apracnlou ~ que lct• 
moi>IXI fru11f..:-~ndo na mcnt.atem ~amcnl.al. H.\ ocrta.• m•1n• 
dlC'.a(ilko.. Sr. ~dor f'ranco Monloro. qye pa•o.am a lct um car'Aict 
n.aool\al, propncdadc de toeS.> o mundo. Todo o mundo o.tuda, a 
nlo .a que:\', 1:.'' daua1C que .O o MDB Cttuda. V. Elo• dlliÚ, por 
c:\cmplo, que mud.aram pouca cou.a. Ora, hi aprcuõa que nlo M: 

mudam nunca. V. E.\• pqta o lc:nno ''fliC.IIiuçAo", apro.cnua um 
rero}Cio falando t<)brc fhcaliz.;açAo, M: o Governo quer apro.cntar um 
rero)CIO congencrc, tem qye usar a palavra f~~Caliuçllo. Nilo tem 
outro jeito. I! o mo.mo c:uo de upi'GS!o "Parabéns paro voei:." 
Quem 1: o autor dc:ull uprc:uào? Quem 11 csÚI imitando? Entilo, cu 
nilo pouo mai' usor CUll uprc:uAo, Scnodor Franco Monloro, por· 
que alguém j{l u usou, c alguém pode dizer: Nilo, o Senador Eurico 
Rczcndc está usondo expressão alheia. Enlilo, devemos fazer com 
que acabe com essa balela. Todas as mensogcns govcrnumcnlais que 
tem vindo para esla Casa decorrem de reivindicações de urcnislas, 
de cmedebislas, de órgilos de classe, a nilo ser que V. Ex• prove que o 

teu to liniOCO projeto; q~~e a tinia pcuoa. q~~e na~e Pab, dmc que 1u 
cntadada d.t .admirlnt~ docclltralinda pn.Qym 1>0rrcr o con· 
ttolc 6o T nbun..al de COCIIA•. \'. E'' nlo prova iu.o. Lo,o, 01c Of• 

pilo a'DC'Ckbt"'-' t de m.tlma pll~a. A• rubero t.&o &mPfO"dalto.. 

O SR. F'RA~CO .MO!\TORO (MOB - Sf') - A atJUmCD· 
~ 6c \' I~'' to6 km um ddoto: lllo .c epba .tO prc:ICIIIC c:uo JIOI'· 
qw. otqua. c.loo t IDCilloi.I'Cift 6o Euwu.o. ~. j,ou de ~ eo 
~ \'. E.t• ~dia eSc QIWquct PfObk=.a..-

0 :'ir. f.-b Ror_. (ARf!.'IIA- ES)- F&JcJ cmtac .. 
O SR. f'll4SCO MO~iOJtO (MOS- SP)- V, E,• dn1C' "o 

c.--- o ao.- pmw.. aú a:ud.&ado, v. e..-. ~r~m ....,.._..,_fi ..-lfttll.tado -

Otoa. .., -to ptp_.o qut \'. Elo• lu 6o CiooU1IO ~do p.,. 
l&«oc'aaoá. ot \" f.t• .ldY qgr. ~ o ao..rno 1C111 au pno. 
tlolbdr lliU1a.-(~ tupc:rlof para "" 01 ~ c 01 

"'*'~todo~ 1ft odbD quendo ~· 6o ao.-. qu.....,.. qu.lltlt qw tlóft\aakl d.a• ~ ~ - to pGn• 
14 6r ,.,t4.1.. t o ~14 6tr v tr. que ~. cu.• 111o t o 

""""*"' 
S.0....0 tom_.., t OUIN, o de q\01' 0t podaa '-'o Utdcpcno 
~ 11 lul"""'-'- t qvc. • o Goo- pcew baa. o Pulamalto 
..W aU ~de f.uot-Jo So QatO ~ \', &•. com a r•· 
f'o06U ~ ~ tutaf'I'(J•bd.k com QVf mtrmtou o Pfotakm.a.. lllo te 

~ 61 qwr • IDaUr'iot eJoo t dc il:líO.ttiq do ELCiallítoo. \'. E-• 
aU ~ ...., c--· ,_, ~. rmaoa.a. • alll4na d.t lllCII• 

~ S'-"toc-

u ~. t:--. Ror_. (AJlE."'A - ES)- V. E,.• qua 11K boo· 
1u (1(>1:1 = ,a;utU"' ~~o t:1e11 pau.a-10. 

O :oo>a. f-11.\~C'O MO~iORO (~08 - Sf') - Sobn: Sm.t· 
6owt. cu Pfdcntu qwc daloQIS'- Clll ta« 6c: .s.cso. ~ dn

'~·-- r aa...a.w...- .aquela coalllbuoç&o COftCMA que f01 
4a4a. t«~ pot unancmodt6c pela COC!lm.1o de COCittllwcioa 
c Julll(;a. m:~ pot wu• COCIIp.ullloatoa.. V, E.,•, no udor de dc
lm6ar o Go.-. nc:p o qvc colcp• de \' .. e,,. dmctam, oq.a uma 
<~~>~~ln~ lia q.W V. E.'•dc-uu te bonr.u. F01 o Senado. ama~ 
~ urt1 ~o aptaocniMSo 114 doH a.-. qvan deu a 1>0luc;&o pa111 
..ao 6oa ""'""""" ""*" ampoi'Ufttet ~ rncalll'~, 

O Sr. f..rkw Rr,..... (ARE."'A - ES)- Pmnatc-tnc \'. &.• 
~omplc:mcn~r o .apan~ 

O SR. f'RA:-.Co MO!\iORO (MDB -SP)- Com prazer. 

O Sr. t:aic-o Rr,..... (ARE."'"- ES)- \', EJ.• nlo me com· 
p~«n<ku. ul~u por dc(.oàlàa mental 6c minha pane. NAo aa· 
mana o ca-o Cóncn:to. O que afirmei l: que: ocrtu propoNçócs. ocrtm 
prOJC'o• nlo td1clcm a idaa 6c uma pc»oa. Hi reivindicações que 
>•.\o IC .am~dum:>cndo ne» pbincta 80~&111CfllaU, ne» ÓI'Jile» de 
.:la•1C. no GJ!Inlo de dcpuuadm e tenadora, da ARENA c do M 08, 
pa•..am a ler aquela natur.;alida6c do pcna.amct~to nacional c ler· 
man.am nlo J!Ct1ct~ccndo a ninsuém. Sio dccorrenciu do o1Agio rei· 
vmdecatório, do atendimento de apelos. do estudo de idau, du rc· 
Oaôo de problcmu. Nilo o.tou procurando dcren.dcr o Go\·crno. 
Pelo contrÃrio, o Governo lcm capllldo idéiu do Congresso No· 
ciomll. nilo só da ARENA. também do MDB, c nilo só do Congro· 
,.,, como da Ordem dos Advogados do Brasil, dos sindicatos, das or· 
gani1.11ÇÕC:S de c:IIUSC. A minha lese, Sr. Senador Frunco Montoro
c prcOCIIpo·me muito com o conceito que V. Elo• poSSll fazer de 
mim ... 

O SR. FRANCO l\IONTORO (M DB- SP)- to melhor pos· 
sivcl. 

O Sr. Eurico Rezrnde (ARENA - ES)- .. .foi formulada cm 
lermos impessoais, Silo rcivindicuçõcs que, cm virtude da diuturnida· 
de dn lradiçilo, terminam nilo pertencendo a niguém, em lermos 
individuais. Silo reivindicações que decorrem de um estudo das 
organizações dos parlamcnlarcs, dos legisladores c terminam por se 
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(Otl\IIIUÍr numa con0umaa de idb.u C de pcl\l&lllaiiOI QOC pcrdc:m 
autona. E Clo1C. St. Smador Franco Moaloro, o meu 1p.nc. pua 
nlo ~I'UII:t que alCXI PfOCUrando dclcndcf o ~ MOle caoo. 

Pdo .:oatnno. alou duado que •• mclliqm' ~LU' .Ao 
cmtNGICIIIOI> da ÍftlcrmcdiaÇ&o, Uo ~101> de ~. 
tr.a."CCIdo para equl idti&• JmefO'""'-~que • aàlciA poU· 
~oc:a. a cXnO.t admm1\lratiYa lCmUAal'am por -lAr. 

Eaú IIQUl • pNYa. Cllti'C dclcft&• de cxalra'- t«<nbcacW ror 
Ioda• at Comi~ c lrantfonn.d• c:m lei. ~~ata uuaatlva do ~10\i• 
mcnto o.cn-TAtliCO llraulc:uo pat'.a o docnwoi\'UMnlo coo:on6cnK'O. 
......:ui r polihco do P.úL. 

Ela o que llf&IU • 4&1«. St. ~IC.JMIIIIO bem~) 

O Sk. l'tU:.stOf:-.TE (M~ Pmto)-~ • -lnt.a 
d.a ()f\lcm do Dw. .. ~ ... tem ~ ,_\UJt.l "" .. f.uct ~ f"'co· 
n.\t~ o ~R. follA:"'CO MO:-o.TORO (MOB - Sl'l - Aa~o • .a 

c•~ de V. E..• SAo ti- a prctanlo de f&tct ~ 
.~..duaít.. E .c \', E.l• leuc • JV'llr.c:aüYa do pto)do ~tnna. 
c•~IC. como primeiro pcriodo. • oquiftcc .r~ 

O ~ 6f La d.a C.l#t.at\t 11" ~.de 19~~. qvr illitaiCul• ·~· 
\:lo 6f ~~~ ~- aa ~ 6r tlft''I(O. 6r ....,... 
ntaatw. • .,~..,.. f ..,_..._ • d.l C!Vlt•• ptO\~ ... 

(!Oftt:OY 4.a ()NcJII do l).a 4.a ~ 6r SJ dc ~ cfot 19,). 
IO!Ido, lOCOU ~uloo. o SI .~ ,....., r"ondb ~ o 

~ ""' ·~ ""' lft.tlb\.1 ""'~ .. ~lia <» , ...... u ..... ., 
Tt~l 

-o PfCMDIC pnJfCio, lft\ll'f.ado cm wp&.&o (omsw..d.a. 
pubbo:'.lmciiCC. reJo Prvt- Jollt ~de Aalw.a ~Cdlo. a1 .... 
ttc Mllll.-ro do Tnbuul de Colle&t dc S&o Pa •• ~"·• 
lft\liiUII ltOnlla ~ Q.p&: de &lltCIUf'al I rnca~at.açkl r~· 
OCJn de IOda& aa ~cm que o l'oda f"4bbco pat1110J'C 

(10CftO .o0Qpq~MP1'1no ou ad'"'''O,-
o ~''O pnmcsto dcllu ~~~~ t '-' pl&ade -

(Ofttnbudo <oicliY.a. ~- do M-IO OaDocrill(tO ..... 
leito ~ra o aperfaQI)aiMllllo cSa - .IIUQ&o. 

O oqvndo aopccto que - """""' cSa IIWCH ~ t 
1«11.\t dAro que. apcu.r .x ICft'lft ~cz, r~ ..... - ~ 
'"'>lo a c:tl«a ~ua.l c • miiiiÍOpal. E.t&.a foi • ~·a-·~ do 
T nbuft.al de Coaw de S&o P.a&&lo c cSa C~ iftta1t~ pelo 
MCMIDCIIIO 0anocr.l1JCU Braulato, 

O ot!jdiYo ~c pwJdo, •nduldo na Le que 101t-. de ""' •nvl>· 
a..s. :- \'. E.,•, to de rclomsar. DO C.apu• da Le da• ~ 
CotMI'OAI•. Qu,llq1K't ~ ~ do Braúl cm quc o l"o«r 
Nbhco. pelA wa admaaittf\tÇ&o - datct.t ou illcSimA - f« IOOCútlA 

ma,oouno ov ad11t1"'0, aU wbnmlda l r~ do Tnbu.W 
dcCoat.u. 

F01 unu tOIIJdo fdil. lraAtfOtm.ada ~~ot• cm lei. E •mjl«t.IIIIC 

que .c lembre c: .c ptopAI\IC ou nocku: Ioda.• •• Clofcnu da Adtnl• 

n•tarac-lo Pllbba. c"uadun c: mwudpih. lo\o •llranPS&• !'« a!• 

La. Ela ftlo du.cipluu •pena• • fi:talir.-ç.\o pdo TnbuMI de Coat» 
da Unllo. ma' oubdcu quc qualquer toOdcd.adc comctOil. cm que 
o Poder Pllbltc.o .q. .OOnltu ~oniJno 011 ónico. aU .u,ato i 
fiw::.d&r,açlo do Tnbunal de Conta• taflC!Ctl\00, 

O Sr. f.arico Rrn* (ARESA - ESJ- Pmrulc \'.e,.,. um 
ap.anc:~ (A .. .cntimcnlo do or•dor.) Ralmcntc \'. E.l• tem ruAo r: 
uma mcdidl que .c fat nii()O.t.AÓI, .obtdudo pdo ctoâi:ICIIIO ltal•· 
co c: Ilda.• vuhOt.U dul>OnibilidAdcs finan«ira .. Quc:ro aindl mu\lir 
- te V. Elí• me pcnnítir - a ropcilo di talua de: IUIOOI dc:linidl de: 
muihn projclo•. Eu, por c:Aanplo, fui 1u1or de: c:mendl ao projeto de: 
Con•tiluiç!o de: 1967 quc revolucionou u 1uibuiçóa do Tribunal de: 
ContA• d11 Unilo. atendendo c: fot111lcccndo A 1111 jutUdiç!o. O 
TribunAl de Contu di Unilo. que c:n pnaliaamentc: um apcct•dor 
hoje 1: um órglo pinicip:anlc:. c:m lc:tmO\ de: riiCIIIil.llç!o. Mu nlo 
vou diLc:r a V. EA• que iuo .c: deve A minhA idCi1. Oc:vc:-.c: ao meu 
atudo, A poquiill que faz. As reivindicações que euminci, b propo"' 
ta• que encontrei, consultAndo os ArquivO\ do SenAdo. Entlo Apre:· 
.c:nlei uma emenda, mu nunaa vou dizer que c:u11 cmend• 1: dA 
ARENA, porque é pcrfeilllmenle identific:Avcl, nA opiniAo jA mAni· 
fc:stadu uté: por ll'llllldisuu, a rc:comc:ndaçilo de .c: reforÇArem u 
atribuições do poder fiSCIIIizudor do Tribunal de Contas da União. 
Agradeço u oportunidade que V. Ex• me oferece:, c quero louvar o 
projeto de lei de V. Elí• que, embora declarado matéria prejudicada, 
refletiu uma reivindícaçilo constante através do melhor interesse 
nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
nilo teríamos feito c:sta referencia nilo fosse a idl:iu, reafirmada c rei te· 
rudu muitas vezes, segundo a qual o MDB se limitaria u posições 
negativas. 

..\U " sw-tQ fb.La. f'DCI'd.lelo. ...... ~~~ ~ ..... tflo<) alo) K 

ptQft~ ~ o "'~· ~ cllt ,...,....,... ~lotAI(~ 1110 

..... • ... .. •• ·.,.,.,. f'liiCII'liiO., .....ao. 

o"~,...,_ liOdltJ"o)t "'*' -~-~· -· 
IC .1 ~ flll quo~ f!<U t ~ poot 'II!Oi~ • .,._ ...... ~ 1110 

t :O doa"''· 1~. quo~w (lllto:l tJo- * ~-..!0. o&.tf'.W lkllol(o 
~cai:WOiill.t•·~· ... ~-..a.o 

A ~..._aJo llo.rt'llllodo ~doo) ~ ol\6 •l'k~~t J. 
C:Orb:llf. a --.. doa $ ;o. do ._.,., <~ ".,,, .1t •"*' - "" ... ~. 
~ -~-··~,_. 

o. Sh ~ ... .,.,.__ • ~ Pf1~ ,_.., oo.:-., .... ,,._ ..... , 
~-s.a .. ~ ..... ~--.. .:.nu ....... , oll •llr.II~Jd 

doa ptO,CCO 0111 (,)Noll doo) 0.. C oll~llf ... t 6eooJ.o ~ III •I'"" 
<OWut~..wal~ 

O Stl. raCUDt:.'Tt (MaplJI.Io P\Mo1- tU Of'lllloota 11110'• 
lá, 

COOC!Ido • paJaYra .o r»Wt s..dot Omla ~. 

O sa.. OllD"1"t'S QUt:aCJA (MOI - SP. f'toouaala o 
!CpUS .. ~.)-St. ~Sn.. ~-: 

e..a.- 1fiDdo A ~ eo ftu1 do ~ _.,. de '76, 
para nuit lllllt Wl. IOiiacM eo ~ OtDd. Odt do~. 
oa ddi--Coa.. u ~ 0!1 ~ para • .toO!uQ&o do 
~ poUuco twudato, M.aá ~ • _...,. dcl&.t 
ootnoça q1Wido c6l ~ oratlkudo que o ao..mo Fcdchl. 
AU111f0 de •101> bal.aA'- daloa I .......,..... pcocuna Ml\ltal I 

mttdu tutunl cSu coU.u • (OfQII .OOCSIOCÍIDaiiOI> polllicoliMI llllfo 
,_ panJdArio da toiii&AQ&o. 

SÓ\ lemO\ crilk'Ado o cnpj.amcalo IOC.al do PrClNckntc cSa 
Rcpó~lca n. amp&A!IA municip&l ~ uo, com r1Cdot tundadoi 
de que ~ ~ procutuldo m.lidoa&mcatc dovin1111 
.. rui~ intcncóa do Pra.ldcfttc. po&Um vio~a~LV dim1011 cSa Opoii· 
çio, altiva de: c:xpodicntca mc:ftOI Umpoa. dcNctvlltdo auim o dacn· 
volvimcnlo poUtico, meu docJ&rlda do OcnmJ GcUd. Enpj•· 
menlo dCSIC llpo n6s nlo llvcmoa cm 7~ c o pleito foi um apcúculo 
bonito de civismo c de libctdadc. No entanto, o Governo nlo .oubc 
apreender o vc:tdadciro ~enlldo da manifauaçlo plcbbclliria. Ao 
contririo, tentou minimiz.A·la. Suprao com o rcault.do eleitoral, 
tomou u utitude partidariamente inteligente de: ncultliJiz!.Jo. A 
c:xtraordin6.rla manitat.aç!o popul.r foi enquadnada no contc:xlo de 

·uma atratl:gia govcm.mcnt.l cm favor da distendo gradual, lcnt. 
c firme. Chegou-se ati: a falar que a vitória clcitonal de 74, com o que 
o MOB ganhou um impulso polllico enorme, foi uma vitória do 
Presidente Gei.c:l. 

O MDB, por sua vez, nilo ofcrccc:u nenhum obst4culo a essa 
interpretação, pois tinha grande inlcrc:ssc na dislcnslo, vic:ssc de 
ondcvics.c:. 

O próprio Chefe do Governo perguntou, certa vez, por que o 
MDB nilo faz sugestões positivas. 

O Sr. Eurico Rrzende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Dcrltro de 
poucos insl&nles, com rodo o praur. 

Um upccto, por imporunle, l: bom aclarar: u eleições de 74 se 
eonslilufnam na srande imqem da di.IICIUAo. 

Com a poue do aluai Conarc:uo iniciou-se. no plano 
parl.tmenoar. um amplo debale instiluc:ional, com o apoio da 
Imprensa. que levou ao povo a retórica poUtica que condenava o 
rqime de aaçlo c Cllp um rqimc dcmocritioo pleno, nos moldes 
a«llos c dc:wjados pelo COIUCIUO do povo bruilciro. A dislenslo 
que te debati.., pela qual lodos os esfo~ esu .... m voloadOJ, lodos 
01 pcn.utlldiiOJ, era 1 dU!cnllo poUüca. o cnc:aminhamenlo A 
dmlocr.c:u,. • um rqimc de pkaa llbm:l&dc, 10b o comando do 
Gmcr&l Gcitd. So cn01nl4, (oí o pt'6prio Chefe da ~~~~que se 
.mcanqov de bqWd.u OJ JOG!lot da c1í~Jlo polira. quando 
aN!Wou cm um chloCW'IO, a lodo o Br&lll. que a disunllo da qu.al o 
Cio>ttDo a.~.Q~•·• tr.a!AD6o cr11 Mo -•c poUua. ma.s umbàn 
..aoo&l c «on6mieil, O ~&t pulw:ritou • dl~cnllo polluc:a. 
.all:.tá da qv.aJ 11 s~ ptautdu. como pMaldc. uma cSc.mocncía 
r~tas..•·.a apu de raot.-er IOcSOJ OJ ~ QaOOOIÍs, ~~ 
t01m. o Go-U~W~ ~ 09Cf"amOJ que de boll·n. MUlraluar a 
-..,ali qw o pot'O UL&IWII AI Hit:MU mi 1974. l'nmaro f&ICI• 
cSo an qw .- rr.u.-a dc um PmlO pto,r-amado. propo«:iotlado 
&D~elmnuc C'* Ullla ~ po:Mar, pu11 depois JUJVW 
... ~~ ...... - o 0'01'&11amc1JIQ da dát4c:ali&o, 

.\I'QII'&.. ~ na •-..u •• ~um.u ~ mun.apus. o 
'""""P'f'La.!l>nl4o 411 a.,..,._ paJW1r &C1 mvda6o ~IC, 
,.....,.. ~ - pMprio oompoon.a:DnJio duratllc •• ~ 
p&Otoai!.u ~ ~ 6fdal~ O f"n»6c=k ~. DO riA&J do AAO, IUII 

•o'4a6No p\mottoniD 11 ~ Mo\11 alu.açlo c - Cioo-cmo. Or.a, um11 

-..1~ ~· l>llltiiO ~ c:anu. p.a:-11 rdlctu a 
·~ 4o ODo loOIOW. Wll .. da IIWIÚ~ cSOJ dalota. ata: 
'~l.r riOC!Sl.l dc •ioos c 6c:n~*. Somc:a&t &liU#I 

~i~ - ol!los 6o AA.Ilalota polkioo. ~· &!pf'~ 
~J!Gl 411 ~"' tw·.aMJato. f01 c:u~.ameatc o quc ocotm1 cm 197-1, 
~ -.~ .... .,. dc ~ ln'ta., - >'boa ov dO"Utu.amenlOJ, 
""IQII""' u.caa IIWW~ ~ cSot bra~. Sa 
1~. o Q.:p..,_ U.'CO -~~10 ~udc aDO. 

-'"""1&.. oo al.a.Did, 11 lllo hi .a mco.au pot.vbdodadc dc unu 

ewu!~ ~l.r lnn .a ICnV de par.ltlxtro para o ~ 
~~ a ~ ioOG&l. I~ munac:ipu• Jlo dtlcrnua.. .ao 
""'"'"'h•cn .sr ~ .sr I04a Of1Scm, pnt~Qpaimmle a.aora. ClOmo 
•-""-'- a ~. 011 que o Cio>-cmo ptoporaon.a ambtenu: 
p.at.,. CMA• ~. A ARE."'A docaiAII alu.a.lmallc maiS de 90'io du 
l'rdntuta• cm 10oi$o o Pah c 100'\ cSOJ ~-cmOJ Federal c Ettadu.an. 
A 6a,·.aa~ 'II)IJipuaJ.In do MOS t rcalmen&t alraordln!na, 
-....odo·te .und.A o l.uo de o MDB 11.\o la IC!Qucr dlrctóríOJ em 
mau de )O'; do• M umdpeot., Ena t a rc:alid.ade llt.ic:a dos Parudos 
polih.:Oto. Como. mt1o, rrurar do pln1o de novembro uma 
nuntlco.s~ pkbuauna rulmanc aull:nlla. ror. 

A .ap·.a•·ar c:u.c p.anor~ poUt)QO, Ola.mO\ nol&ndo, alra\'ês de 
aiOO.. que o Go-'Cll"rro pretende ooloar o MDB em davanlqcns 
a~nd.a m.asora. En1re outra.• cornprovaçõc:a dc:ua dispcniçlo 
f:IJ\'Ctll.lmml.al. que. indu.N•-c. ji lrou:~tcrnos a esla tribuna, 
alarem.,. lso)C apcnu llh. 

Pnmarammle •·amo-nos referir no•·amenlc ao cngajamcnlo 
1o1.al do Praidenlc Gcüd na c:ampanha clei&oral. Nlo acciuamo1 01 
ar)lumcnlos comparati••OJ de que o Presidmle dos &lados Unido&, 
em pleno e.\Crdcio do tCU arso. faz ampanlua polltia pela própria 
rccleiçio. No• Es14dos Unidos vive-se um regime de plena liberdade, 
onde 01 direilo• da Opo1içAo do iguais no uso dos meios de 
comuniaçAo e em Iodai u atividades polltias. No Brasil a siluoçAo 
1: difcrcnle, porque a OposiçAo não rem o mesmo lrulamcnlo dado 
ao Partido situadonisla. Por outro lado, o Chefe do Governo 
brasileiro reúne lambl:m a condição de Chefe da RevoluçAo de 64, a 
qual deve pairar acima dos Porridos polllicos. Como o Presidente 
Geisel se declaro parridârio da ARENA c cm componha eleitoral, 
depreende-se dai as dificuldades que volunlâria ou involutoriamente 

esiJo sendo imposlas ao MDB, pois l: muilo diiTcilseparar do iluslrc 
homem público as suas duas condições de Chefe da RevoluçAo c 
Chefe do Governo. Millon Campos (alou da nc:cc:ssidade de separar 
a RcvoluçAo do seu processo. A Revoluç1o deve eslar acima dos 
Punidos polllicos e, na medida cm que ela passa a ser envolvido por 
um Partido polllico, ncceü4riamcnlc se afuoa do outro Partido 
poll1ico, visro lermos dois no Brasil. A oeorrencia desse fulo não l: 
jusua nem para a RevoluçAo nem pana o outro Partido politico. 

A ilu1trar .:a :wcrtiva, vimos, dias alrb, um lldcr de 
respons.:abilidadc da ARENA declarar que o MDB estA sendo 
conduzido por politicas que rcprescnoariam a siru.açAo dcposoa em 
64. Em razlo dis.a l: que l: diiTeil accilar, sem reclamar, o engaja. 
menlo 1o1.:al do Praidcnrc Gc:itc:l na ampanha da ARENA . 

Em squida lembramos 1 .insia do Governo, aClOiirado pela sua 
MaioriA nata C.a.q_ c que nOJ úllimos 1empos vem aulorizando 
tndisenmínadamenlc cmprhtimos pllblioos 1 um Jnandc nllmcro de 
JO\'CmOS municipais c al.aduais ClOm evidcnles propósilos pollliCOJ
dalor.au, Prelaluroa .all: sem ClOndíçõcs lct~ail para con1nair 
emptbUmOJ, como o cuo da de Jundial, no &oado de Slo Paulo, 
conSCJUC levanoar emprtstimo seis VCZCJ maior do que su.a c.apac:i· 
d.ade rin.amara, dcvidamenlc acobctuda pelo Governo c sua 
M.uona nat.a C.ua. 

O Y.lkwdlto Fnmfl (ARES A- GO)- V. E.t.• permite um 
.ap.a:t:t'! 

O SR. OR~Tt:S QV€RCJA (MDB- SP)- Daqui a pouoos 
tl!tol.anla.. oom lodo pruct. 

Altm do .a.spccto nq:.alivo do emprémmo (icíl a credores sem 
o::.a~dc linoliKQra, nJo podemos esqu~ que c:w prAiia. 
I omenl.ador.a d.a tnlbçlo, prcjudac:a a economia ru~cíonal. eon1rari1111· 
do. tndu.w•-c. o.. .anunaos aovcrn.:amenllis de combale A inflaçlo. Ho-
1< a an.a.all•'a pn.-.ad.a bralilara 10fre u tariveis conseqllénciu do 
combale,\ mn.,.w. que limíl.1 JU.U pouibilid.ades de c:rtdílo, .:ao ma. 
mo lempo cn que o Go.,.crno libcr.:a c:rtdircn públicos tndisaími· 
n.ad.amcnrc. I; um lc:rrlvd ClOnlra-scnso. Slo dois pesos c duu medi· 
d.a• c quem 10lre com ""' 1: o dcscnvolvimenlo do Pais. O inlcreuc 
f'Oiíi!CU panKI.iano 1 prcjudic:ar o futuro da S.:açAo. 

1; lin.1lmcn1e pretendemos reilcrar o nouo prolalo eon1ro 1 lei 
blc.io. que .1fu1.ar.\ o• P.:anidos polllioos do R.\dio c: da Televido, 
p.au poder afa"-!r o MOS do dcbalc público. Souo meio lOd.:al j.\ 
•an sofrendo h.i muilos Ano• .:a fall.a do dcbalc amplo pana o seu 
doawol•·tmcnlo pollricu. Um número imcn10 de bruileiro1 cncon· 
lt.a·oc cumplct.-.menlc marttinaliudo do procx:uo politico e 1ambém 
do conhc:cimcnlo 1 respei&o das oeorrénc:ias nacionai1. Tan1o iuo é 
•·crd1dc que rte:enlcmcnlc, como j.\ dissemos Aqui, uma pesquisa 
demonslrou que muilos br.uilciros em Slo Paulo ainda pcn111m que 
o Dr. Adhem.:ar de 8arro1l: o Governador do &lado. Ponanro. paru 
alcndcr inlc~ imedi:atislu, o Governo fere fundo os inlcrc:sscs do 
nouo fuluro. 

~!>la tri:s nlpcctos, enlrc oulros, junuados à realidade brasileira 
demon11r:am :a inviabilidade de se extrair do próximo pleito uma li· 
çlo mui lo eocrcnlc com a realidade. A tudo isso p<><l.crcmos junlar os 
reilcrados boa r os de que, conforme o resullado cleiloral, nós podere· 
mos :as.sislir ao fim dos aluais Partidos polllicos, do ARENA e do 
MDB. 

Se o iluslre, preclaro amigo e companheiro Eurico Rczende, pre
lendcr o uparle, ouvirei S. Ex• com rodo prazer; depois, com muila 
honra, o nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA - ES) - Muilo obrigado. 
V. Ex• enlende injustificável e antidemocrâlico o engajamento do 
eminente Presidenle Geiscl no processo eleilorol em favor do seu 
Partido. A Ciência Polllica -e o nobre Colega deve ter lido Sociolo· 
gia Polllicu- é contra o tese de V. Ex• 

O SR. ORESTF.S QUI!:RCIA (MDB- SP)- ~também con· 
Ira o regime de exceçào. 
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O Sr. Eurlro Reunde (ARENA- ES)- Sim, E.xcdencia. Fi· 
cariamos aqui 11 discutir esta tese por muito tempo, e nllo quero que 
V. Ex• 11l11rgue as fronteir11s do meu aparte. Quanto n regime polrti· 
co, V, Ex• jura que acataria este regime que estA aqui. Premindo pe
los seus cinco milhões de eleitores, V. Ex• jurou aqui, no Congresso, 
tnlvc:z neste mesmo banco, jurou ... 

como i~imigo. Pelo contrArio, wu grande admirador do Praidcntc 
Ulyua Guimaroa. 

O Sr. Eurico Rut!IM(ARENA...,. ES)- Hoje o MDB nill alA 
querendo o engajamenlo. Por que? Porque nlo acreditava que aque
le engajamento pudesse frutificar cleiloralmcnte. Assim, cuas mulli· 
dões entusiumaw, cuc: calor populllr que olA envolvendo u visi· 
tu do Presidente GcUc:laoa E.sudos, pusanm a wu.tar o MDB. 
Aquilo que o MDB dizia Kr uma prAtica snudAYcl para o rqime 
democritico, agora 1: mllldiolo faa:iosillL Nlo adianta, Sr. Senador 
Oresta Qutn:ia. O MDB vai IIJUeniJir o ~dente GcUcl pcrma· 
ncntcmentc. Dentro do ocrdcio doa Klla dircitoa de àdadlo, o 
Chcfc do Governo irA ali: onde o vento eneo&ta a folha seca. Doa cm 
quem dOCf, cuc: enpjamento conlin114rA. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (MOB- SP)- Com 11 reu~~lvn 
que o Partido levantou em ~poca oportunA, no dia da pouc: doi no
voJ nobres Senadores e Deputados. 

O Sr. Eurlro Rrzmdr (ARENA - ES) - Nilo houve rcualva, 
Excdcncia. O compromiuo constitucional ~ incindlvcl. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Com a restriolo 
que, :a Bancada levantou, atravb do seu Comando, que aqui a· 
t.'lrlArnOJ a lutar ... 

O SR. ORESTES QUtRCtA (MDB - SP)- Nlo K trata de 
u~ruaamC~Q~ oficializada? 

O Sr. ~:Uriro Rrznldr (ARENA - ES) - Nlo con•ta. Excc
léncia. 

O SR. OR[!,ãES QU~RCIA (MDB - SP)- ... contra o Ato 
lnitituciomal n• 5. contra u LeU de a~o. pcrmllidat pelo 
.1rt. 1112 da ConJtituiçllo que nóijurivamOt. 

O Sr. F.uriro Rrznldt (ARENA - ES) - V, Ex• jurou obe
decer A Acatar :a Conatituiolo Federal. onde se insen: a procnQa 
conjuntural, c que todoa dcsejamoa traruilória. do Al-5. Ocpoii ~ 
que o MDB fCl A rc:ualvn. porque. K nlo prestuK cuc: c:ompromis.
w, V. Ex• nlo :wumiria o mandAto. Ninsu~. IWUmJna rnlllldato 
ii: nlo jurauc: A Corulituiçlo c. por vi11 de con.cqOenc:ia,, ra.,atar o 
AI-S. Ocpoil que tomaram po5K, praticaram a inlidclídadc. lua t 
outro problema. 

O SR. ORF~ãES QU~RCIA (MDB - SP) - V. E:A•. como 
Molre de Direito que t. ilibe que morno num regime totalmcnlc 
democrAtic:o o Congn::s.w Nacional pode mudar, pode reformAr 11 

Corutituiçlo. 

O Sr. Eurico Rczmclr (ARENA - ES)- V. E.l• vai·mc pcrmi· 
tir, ainda falando JObre o engajamento. Lembro-me de di.a:rJOi 
aqui, no Senado, ou r.cja, na CAmara c:óncava, c IA na Cu11 convexa, 
diiCUraos dn Oposiçllo elogiando o engajamento eleitoral do Pre
lidentc Geisel. O iluslrc Praidente do seu Partido, Deputado Ulys.
scs Guimarãa, via, na presença do Presidente da Rc:pllblica cm atOl 
públicos prestigiando a ARENA. um compromiuo com a chwe 
politica. O MOB snudou a novu era. hlo ~. pela primeira VCl um 
Chefe de Governo revolucionário i~iln do KU Palácio c pUS~~vu a 
conviver com a c:hwc politica. O M 08 via natc: gesto, identificava 
natc comportamento a gar11nti11 da regularidade do processo clcilo
ral. V. Ex• vai·mc pcrmilir, nilo seccione. V. Ex• levou tlinto tempo 
paru me conceder o uparte c, agor11, procura fraturar o meu pcn· 
sarnento. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (MDB- SP)- Só qucri11 dizer 
que, no meu Partido, podemos discordar da opiniilo do Praidenle, 
tanto que fiz observ11ções com 115 qu11is, llllvc:z, o meu Praidentc nllo 
concorde. O mesmo nilo ocorre no P11rtido de V. Ex•, cm que nilo se 
pode discordar da opinião do seu Praidcntc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- 1/. Ex• talvez divirja, 
mas é só V. Ex• quem diverge do seu Presidente Ulyss~ Guim11rãa. 
E há razilo pura essa discordância. S. Ex• é um advers.lrio cm poten· 
ciul do nobre Colega para o Governo do Est11do. Então, V. Ex• já 
está querendo, aqui, no meu aparte, dizer: "nlio, estou divergindo do 
Dr. Ulysscs há muito tempo. Vejam a memória do Senado, consta lá 
uma divergência", Faço este favor a V, Ex•: pode usar c abusar do 
meu aparte. Sou tcstemunhll de que nilo será amanhã que V. Ex• irá 
divergir. V. Ex• está divergindo d.esdejá. 

O St. Eurico R"-* (ARENA - ES) - Nlo bcdénc:ia. 
Q11.11ndo dilo que o Prc:sidcnte Gàtd irA ~ tC\11 darcitot de c:i· 
dlldlo. n.lo ~ou amcaçamto nina~. 

O SR. OR~"TF.S QU~ClA (MOS- SP)- Alih, no E.splri· 
to Santo, V. E.l• (c: u~rua intcrprct~ crNIICII da.• palavru do Pre
lidcntc que .u.•u.ttou todo o Paú- parcu que dcpob \', E.l• tctiti· 
cou - no Jcnhdo de que, K o M 08 JAnhar, val ha\'Cf problema.• p.· 
ra u inllítuiçda democrAtia.•. 

O ~. Euri.."O R"-* (ARENA - ES) - Se o MDB 1anhar, 
vaa oc:r um ~rual, vai Kr um ~te p.ra o ~~~~ .. Realmente. l'IO o po
"0 brwlàro ilibe. o M 08 n.lG tem oontnbuiç-.\o nenhuma. 

O SR. OR[!,IES QU~ClA (MDB - SP) - EJc pnhou cm 
7.& c nlo foi um daallre p.ra o Pab. Ao contrArio. 

O Sr. t:Urico R .. zndt' ( ARE."'•IA- ES)- O MDB pode caur 
Jcndo multo modato, de 111ndll tem uma conlribu!Ç!o multo boa 
J14ra ~o~~lvar 01 intcrc:ucs naâoruab, l!llU. n.t aUII modbtia. catA 
escondendo o joao. n.lo quer mourA·Io. HA bomcn• capua no K\1 

Partido, mu ati: aaora o MDB aind.a nlo di.uc qUAl a wluçllo para 
aqudo problemu que ek acha que o Governo nao atA roolvcndo. 
Para nlo dilaraar mala a intctYcnç:lo, falarei 10bre um outro ponto. 
V. E.l• otA aCiülndo o Governo de racilídllde cm tcnn01 de rccurao• 
para fucr politica. Nada IIUIÍJ injusto. EjA q~JC V. E.l• fala no E.spl· 
rito Santo, devo dizer que o MOS, naqudc Eaudo, foi altamente 
beneficiado pelo Presidente GcUcl. Sua E.lcdl:tlàa presidiu a 
:winatura de 21 IIIOJ c, no elenco dc:uc:s bcndJàoa, ti1uraram: a 
Prefeitura de Guarapari, um do• eleitorados mAÍJ importanta do 
Estado, cujo Prefeito compareceu A wlenidade c asradcccu ao 
Presidente GeiKI; a Prcfeitura de Unhares, isualmente um d01 
maiores 'col~ios eleitorais do Eaplrito Santo, onde o Praidentc 
Gcisc:l presidiu a IWinatura de um alo drenando fabuloJOJ recursos 
financeiros. EntAo, V, Ex• pralica uma injustiça muito grande 
quando diz que o Governo Federal diKrimina. V. E.l• fez referencia 
à Prefciturn de Jundi11l. Por que nllo fez referencia a Prefciturns do 
MDB c que tambl:m foram bcncficiadu com o alvurA do Senado, 
p11r11 a obtcnçllo de cmprl:stimos? De uma coisa nAo se pode acusnr, 
de maneira alguma, o Governo Federal: nunca se chegou a tanta 
impcssoalid11de, nilo se dispensa tratamento discriminatório. O 
Prefeito do MDB v11i à Caix11 Económica c obt~m emprl:stimo: o 
Prefeito da ARENA, d11 mesm11 forma. A Pollticn Habitacional atA 
disponlvel p11r11 tod11s as Prefeituras, assim como o Plano N11cional 
de Saneamento- PLANASA. V, Ex•, que é um homem inteligente, 
poderia cnptar outras teses - c há muitll5, o regime democrático as 
proporcion11 - para criticar o Governo. Mas não há a menor dis· 
criminação d11 parte do Governo Fcdcr11l no tratamento - não digo 
dos Governos estaduais, que 11 un11nimidadc é da ARENA - às 
prefeituras. Nilo hA um prefeito do MDB - c des11fio a V. E.l• -
inclusive o Prefeito do seu Municlpio, que entenda, que diga, que 
possa dizer, não ser que seja um insano ou, cntlio, um leviano, que O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - O Presidente 

Ulysses Guimarães é nosso Líder c nunca cu o teria como adversário, hú discriminação da parte do Govcr~o Federal, que a Secretaria de 
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PIAnqamCllto, que o BSH. que o BSDE. procuram C1iair o distinli· 
•·o p.anicUno p.ar.a atmdcr 110 entacuc póblico. E.ua atirm.açlo de 
\'. F..\• aú &•tenlolda no pc:nao d.a• ateu mo\'Cd~. Slo tcm a me· 
not pr~. La F.ak.\o - V. E.a• pcrmtl.t•mc cotK!ult. 
C011fa10 a \' E.&• que lofo que tUtJIU • nolkU do projeto, ti•'l: 
cett.a ta.t.nç.âo, .&loNID dtl!Úiil. Dcpot• do deb.ttc: que te fcnu. 
PfJAap.IJ.mc~~lc o1plllo t cb•a"üo tta r #da na Coml\Üú ~htt.a do 
Conva.., S..ooMI. 0111& ov•-uno. 'OICl, COfno .. , do Scn.ador 
l.atba• P.&•wnnbo c do Depu~ JorJC AtbaJc, 'IUIIlma~tc do Pari, 
c de ovlloo ustqt;usla daq~ C<0m1"'-'o, o rDCU poato de •nta fot• 
loC' l!>llo4JI~ U6«t:am<JIU'. \" l;.e.• ''.U•IDC pctm.&br, V. b• o1.1nd.a 
tem b.a.:.uou- lc=po. C5IU f.a.t.a~ dcpao• d..a Otdan do Ou. p.~t.a cu 
ltJ,o t'"':at ~ .t P*b•t:a ,_ Lida do ~. a tim 6c 
~~ - """da"'w ...... Q'I;IC'. p.u.a num. """' urn.. ,_,,. ... 

o sa. oru:sn::-; Qt·Uch 1MDB - SJ') - v. t:..• me 

curtO Clá A disposiçio de V. ~·-que o Governo c a Maioria do 
Senado tmlum feito diteriminaçlo aiJUma com rdiiÇ!o a muniá· 
pio.. por da pc:tlc:ncctcm A ARENA ou 110 MDB. Diue. dara· 
mente:. cmprbtimat tndilcriminadol. tin.anàammtat inditerimin•· 
dO\., Km 1e obcdccct a umo1 tqrll. como ocorreu aqui nesta Cu.a, 
que du rc:spc!IO ;ao cmprbtimo dado. JundW. Foi um ,_.de r~ 
polluco da AR ESA que (cz. com que o Scn.tdo .aprovauc: o cmprb
llmo. porque o M untdpto nlo tcm condicócs de arcar com a1o1 l'l:t

pon'-lbtlidadc. Pon.anto, nlo r11 diterimin.çlo. Ao contririo, cm 
tndo1 m.nhol •-.d.t. Det.IC\ ülumat •no.. tenho (cito jlll.l~. Fui 
Prdalo cm C..unpuu• c nunca .a(ri di5Criminado nenhuma pelo 
falo de tc:t wdo Ptdato pdo MDB. Sa.lC •tJUmcnto atou com 
\' b • E..:..moo de acordo. lo,o concordo com de. 

O Sf. Clh·• RodiA (MOB- SE)- f'a'matc V, e...• um apanc' 

O SR. ORf:Sn:S QUF'.ROA a•IDB- SP)- A penA• Llmcnta 

o !w. t:•k• ---~ (.1\kt..""A _ E$)_-~ nw.• boara tOCAI: que l>.>u•·c""c cmprblunm •ndn.(tlm.n.:~dm, tem obcdc«f ;a rqul.a· 
rnmlo nenhum F.cuu muno~. no que diz tapalo ao pf'Oo 

-~ .,_IC!IIWu. para elo kMIW o ~Carpo eSc cuttv. Ofadota. 

I ~, _ ..... ~ • bkm.a eSc Jundw. pdo fato pollt.co c: nW. ptcCt.amcnle dat.oral. 
·.-. •- .ll>'a.I>CI' IOICII """""""DO .a.--._ f ..... utll, K (JlCID opofoU• 
~"" ="a.t'- Oõt>'lt--I'<»~~'- 1: uulmmiC - como o "'"""" f01 lon,:o. o1 mpm~.:~ .:-.une w:r 

u !'IM. fUif~"'Tl:S QL'f.Jtn.\ (loCO!I - SJ') - Mn. cb~ 
ciiU. ci!ot~ 6c \' .. r:...• 

O ~. t:•k• ~~~ (.\kf..~A - 1;:s1 - \' .. E.a• ..abc. ponjiK 
~~ "" ""'· ~ - &:aool ._. ') ted GK~nt·.a• de •'Ct'Clldoc \'- b ...... 
!>r .,...r Jo :ln I"C'I~ o l"'lpi.Uo de u=o 11~'0 <~te a trb 

w.:.r. "'~• l..fttl<:l. -· "'l"ft'~ at~mtüc:a., .at~LU:~ !cr..a .a JZ'OióloO mo. 
.:... ..... ~u Q'I;IC' ~· oo llt·.aoal ~ 6c :'00 aul C'.aDc1odaiO.. .tf'>' 
u. w p.\nolo 6c ...,..'t'allwo . l.atloo. o Qo.ano lau .;ue amun.tl urn.. 
l..:.te...U « 4.u ~~ a ~ o. Cla04odato., par• oompa~ 
,_ :a lclk'ulo!.<l' ~IC. .IGU t.alpotoN•'I:t B.att.a luu o 
dk"""' ~ pt'C'a'»c.c-o- JW'Oo(- ck 191.&, (IOCII "ptac:I)ÇI 

» "'""· o6• anu.a.a. a "-""'~ d.a• ctipulat p&nJd.1nlu.. •ms»
d&aodo .~,.,.. ':.uo4o4a!.Ot" ~.;J 4ol ~l.cn Alo pocknam 1t ltcJc. 
·~loào. t...UO. o que fu o Cioo'Ct'IIO~ ~. aw t'C'IUlllJlu, para 
ma.r ~ .X ~'uotd.adc. PNtbcA6o a ptc:'IClft(ia tl~~tCa do 
~ Ot·a. N.o •oqo naoto M.nbuma Pf~ ou pro~'" de 
~ o1 '"""'u.a~ de m.--.., da pat1c dot ~t.cn. S.nC"Cn· 
mm1c. ~ ~ Ot~c:o Out:fcu. ftlo h.\'""'· \'ou at.ar o1Qu1 um 
cumpio cu Ciu.a~b.u·a. - pc!OO a ow atcnçlo para ate fato, um 
1.-lo aun~cdo.>f. um falo •'O'Joahot.o - m c:andldatoo toda. nlo 
lct1..111ft lcmpo ck (Oftlp&I~ICf l tck-1<ÜO. f.nl1o, bOU\'1: aJJUft~ do 
Ml>ll que IJ\'cnm de t'C!Quct'Ct nundato de equraft('.:l contra a dite
~ do MOit pan podc1c:m oompaRIOtt. S1o d!JO o cm1nmte 
Scn.ador Robcr1o S...tum1no, porqiK ate c:t·a abc:nwado. Ctll 

c:and•d..ato a um c:arJo mo1jont.ino; ma.., •·Ano~ tmtaram c ncm todat 
conoqutram .. AIC: ho,IC. na C.âman fcdcr'al. ou\Ímat andidato~ 
r~Ltmoar'C'Ill que nlo puda.am Jt. Em Slo Paulo, umbém, bou•·c 
.ICU'-1\Üa IIC\oo.c loClllldo. Entlo, é pra:i.o que w: arrume uma fórmula 
;adequada p.aroa C\11o1r o"Lt dtw:nmin.:a~. Dai por que, Senador 
Orata Quaaa. mantfat.:ando, mai• uma \OU, o apreço que: tenho 
p.ara com V. E.& • mtc:ndo que u I !:la C1po,tu pdo nobre colega lo6 
podem \Ct comprcc:ndido"L• pelo dC\·c:r, alib peno .o, de ,u,tc:nl!l·la• c 
dcfcndi:·l.u. 

O SR. ORf-:.,IF$ QU"RC'IA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte que, como V. E.&• mesmo c:sclarcceu, Krviu' poro responder o 
meu diM:uno. Jfl estava n:u conclullks finais, quero responder ao 
apnrtc do ilumc Senador Eurico Rezcnde dizendo que, com rclaçilo 
à rarticipac;ào. ao engajamento do Senhor Presidente da República 
na campanha eleitoral do ARENA, fui bem claro, dando as 
preocupuçõe.~. inclusive salientando que não podcrlamos deixar 
pass:sr sem rc:clamuc;õe.~ esse engajamento total do Presidente, 
tendo em vista as caracter!sticas especiais que envolvem o nosso Pais 
nos dias de hoje. 

Em segundo lugar, V. Ex• fez defe.~a brava db Governo, no que 
tange: ii discriminuçi\o de mu~iclpios. Eu nilo disse - e o meu dis· 

lonp- \', E.&• ta~ na La FakAo.lcmbf'OorDC que d~&• anta de o 
G<l'ctno m•ur p.~n at.a Ú'-1 o Projeto de La. rn» da Opo.içlo JÁ 

rcdanú•·amo.. ~m da S.tu.JÇlo lcvanuvam a quatlo: "nlo 
tcmm a1nd.a nc:nhum pro,ldo c V. E&"l atlo CUJCTando A IGA." Sa 
tcahdWc:. ho,IC. o Pto,c:w c La. c o intctcuc: politico do Paú (oí \Ío
lcn~ V. 1~... r.aooc:ino1 crr#dalnCIIIC. dtiClldo que tanOJ. untOJ. 
GandodatO\.. 1o1n1.1.• cm&ltOra• de rádio c: de tdc:visJo, nlo terÁ pot

tJ•d a todoo.,. c:andu!.tto.. fo1i.um~ nO\ proft11ma• polllic:o!. dOto rA· 
d>Ol c da• :ck>,~ Slo d.i, porque a tc:kviüo aitlc:, numa cidade 
~~ a Slo Paulo. de otto mt!Ma de lubiunta. an rwo da pró
pru nooawdade humo1na de comuntaOlo. A minlu tema, por C1an· 
r~<• -J>cdr·q:ulhll -.c um.:~ .:1d.uJc de qu1n1c nul hiiblto~nt~. b·11lcn· 
lanatlc que um c:and1dalo a \'Cf'Cador. a pll:fc:ito tan accuo tmcdutto 
ao clatorado. tem pta:i'-lr de r.idio ou de tdcvitlo. luo nao OCOrl'l: 

an Slo Paulo, onde c:ul.lcm oito mílhõa de alrruu. c o andidato a 
•'CtC.Jdor dC\'C uur do I'C'CU~ tb:nico da tc:kviiAo, para chq~ar ao 
rtcltor.ad<> IX ,,utr" lmm;a é Hnl"luiu:l 

O St. E.arko RC"mtdc (ARESA - ES) - O projeto j6 foi 
a.toun.ado. 

o SR. ORt:.•rrE.-. QUF.RCIA (MOB - SP) - Suma cidade 
.-omo C:ampinu, por e1cmplo, que é pequena, eles tem uma cmis
.ora de r.idio c que deve atc:ndcr aos andidatat loais, da mesma 
forma que uma cmiuora de tclevwo deve 11tmda .101 andidatos lo
c:ais, da C:apit11l, por e1cmplo. Logo, nAo podel'l:mos usar D tclevisilo 
para todo• o• c:tndidatos do E.JU&do. 1: um ruciodnio, realmente, er
rado que" Lidcran~ da ARENA (nz n~ta ClWI c no Congresso, 
porque li próprill C\'Oiuç;lo da civilimçilo do mundo c do Puls vai de· 
tinindo li) coisas; cidades mediu conlllm com emissoras de rAdio, ci· 
dada grandes com li emiuora de tclevisi\o, 1: um processo de 5elctivi· 
dadc normal, natural, porque as grandes cidades precisam de gran· 
de.. meio• de comunic~c;lo. Port~nto, ll ~rgumcnto não procede. 

o Sr. lknjamlm Farah (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um 
upartc:? 

O SR. ORESn:S QUtRCIA (MDB- SP) -Ouvirei V. Ex• 
após ouvir o Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Benjamim Forah (MDB- RJ)- Eu pediria licença ao 
nobre Senador, porque o meu aparte é uma resposta, também, c tem 
vinculação com o do nobre Senador Eurico Rezcnde. V. Ex• nilo es· 
tranhe que: eu fale daqui da Bancada da ARENA, porque foi daqui 
que: partiu um outro, em defesa daqueles companheiros que: foram 
degolados nu Convenção. Mas, o nobre Senador Eurico Rezendc, 
quando defende aqueles candidatos que foram impedidos do acesso 
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ao rAdio c A tdcvislo- lembro-me dcuc: fato que ralmc:r~tc alüOIJ 
uma celeuma na antisll Gu•nabllra. foram impcdidm de falar 01 Oe
pul-ado• l:d~n Khair. JG de ,\ro~újo Jofjlc c L)"Ãn~ MaCICI - c 
S. ~· ot.i lamc:r~Lindo cuc: fato, o que tum. dcmons.&raçjo nlo lo6 
d.1 cvoluçlo do .cu aplrito dcmocritico como tambàn do .cu opl· 
rito de t>Oiidarit.mo Aquda que .ofrcm um. violencía. Mu. quero dí· 
ra a \', ~·que da conteJuiram. atravb da JIDti(a. dlcJar ao rAd10 
c .\ tdC\·iwo. c tiveram, com it.110, um. snande votaçjo. t.o,o. o po\'0 
rcccbcu c acolheu a• •ua~ mc:r~...,cn._ dando a CS.'ICS ancbdatO\ um. 
•·otaçjo imprcwonanlc c elevada. Quero. de qualquer manara, me 
ron~r.11tul.1r com o SenAdor Eurico Rczcnde que ddcndcu. aqua. oo 
andadatoo que nlo ti•'Cr.UII liOC»> ao rAdio c A tdcvnJo. O. Sra. an· 
11td.1lo• Ed..,n t\h.1ar. JG de 1\r.ouJo JofjlC c L~lo.iiiC\ Maad, dal.1 
maneira, ~ram a a'ICS mao• de comuniaçjo c pudctam 11:\ ar •• 
'"' mcn~oaJml. Veja que o 110\.1>0 Senador at.A cvoluando. 1>0bmudo 
na defaa doto pcncJUidot. c daquda. que querem, naluralmc:r~tc, oc 
danpr '"' po•·o •• ur.a\'à da.• •ua• mc:lllaJCtll. 

O Sr. Earico RriC'Odc- (ARESA - ES) - V. ~· •-a• me pct· 

mail r'! 
O SR. ORt:sn:s QUERCJA 1!•108 - SP) - O &parte au 

ron«dido ao Senador Gilvan Rocha. 

o Sr. Earko Krtmdr 11\RES..\ - ESI- J~ pcda lt«n(a "'' 
Scn .. d..r c.r ... n Ro.:h ... c Clll)U pcd•ndo .. \' Lt. 

o SR. C>Rt:."'Tf:S QUt.RCIA (MOB 
Xllo~dor! Atradc(o, cntlo. o uocntimc:no do xn..dor Cahan 
Rocha. V. E\•tcm o aparte. 

U Sr. f.arko l!rrftiCSco (ARESA - ES) - Apcna• pata dltcf 
que: nlo (az nenhumA dc:!aa polltia do. Ocpul.ldo. Ed110n Khaar. 
L)·..inc..u ~IAcid c JC de: Aralljo JorJc. Citei o c:.uo dA ClUAnAb•tr• . 
p;ar.o •u•1cn1.1r umatac: A de que: o mcrado mentAl, o mercado de 
lclC\·a.Jo nlo comportava .1 pracnÇa no vldco de lodO\ 0\ Olndada· 
lo• do M 08. Entlo, dizia cu: o que (a a dircç-lo partidAria7 !"lo per· 
matau que: vArio• andidaloo liva.oc:m aa:uo A lclcvit.lo. Nào fi: ablo
lut;amcnlc 11 defesa dC\'ICS trà Deputado., nem do Dcpullldo JG de 
A111ujo Jorge. nem do Deputado Lywlna Macicl. Nem cu tcn11 11 

obri(:.'lç:lo de f:ué-lo, cmbo111 a~a defesa fouc: obrígllçAO do Scn~ador 
8cnja'l1ím Farah. 

Portanto, Sr. Praadcntc • .a Saçlo 1n1cu.1, lodo. .aQuela Que pcn· 
iam conducrn. C\ldcntcnocntc. que a~e pro,cto tran.tortn.1do cm 1c1 
lere fundo oo anlcrcua ISo dacn•'<>l•amcnto rollti(O cm nouu l'.ah. 
Pnn..'lp;almc:r~tc num momento 'orno Cite que alamo.:to •a\"CCIdo. que 
amx de mud.Jn,;:.a.• uncdaat.a.• IIC\Ic .:.ampo tlo amponantc d.1 •>d.a 
na.:tonal. 

O Sr. CU•u Roct.(,_l08 -SE)- V. E.\• permite um aparte'! 

O SR. OR~"""Tl:S QlitRC1A (~108 - SP) -Com lodo pt•· 
lCI, Scn.ador Oall·An Roc.h.a. 

O St. CU•• Roct. (~108 -SE)- E tjo anulma a~ 
de que o "Projeto Fala\o- ou a l.a ARE."' A t loWitirto, que nM> t 
oó v. E,,• que du n.w; t: • lmprcm.a DaáoOal qw larllbàn () tu rr•· 
IJC:Imt:IIIC todo dia. O que m.u. me ldnuta. no diüofo tr:a•·edo com 
o Udcr da MaiOna. lot a alquamaa que S. E'• lu lml.andõ tra•'C!Ollr 
um pt'01do ali-IC da- p.ar'a oo "''"- da dcmooailtiT.ç&o 
do ,_.., J>ah n11m pt'Ojclo, OCJYIMSo • a~ ddt. que ~nnJtu 
para dcmoaatu.u. Ora. ~e u\lllmOO o lllJUmcnlo antmttaco de Antó
niO Tr~no- c oó amr ate lllJUmCIIIO pat'a • M~ - panc-4C 
para 1 abcnõi('Jo do tmhdo dou apt'CM&o· retn~~ para 
dcmocratiT:ar. Entjo, m'rio uma pctptn~ .o nobre U4cr da 
ARE.'óA: oc tatnoio dcmoo:ratlla. t. ~mbán. IICMC aac1oo de ap• 
nto que ~e raolwcu tatflliJJr o damto dc te .-oc.ar cm prdeito de Cll• 

pu.u~ cm JO'I"Cfnador de &lado, c o damto de te •'Oút, lambtm. pa· 
ra Ptaadcntc da Rcpclbbca~ De-." t«, a.mbtm. nA lmqcm ck S. E&•. 
um.o raul(lo par:a mdhoru a de~. 

O ~R. 0Rt'$Tf.S Qt:f.RClA (MOII - SP) - A'tlldc(o o 
aparte de\'. !:.•• c. e>Kimlcnocnlc. \'. E•• C\1.1 cobato de llllÔO no 
lCU ar,umcnto 

Se al~:un• ICm 'ond~ de uwr um ~nmanado mno quc 11 t«· 
nl(".a moderna lha ~ .\ ml<l. c outr~>t nlo o têm. , ... m~ hrar lk:l.\1:\ 

al~un• que tém. p.>rquc ou oulh" nl" tem bocknlcmcnlc c um 
ra,aodn~<> pequeno. 

O Sr. Bnwdllo Fcnrin (AR ESA- 00)- Pmnuc V. E&• um 
apart~ 

O SR. ORt:.O.TES Qllf..RCIA (MOB- SP)- 011Ç0, com todo 
o prazer. o nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Bmjamlm Fanah (ARENA - RJ) - Eu nAo podc:ria 
r~zc:r. Ocpoi~ de: falar um11 voz igu11l 11 )Ull, com 1u11 con~ii:nciA c ra
ponll&bilidlldc:, cu mlo prcçi•va mais fuC-Io. pois V, ~·já o h~ava11 
feito. 

O SR. OR~Tt:.S QUi!RCIA (M08 - SP) - Agr11dcço o• 
apartes dos ilumes Senadores c pediriA p11111 continu11r. Sr. Prc· 
'"lente, dilcnd<l que ainda ontem. no jornal O t:"adu dr !'i. l'aulo, 
vimos uma condenação bastante: violenta- c UUcYcrn 11indu o ilus· 
tre Senador Paulo 8rossard: bastante violenta c: jusus - c:m rc:l11çAo 
ao Projc:lo transformado c:m Lc:i. que ~ denomina "Lc:i Falc:ilo": 
En11c os argumentos do editorial de ontem, do jornul O Estado dl' 
S. l'aulo, que nos foi trazido gentilmente pelo Ilustre: Scnudor 
Paulo Brossurd, aqui estilo alguns que gostarlamos de salicntur: 

"t\ Lei nilo i; restritiva, dizem seus autores c defensores. 
Talvez porque scju mais: a negação é bem mais que a restri· 
çào. Os crullldos da tartumudc:z politica c do mutismo públi· 
co continuum, entretanto, apontundo para o universo dos co· 
micios que oru se reabre, para o rcvigoramcnlo dus velhas 
relações de compadrio como instrumento c sistcmu de urrcgi· 
mcntaçào c - quem sabe? - pura mais uma oportunidade 
pum o clientelismo c o caciquismo que quase se afogaram nu 
avalancha de 1974." 

E mais adiante diz: 

"0 mc:rcado político ilhado, desintegrado de: mercados 
políticos mais abertos, i: o trunfo das oligarquias, do coro· 
nc:lismo, que podem mediar, à sua muneiru, u comunicação 
com o exterior." 

O Sr. Bnwdlto ··mnra (ARENA - GO) - Nobre 
SenAdor Orestes Quercia. quc:to, prdiminarmcntc., IIJ.lCnUar que:, nc:m 
de longe, intc:ntarci.aqui,alingir 11 V. ~·ou a IUI clciçlo. Mau, c:m 
vc:rdAdc, 01e tipo de voto, obicrvado no pleito que 1rouxc V. ~· 
plllll estll Cua. pa111 alqtrill noUll c:, ao mamo tc:mpo. com paur. 
porque perdlamos o convlvio de um g111ndc paulista, talvez um dos 
muiora jflproduzido1 nu tcrrau b~andciranta, o Pro(Ot>Or CArvalho 
Pinto, 01e tipo de voto contrll, rc:pito, nA o foi voto a favor do M 08, 
subc V.~·. foi um voto contra o c:usto de vida, Cllptada pela habili· 
doill c, ualvc:z. pouco ética c pouco dcfcnúvcl, c:m termos de 
desc:nvolvimcnlo politico do 8nuil, a exploração qua~ que insuna 
da angústia que atingiu a nossa gente: naquela época. E a exemplo dis· 
so, vcrilic:amos, ugoru, quando V. Exts CJicrcitando um direito lcgl· 
timo de: Oposicionislu, inlcnlaram cm capitalizar uma crise mundial 
que: infc:licitu, também. o Brasil. Tentam capitalizur essa angústia 
crc:scenlc do homem utual; essa necessidade crescente c avassalante 
de poder aquisitivo, de cada vez mais c: mais poder comprar c prc· 
cisar pugur. V. Ex• nilo nc:ga c nilo poderá negar, inteligente c prAtico 
como sói ser, que, o que existe nu realidade, neste: último quartel do 
século 20, dado esse bomburdc:io que a tecnologia c a ciéncia vém 
fazendo ao colocar bens c mais bens n nossa disposição, é uma c:nor· 
me e crescente necessidade de poder de compra do homem. V. Ex•s 
hão de ir às praças públicas c intentar capitalizar esse tipo de votan· 
te, esse individuo que se endividou mais do que poderia; esse indivl· 
duo pressionado pela fábrica de angústia, que é a própria publicida· 
de: essa fúbrica de necessidades que são os próprios meios de 
comunicaçilo quando colocados à disposição du propaganda de 
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bcnl. Mu. V. E.& "a !abonam em cqulvoco,llbonam em equivoco, por· 
que., na' PfJQU ~bhc:u. do encontrar a n6t.. os lllmiJt&l, de mAcn 
ctlcu• de ra.IIUÇÓO c com ~ c .apetite para mcnlnar ao po
\O br:aWcito que. te II'IAi' n1o lem Udo ra.li.r.ado, te ~. mu1l&l 
~ao. ;al( mamo pdJ c:a.raci.t do OOMVno de unu Opouç.lo mau 
ob)oaw;a, mciiO\ pcntmc.a. IIICJIOl cpidmnaa. a aot nonc:at aot 

pows.i.-m c5ciw«110t que ~ COCl!Clct, como Gcn-cmo Mou 
\ 1• E.&._ w--;am cm cq~ c mfotwo: como C11fa1borcn de obt:a• 
fnta... \'. f.t... pof c:umplo, &atcal.lr..\o QliCDO JÁ ICft IDICftlóldo. 

aplot'•r •• (da• do IS PS. Scllt .,..,_~.o powo que ar~cm fila, 
ao I~ PS po~quc c.k c:u.ac; ottUCll. de n1o Cll\tU~ Sabe \' E.a • que. 
uc,n,. .a f'n::ndotaa.a Soa.a.l te PfUU''" • ludo, lltCIIO\ .a .alendc: .ao. 

(.-tnbu=IG \' a:..,._ •·lo 411ct que a peool&Aa wbiY: ditemO\ ~ 
~ da w.to<u f que •·.aa ~liAuilf wbaado, Lltllo q~~o~~t~IO tCJ" 
IIICI(-..,11<), C •'.1.1 ;aln.u, CAda •a m&l .. DIUIS lft&IOf tiWnaO doe 
bt·aiOI!lnt.,.... p.-qur 101t bt'.atÜPtC~~t.. tqc. lbll au:occllt-a• que Pf'C!Cit.am 

f,IIIW p~ C'. .ala.. olo 0t t~Aha.a!. De 1o01"'.4: que., oobtc Sc:nbof 
Ot'Cltlft Q..tJ"Joa. " """"' <IOIISI'a, qur lloo.ac, Llltlbtal. \' f:,,• p&f.a 

tJOC.a C.ao.a.. 11-u:: pa.r.a o.'lol «rkll pa~·..SO~ - V. l•• nK ;oado( -

l"llf~w.t oqur ,..,...._.., ~ ~ o $auo6of do AfiU.Toc.&t a 
da.aur. c. PO<JII:W•·-.. .-djiCtr•'llf 6r ·~lUU aJIU.IÓGoc:a da 
-.;JbclM.c- 4a doa·. qu.aa6o •• ~ oLadlan (I)CioCJUm o 
O.O..u~W ··<116a·.a.l .a ~.t.l .a• popah~ ~ ... alfUd.a• 
prh• '~' q..r CliÚO Cli(IOif1m6o .uquW replo. /uut:Jmot .a tena· 
6amt.. a.·S"flf~ • .,a.opa.~ru.., ,_ 1& 1e1 \' F..a•. PfOio.LII'al> 

1"0"~· "' C"-'"""" •~·&I Eeplftl.- ,.,.,_ pa~·.a ~ ptáatur.a t 
j!>ILI.o .,.... l""'"" q.;ol'. LamN= • .aJV6ooy a ~ \' f.•' DO c-.uo, a 

l'!!dn:III#'JI 6t J~. e... f,~ lf.OC' ~ \' F..t• t:llllo, a. ... 

A ARENA. como panido politico. nlo manda nada. V. E.&• nilo 
pode diz.cr que c Sit~o c que a Opcniçlo c c:pidermic:a, nAo. Traia· 
te de um rqimc a.oc:pcion.al, em que a Opcniçlo flll a opotiçlo que 
pode lazer, c a Sítuaçlo dcfmdc o Governo. G~laria de debater 
mai• lonpmmtc. mu nól lemos o Senador Luiz C..valc:antc: in,. 
enio, o Senador Gih·an Roch.a, di\'CflOt ouii'Ot. Docjo terminar a 
latura do meu dttoeuno, te V. El• me pcnnilir. 

O~. F..nc-o Jlcozndco ( o\RE.'I;A- ES)- V. E.&• c:sú querendo 
.ac:.abar rorquc: ;a Bancada da ARE.'I;A c:atlldcrizou a improc:cdCncà 
cS.u _,, razck:t.. De modo que: l: um:.a ufda atn~. E uma .alda 
~r·.utpc:a. ma.• n1o cm lcnnot de rctinad.a de Dunquerque.. ~ • (up 
.ao dcblatc. E o ~r llcncdJto Fcm::íra ... 

O SR. ORI-~Tt:S QLIERCIA (MOB- SP)- V. El• tem pc
du .apanc. aniJdcmoc:ratic:amc:ntc admirou ao meu di.cuno. E 
\' E,• ;A adaluou muito o n0l1o0 dualno; te formal computar. 
rompult . .u cn An.an. \"cti(tc:aten~o. que o apanc de V. E.&• foi um 
.auténloco d1toeu11o0. Ea.tou apa:&' atJVmcnlando pana ddmdcr cn in· 
tera.oo. 1nduu~'C doe um colcp de V. E.&' que l: o Senador Luiz Ca· 
•·.ak.ant<. que pmmdc falar, porque: Llmbl:m tem cuc direito. V. E.&• 
t '~""quer 'o.btr • palavra do Senador Luiz Cavalantc c do Sala dor 
Gtl•·u Rocha. Acbo que ~1o0 c uma. atitude antidcmoc:rAtic:a. Fu o 
.apdo _.ma" alto. lctmo., porque: i'lpa~ cu dc:l c: da1a que\'. b• 
c o .Scnadot Bcnc:dtiO Fcttari'l fal.ntern l •·ontade. E nlo foram .ap.:.r· 
let.. l..w-am dttoc:u""'" 

O~. t:.-ric'o R .. ,.,. (ARES A- ES)- E por qyc V. E.&• nlo 
(oopc:tOU rom teu• colqa., daundo de fala(.' V. E.&• falou. ma• 
nAo dlltC. 

O SR. ORF..,TES QUERCIA (MDB- SP) -E opm1lo de 
o ~ ORI:Sn:S Qt•OIOA (MOI - Sf'}- Eu pcd&na ql.OC ' v E.t• 

.. \ ..... 
() ~ ........... f:R'rrire IARE.."'A - 00) - \'ou condu1f 

v t.•• pct~doc' Qut awv '""'IICa.Ddoo •lt .,. ad.,ru..,._ porque &tt.al· U·- .a pi'ClQO(lól~ cm a.loo ~.., \'. e,,. que me t t.\o um· 
j!l.ll..:.,.. Y.b., •q. \'. li.t•. fiY I'4W ~ <IOCII IQda umpalu pct.\0&1, 
ckl.UI tk dl&~aa~ a fmC'I'OWI ai~ 6c \'. E.t• para c:ua oupccscn 
t•.:qa ''"~"· Sm~ Ot~a ~ \' Et-.. nlo mai' C'.aJ'tl•h· 
:at~ n.ICl• •>QCot ,_tn., porque M\ ltUIIO\ .b Pf'aÇt.' póbl.ou. dco 

"""'''al~tc. n1o all:a•oa da tdc>'llolo (ll)fllro4d.\ por pn· 
·~~. ~''" ,,_ .u Pf'a.Ç.\l póbllc:&.., ar'CmOl l \'Cfdadara fof)a 
ck U.X.a.. quoc lolo 0\ OOCIUoot., bu.car. n.a IG\'a do pG\'0, o apoio c. 
l.a"'"· alé: mamo a• aitac:a• <orutruh•·a• que V. E,,• tbn·no• 
~.ado Mudo ~do. 

O SR. ORJ~TF.S Ql1ERCIA (MOB - SP) - Aarade(O o 
ap.:.nc eSc \" .. E\• Dou a•pccso• llo•ll<)mc:ntc:. p.:.ra rapo•t•• ao 
ap.:.nc:, Pnmc:1ro, c que num rqimc: de d~. o povo, cm dc:tc:rmi· 
nada• oc:.auóel. te •·olt.a p.:.ra et\C ou aquele panido. Como nlo c:~ i•· 
lc prO\Chta~o C:\acetbado cm tomo dcuc: ou daquele part1do. C\'Í· 

dente que o bra .. lcíro nlo c o.tencíalmcnte cmc:dc:bi•lll ou :.rcni•ta. 
Ele \C 1mpra~ona, num:a aamp:anh11 clc:itor.d, com a ment.:agem d~· 
\C ou d:.quc:lc p.:.n•do. l'on.:anto. V. E\• di•!oC que cu !oCi que: o MDB 
nlo tc:•·c O\ •·oto•. Eu nào \CÍ. 1\cho que o M 08 tc:ve o~ \'OIO\. Em se· 
gundo lugar, V. E'' faz mc:nçlo 11 oposíçlo cpidé:rmicu, à oposiçuo 
fmc ... 

O Sr. Bm~llo Fmelna (ARENA- GO)- Eu nllo dim fraca, 
Ex• Eu dim nuo objc:riva, perill:rica. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- V. Ex• jâ fc:z um 
autêntico discurso. Permita-me responder. V. Ex• critica a oposiçllo 
de cpidl:rmicn, como se na realidade: V. Ex•s significassem o Go· 
vcrno c não somente uma organizaçllo encarregada de defender o 
Governo. A ARENA nilo decide nada, a ARENA nllo decide nem a 
respeito do presidente da ARENA, a ARENA nilo decide quem vai 
ser o Presidente do Senado ou quem vai ser o Presidente da Câmara. 

o Sr. Gll•·u Rodta CMDB- SI:.)- Opinilo ~!ada . 

O SR. OR~TI:S QUERCIA (MDB - SP) - ê opinilo i.Jo. 
lada, como mu110 bem dl\te o Senador Gilvan Rocha. Falei c dWc. 
\' b• t: que: nlo conlalou porque nlo lem arsumcnlo• pana conlo
li'll. A ARE~A. alem eSc ~ ler que defender o Governo, 1ambl:m, 
não tem a(Jumc:ntcn p.:.ra lu~·IO. 

O Sr. fkec.dllo t'rrrrira (AR ESA- GO)- Dau """'· nobre 
Scn.ador .... 

O SR. ORE.'T•:..; QUERCIA (MOB- SP)- V. Ex• quer um 
""""c:~ 

O Sr. fkec.dlto FffTC!ra (ARENA - GO) -Se V. E.&• me per· 
mita•te. 

O SR. OR~ãF.S QUERCIA (MDB- SP)- Com todo o pra· 
zc:r. 

O Sr. Bmtdllo Ferreira (t\RENA - GO) - Se V. Ex• nllo 
fo•te o homem inteligente que sei que 1:. cu ficaria conmangido de $0· 

bC:·Io rc:pracntuntc de Silo Paulo. Porque o que V. Ex• quer, c:fc:li· 
vamc:nlc:, i: o monólogo, porque V. E,,, sabe ... 

O SR. OR~ãES QU~RCIA (MDB- SP)..: Ullimamc:ntc:. o 
monólogo c:slâ sendo daquele que pede o aparte. 

O Sr. lkn~llo Ferreira (ARENA- GO)- V. E.&• nilo pcrmi· 
te sequer ser upartc:ado. Respeitamos a pujança económica de S.ilo 
Paulo, mas respeitamos Silo Paulo sobretudo porque sc:mprc se 
caracterizou como Estado de homens dc:mocratas. Mas V. Ex• ... 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) Pujança ccnórnica 
por pujança económica, cu tc:ria que tirar o chapéu a V. Ex• Entila, 
nilo é o caso. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• já tenta dcs· 
viar o meu raciocfnio c, assim, mais uma vez, manter esse estado de 
monólogo que é tão conveniente à sua tese. Mas, nobre Senador 
Orestes Quércia, V. Ex•- como cu disse- é um homem inteligente 
c preparado. E, respeitando a sua inteligência, só posso aceitar o 
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~r~tumenlo de V, ~·.que ne» (orncç;a r:azõa p.ua ir ao povo, que nó• 
nlo leme» dadat obJcti•·cn. ~cdéncia, n61 podcme» dizer ao po"o 
que. hoje. nó• amp;mamat m~ís de 8$~ da populaçlo bnuilcira com 
~ Prc-.idencia Social Rural; n1h podcmcn dizer ao po"o que n61 peJa· 
mM maÍ~ de 10 mil quiJómctrOl de IU(aJIO C hoje nÓ11cmOl mau de 
liO md quilómelro• de a•f.1ho impl.1nudo. no 8~1; nó• podemo. 
diiCf ao po•·o que o. 8 milhokl de malrftul.u que nót cnconlramO\ 
cm boi, J.Í toram con•'CT!id.u cm ,:10 malhokl. !lõó• nlo i remo. debala 
com o• Jo•-cn• que nlo conqucm maltftula nu Unrvcnidada.. ma• 
• amo. lha dcmonllnr, pelo mcn<». q~~e u cullcnla n61 mullapiiCll· 
mm por 11. I). l.oso. r~ccJCncia, n611cm0t uma rnctUaJCm para o 
1'0'-o. Asor;a o meu n:cao ~que \', ~ ... IC nlo adourcm uma oulra 
poll:ía, uma ou1ra mcnt.qm~, de modo particular na polllia munt· 
OJ>~I. Clla que fala llo de peno. por ICt o poda mai• uncdaalo c m.m 
pró um o do homem do inlcrior. IC V. E,,.., IA nlo compai'CQ:tcft'l com 
fala. concre~o• c objctl"o. c ficarem pcrdidOl na.w hillória de dlm· 
l•n humanot.. quando \'. E.\.., \lo 0\ primeirO\ a IICJA·Io., quando w: 
a~abcla:an, IC mdau•uram na po.içlo de monóW,o. como\'. E.,• 
~a~ de ampor a a.cu• para.. ... 

OSR. ORE.,'TE.'ÕQVEROA (MOB- SP)- V.E.t• J.\ alt wau 
do meu dncuno. 

O SI. Bmcodlro Frrrrlra (ARES A - 00)- ... n:cao que\', E.,• 
não •.i la do• pauli•la• o julj;amcnlo que m~ q~~e ~ o de um 
homem anlda)lcnlc. 

O SR. OR~'Tt:S Qt.:ERCJA (MDB- SP)- E.ua quo1.ào de 
cla(óc:l., •·.:amo. "c:r dcpol• de IS de novembro porque. .1pcwr de 
lodo. o. po.ara., apc:wr d.1 Lca F .1lc.lo, apcwr do cn~aJ•mcnlo do 
Senhor Praidcnlc. .:apcwr d.:a advcnidade, o M 08 dt"'ffA •-cnca •• 
d~. 

Quero, Sr. Proldenlc. encerrar o meu dl..:uno de ho)C datcndo 
" toeJuÍnlc: 

N61 conc:lulmo. que o Governo Fcdetial, o f'raadenlc Qald, 
nlo prcc:Uam espc:nar A tcAJiuçio du prólimu daçõa, que :rarllo 
d.:ado. incomplelo•. viciado._ l4nscnciado. pclu prc:uóa c pelo 
medo par.a que o Governo c o Ptcsidenlc potum formular um mode
lo polllico que lenha por lim principal a instituaonaliuçlo do Pala. 
A nio Kr que estcju cm bu.a de uma iluaio. 

Elú na hor.a de o Govano atenuar 1101 rccl11mo. da :"açJo, :lo 
bem encaminhado1 por lideres poll:ic:os de ambcn os partidos, por 
homen1 de le:ras c por mililllra da responubilidadc do. Gcncr.au 
Rodrigo OtAvio c Auguato Fr.ago.o. 01 apelo• A imaginaçJo cria· 
dora proporcionanam algum:u proposus pAiidiU de lideres lisados 
ao •iluacioni~>mo conscientes dat limilaçõa impostas pela realidade 
que vivemo~>. Resta portanto ao governo duborur o modelo que 
cnlender ~r melhor c o(crc:ci:-lo uo debate nacional. Ou cn:Ao aceitar 
proposta~ do Movimen:o Democrático Brasileiro. cnltc 111 quuia 
uma nos.~ de se: convocar uma ASJc:mbléia Nacional Constituinte, 
cm 197H, junlamentc: com :u eleições pura governadores c As· 
sc:mbléins Legislativas. Seria convocar o povo briUilc:iro, titular lcsl· 
timo do Poder Constituinte, para que nomeie cm eleições livres os 
seus delegados que: se cncarrc:garilo da institucionalização do Brasil, 
através da promulgação de uma nova Constituição. 

Nào existe maneira mais democrática pura encaminhar 11 insti· 
lucionulizaçilo de um regime de liberdade, sem leis de: exccçilo c sem 
o predomfnio du vonllldc daqueles para os quais, no dizer de Gibran 
"a vida é uma pedra, c a lei, um cinzel com o qual procuram esculpi· 
la à sua própria imagem". (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

ainda o Rclatóno do &nco Central, rdauvo a 1975. que. tradicional· 
mente. coincide com o Boletim do mc::t.mo Banco n:lauvo ao mb de 
m11""'. 

Sorm.:almcntc. ~bemOl o Rclatóno nos primarOl daa.• de 
.1bnl. Dal11 •'Cl. portm, dclooconhedam<>i 11~ l$0f'l 0\ nlimct'O\ ofi· 
cia" rclo1II\'O' ao ll.1lanço de P11prncn1o.. o q~X era • manha maior 
prc«upaç.lo. Ju\lamcnlc ontem. pot-bn. chcfou·mc ,b m1at.. n&o o 
Rci.Jtórao, m.u o llolctam de abnL I \lo t .:otw ~CmCihantc a um )Ornai 
que pubiiQ.•te .1 cdaçlo de i.ibosdo 1ntcs da de IQU•fcua. Toda•u. a 
pane que tnal\ "'~''" .a minha cunou41dc est4 ncs.te Bolctam de 
abnl, cmbor:.a com a 11:llul•·a de que 01o n4rnaOto No aanda p&•~•·cn 
dercur~. 

Pr-etendo, .:1$\Jról. fuc:r uma an1hte. a m.u• r'pod4 pot..!•-cl, pct• 

ru"''1óna mc::t.mO. dO\ nem pnnapab do "ll.a.Lmço de r~mcnt(lol" 
do .:ano de 191~ 

Quanto l "ll.114nQa Comctaal"', como J.\ t .. btdo. li\~ um 
4rildt de} btlh.)eo c ~IJ mdbcla de d414to.. porquanlc:> .a C:\port~ 
atanpu arcn..• a li balllc)o c fl)) maUWlo de dólua. mquanlo a 
tmpon~ l41btu para I~ bdb\lac 161 ~dfdótt~. 

So •lcm ~" ta•- outro *M bom! a<aatuado, ck J 
btlik)eo c !,1.5 rnalh.)eo de dól.:are.., 1114i0f fftC.'UI\0 6o que o Mklf de 
"Ser-~" do ano antalOr, q~X foc de : bdbo6el c ·O: mil~ de 
!Sólatc::t.. Pa«ntualmcnlc, cm lO~~. o 4orlkit de "Sm~Ol" fo. H'4 
""''"r do que o de JO~.& 

\'qamo. .1$'0f'ol O CUtnfl04'1llmcfltO da,l renda.• de "CaJI'tlln••, um 
doo. pnnopau 1ntm• de ~~0\" Rmd.t ck "('al"tan" 
compte~:lkk "Jur(lol·· c "l....:tU\ c l>aHdencSO\", So lotai. cm rmcb 
de "C.ar•l•u•'" o drndc (o, de I btlhl.t, 6'" mil~ ck ~lar~ E•tc 
nl<)ntanlc C: !16't tna10r do que o naimcto n:wll\-o ao ano I'•UiWdo, qiiC 
(m apcn.a• de '100 mal h~ de dólare-

O. "Juro." atan,ram a I btlhlo c ..!J9 ma!Ma de dólara.. ou ..c
J.:I, I: I 't " m.u• do que rcmctcm(lol de JUrO\ cm 107..1, quanll4 que r •. 
•'1>u cm fi~~ malh~. 

"lucttK c Dl\1dcnd0l"- a dc:spcw foa de :J~ malh&:-1 de dól4· 
ra. apcna• um pouco 1!1410r do que no .ano de 1974. 

Em rcsumo. a• "Tran..aç~ Corren:a", q~~e cnslobotm " 
"ll.1J ... nç.a Comcraal" c lodOl o. ucn• de "Sct\-IÇOl" .1ptacnlonm 
defidl de b balhokl c S71 milllõcs de dólatc::t., conu.:a 7 btlhócs c 1:1 
malllõa de dóhara cm 191.&. 

A entrada llquada de "C.apallln" ounJiu ;a S balhóc::l c 912 ma• 
lhõa de dólo~rCl, contr;a 6 btlhõa c 250 milhokl de dólares do ;ano 
pau.ado, Kndo que o• in•"CSiimento. Clltanaàro. .amaram I balhào 
c 5 milhoo de dólarCl, prcci\llmcnlc. 

De "Emprbtimo• c Financiamcnloi", a m~io c 1 lonao prau:o, 
rC\.-cbcmo1 6 bilhoo c 759 milhõa de dólares. So ano Anterior, 6 bi· 
lhõa c llW milhokl de dólara, Kmivclmentc o mesmo monunlc do 
uno de 1975. 

As "Amortiuaç6Cl" .amaram 2 bilhokl c 147 milhões de d61a· 
ra. No uno anterior rcmc:lcmo• apenu, par.a umortiuar no5$ll divida, 
I bilhuo c 9:!0 milhões. Somando :as duu parcelas relativas a "Juros" 
c "Amortiuações", temos o "Serviço da Olvida", que IUCCndcu u 3 bi· 
lhõcs c 588 milhões de dólures, no uno de: 1975. No uno de 1974, es· 
sas duas parcelas- "Juros" mais "Amortizações", ou seja, o "Ser· 
viço da Dfvidu"- somaram prcc:isnmenlc 2 bilhões c 562 milhões de 
dólares. 

No linal tivemos um drnclr no "Balanço de Pagamentos" de 950 
milhões de dólares, contra 936 milhões cm 1974. Naturalmente: este: 
d~nclr foi coberto com as reservas. Est11s, no linal do ano de 1974 
somavam 5 bilhões c 269 milhões. Em conseqUência do denc:lr no 
Balanço de 75, as reservas baixaram para 4 bilhões c 40 milhões de 
dólares no linal do uno passado. 

O mesmo boletim adianta que, já cm fevereiro, as reservas soma· 
vum apenas 3 bilhões, 673 milhões de dólares. O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:, Srs. 
Senadores: 

Creio ter sido mesmo na semana passada que comentei, desta 
tribuna, o fato de que, já na metade do ano, publicado nilo fora 

Vê·sc, que o ponto alto das reservas foi atingido c:m março de 
1974, quando dispúnhamos de 6 bilhões c 535 milhões de: dólares. De 
lá pura cá elas vêm decaindo, até este número que acabei de ler, cor
respondente u fevereiro, de 3 bilhões c 673 milhões de dólares. 
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Sr. Prcwdcntc, Sn. Scru.dora, n!o tlftba cu outro intuito JCnlo 
c:lpor, o m.u• l'llpid.tmcntc que me c:ra po...Sm, o. nómcro. Rfcn:n· 
la AO nOt.loO "&Lt~ de Pas-amc:ntO\" de 1975. sao lc:nho qualqua 
0\llto comc:nüno .a tue1. 

O SR. JARDAS PASSARI!IIHO (ARENI\ - PA) - Com 
mu110 priiZCI'. 

O Sr. O~es QDtrda (MDB- SP)- Somc:ntc para aclatcecr 
o quinte: quando do debate com o Senador Eurico Rc:zcndc cu nio 
con.:orda com o arJwncnlo de S. El•. de que oUtiam millulrcs ele 
and1d.ato. c que teria impoulvd dar IICCUO 1 tdc:vUlo c ao r4dio c: 
a~a mtlbara de gndid.Jio.. :"~lo qui• (am mcnçlo a cam~nha de: 
ni\'Cf atadsul. noaaonal. qui• faza mcnçlo, rc:almc:nlc, a ampanha 
6t ni\'Cf muniapal. E o arJUmcnto u.udo- que repito npidamc:ntc 
par:a \'. E,,•- 1: o de que cm uma cidade. por c:lcmplo, de 1~.000 
b.abttanla.. ralmc:ruc n!o lú ncca.Ndadc de rAdio ou tdc:vUlo pot· 
q..c ~c:&liCWatO\ tbn fácil .aca.w aot eleitora. Uma cidade ml:di.l. 
- •·amoto dul:l. c~t.ando c:lcmpiO\ bulanta ClopatlOl. uma adade de 
.:00 O)J luth'-'nlo - nomulmcntc jA c:on'-' com cmi.uon de r!d1o. 
J:n!Joo, CO''Idoalltmaltc:. a cmnloOI'll de t6cfl0 t I uniQI poi>Wbíhdadc do 
.a(a-.o ao datoradoo. Suma ad.adc de 5.000.000 de lulbianta. como 
Slo P.aulo, a unoe.a J'Oio"btbdadc de te oomunic:at com .,. da· 
l«o t rcU tdc>-1~. r; cu .unda dlt.1C que lú uma ldcç.\o natural: .. , 
od.acSo pcqvcna1.. por l'fOb'cmas «onÓmJCOI.. rqrAfiCOt etc: .• n!o 
podem, n.âo de--cm c lllo pm::~wn contAr com uma ldcvlt.Ao c mo
mo • . âl•aa.. oom r.W.O, Ma1 bl um proca.w w:ktl\'0 natural. A a· 
c1.adc •·a1 ~ c p.u.~.~ a ~~«a.,ur de mcao. doe oomun!QIÇ\o 
lll>n1ut.a. de cmi"Or.a• de r6d10. E dcpoU de mUlto Jr.~ndc prcaw da 
cdc><1t.Ao. Or:a • .,. andadatoo. 6t Slo Paulo~ u.wt, para de
bala polhoe.a na c.ampanb.a datoral. o rid10 c a looit.lo. (h can· 
doc!.atm de C.a.mpuu.1., por aanplo. que \'. E.t.• conhcc1:. 11Klu•i~ C: 
c~ I~ lo da mJJIII:a adadc. ... 

Era o que IJnlu .a dUCf, Sr. PrOidmtc c Sn. Senadora. CMu110 
bem~) 

O SM. J•R f:sJ Df:' n: ('·~·.t_, Gonc:&IO'O)- T cm a pal.t•-t·.a. co
IBO lJdct. o ttobfc Sm.tdot J.arb&a Pat.t.IIUiho. 

O SJl. JUB..\.."' f".\."i.'S.\RJ~fiO (1\Rf-""A- PA. Como Uda. 
por~uacu o qw~~tc dti(UI'W) I - St. Pra.dcntc:. rudlmdo • 
~Nlltoa doo ~ P.athdoo de (&~C~ o rc.lalóno (JA&I doo Sunpót.lo 

~o Jl-.cm ~ o C.a.mpo~. au•·.a oo ~ Gat~ux:c qlWido 011'1 uma 

pa!U doo"*""'""' doo~ Sm.ldof ~ ~. 
S r..•. tm ~ 6d!lat ... 'om o ootiR Scfta6ot 8cftcdlto fa. 

teu.-. c ..m .t:UI'U c wtD 6chatc q...- pa-a.,. ,_o 60brC' Smadot Eun· 
lo> IC.rlft>6c 

Ql;;orl!o tdfll"·""""· ~aClamni\C, a dlJIIQiw,io que >C ln•-ou 
U!lll"""".#IO ~ lfll~ aa eu4r'lfp4a 6c -•cm. a ta.,."'C::to doo Pro,no 
.:K t..o ""' ~ • .;,..r 1~1 .a 1"11:111'1~ p-aiUILI u ldc-onlo t oo r.W.O 

f'(Jia q..c =<K (Dili 4ao:loo _,., doo oobft ~ ~o ()u.tr<u. o 
_,., .... nll6o.."""" IIII![ 6N .a~~ de~ a:c p~o,no ck la, 
~AI .. ~.:;. """'~~~ot<4, (III\ &ar. Oa --. - .. "-"' 901- oâo ~ 
•IOot..:O-t.. C'Jitl uw. 6o ~ c. -· doo que 6o pt'C".âmbulo. de 

-· pu'l4' ~ 6o "'"'-doo~"' Sm.t.c5ot P.au&o llfOtlt.'ll'd 
O__,~'~ 6r Suuo4o, Cl Scaadot lldW t'r·~. po1 

.. .,.""'..._ .,.,...,,.,.,"". =""" o'OI'd'.a~ q..c a C.at.a a.u t'Chtn·ammtc ... ana. 
q~oo ......., SomJ16.,.r """""• a U'l~ r~ ~ )ii lbc dco.w: q..c 
4_...,. 1 ..r.~ ~~~~ dt ..,_ Gt.o Gil •n"Clll4o POI k>ll,o lmlpo coSe 

ll'f<Mo!l,..,., ~'i""· doo ,,_,,4h<>,lfll'll (Oftlpi«Xi~So6o que r.l.l>lo maao· 
,.... cn 1'"'"" 4c -· .,~ • .1l&ft4a .;..r~ oo pAmli'O dc uma Cau. 
t a ~~~.,.,.. ~ qiiC .a -pm!lt.a.. Cl ri4oo f a tdc>ttlo _. 

.!""', "' li"""' t· e.•.n - -l'amCllltD a fa,-ot. C:UI.aftloel!IIC,. ckou IOor d.a 
1011-w.-c~oo ~ ~~t>(IIQO• 4t , _ _._~ dc Cl&•t.a "'"" cr.a cf,[ •-a. t.al· 
•'1'.:., ·~ ~~ 6t a.\ç'...om. ;oat~ C CISII'C da n.t prl>ploo, .JK> 

•. ".r"':a~- -UDl .... cJ.a.at .. .se.. Dc;outa60\.. oo c~l<(/1 . .antc
"""1-#!l. q;;oco W&ttll lofaa 4r ac fa:u ~ t potou•dcncnt~ a nu.t• 

,n.....:·.,.P .. • .:.anll:l>llldmw•-d.. quf t a.~ o .ad•G'Iolno de !al.ar 
t ~ '"""' ~""'~ c::ui.UnC'Dtc doe ...m Panacso qiiC qua la na 

a<~l..> ., ~>o~·a d.a b!)o~. Cl mwliCI t dupUmc:ntc Jt·•·~ Ma•. 
Ji#'lf"""DI" CIU ~,uc4adc - doct\ato iSo SmadCI QIIC tàn lado um 
~""""''"' .S,If't'()!I\C't,. Sf Pr~IC. para dc."Ct que ll1o pa...ov, pdo me
- ,,.. 1\lo "· " alfllll-lc ~ .. ~ ru Cat.a, ov•1ndoo caa de ~.li 
..,ln•~aloa.. e.t.D " l'>fftbiU'Iu 4\IC' t.&bc:nta•oc que a La conllnlu. 
s.amt>tm, .a tqulamc:nt.aÇ.\o iSo .at1. III d.a la ~nte:a óo• Pantdoa. 
1>0 l"f.-.,ctO dc Jn 

f"rocaumfllltc t .aqYCi.a l.a ~noe.a que pi'C'au•·a .a rq:uLt· 
Jnml..ad.a. .a IIm ck QIJC o. par1adol dat.putalCIII do. maO\ de 
(IOiftun~o 6t muu para ubhtl•kh cm ..,., propapnd.a• 
clooutnn.\n.a•. ()u mu110 CON"d.1mc:ntc o nobre Scn..dor Orata Quer· 
,-u QIJC.,. maO\ de--cm IICf adequado. ,b aRun.únou ~que, numa 
~ . .d6polc como Slo Po1ulo, (.ea d1Ral morno a um politico de 
renome fucr Ctonlacto na b.aw: md1vidual, naquilo que Mauricc 
Du•fft:a c.bamo'l•·a de miaopolltica. i•to ~ 11 polltia om:ida ao nl· 
•·cl dO\ Ctonl.at,. mdividuai•. a ual ponto que dc:.ncccuitll doto intcr· 
mcda.\no•. 

S. E.'' r:u uma .:r!tica, como fez o w:u nobre colega de Banaada, 
ontem. àquilo que:, na verdade. nAo atava cm jogo. O que s.c di.cutin 
era uma limilnçlo para ato aampanhas municipais; nAo se discutia, 
cm nenhum momento. a utiliuçlo dessa instrumentos de multipli· 
c~çào da \'OZ, do som c do sin:sl para as eleições gcrnis. Ao contrArio, 
0 Governo teve o cuidado de colocar no art. I• do projeto a rcpro· 
duçào do url. 250 do Código Eleitoral, que me pareceu até, como lei· 
go cm Direito, um c~ccsso cm técnica legisltiva: reproduzir o que u 
Lcij6 diz. 

O SR. J.\RIUS 1'.\."SARI:-oiiO (1\RE:-IA - PAI- Grllça.' 1 
baoncS.adc: dc \' 1:.,•. qsundo prc{ato. 

O Sf. o..,..,. Qekria IMDB- SP)- Gfl~Ç'.a, l JU~IQI que 11 

Cánura Mun.opal fez a\'. E.•• 
Um.a adadc corno Camp~na• C"'idcntcmc:ntc nlo tem tclc

.,t.ào. nu• a. c:andadAIO\ dc:>-cm ta .aca.w h cmi~1o0nu ele rAdio, que 
t..kl cm numero de trt-.. p.~n dotb.1ta.,. a.uuntO\ politico.. Uma cid.a· 
de:- aundo o acmplo daqud.l onde na.te~, Ptdrqrulho. com I ~.000 
b.abtt.anla nlo pro:iu de ICICVIwo nem de ridio, 

o SR. J.\518.\.'i I'AS.'iARJ:-.110 (ARESA - PA) - V. E.>.• 
11.\ de pcnn11Jr datct·lhc que o llnic:o pcdrq:ulho que conheço n11 ~oua 
••dA C: a ad.adc onde \' .. E\• nawxu. Em ludo ma~. V. !h• jamai• tro
rcçou cm pedra• c tem tido uma vida pollllca marcada por J!fllndc 
•~KnloO. 

o St. O..,...n Qufrda (MDB - SP) - luo V. E.l• nAo ~bc: 
C:lttlcm mull.:u pcdra.~o no c:aminho de lod~n nó•. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) - Entre· 
lo'lnlo, so~ot<~ria de me bater c:llllllmc:ntc nc:uc lcrRno do julgamento 
de\'. E~· c lhe f:ucr uma pergunta, V, El• que 1: um politico cml:rilo 
lambem. Conhc:cc V. Ex• alguma dcmocr:acia au\vcl - c chu C51Ao 
1o0hrc1udo no mundo ocidentAl, com occçAo do JapAo, no mundo 
oricntlll - conhc:cc V. Ex• :alguma democracia estflvcl onde esse:.\ 
mc1o• a que V. Ex• C51.1s.c referindo, cm cidada populosas, lenham 
•ido colocado• à disposição de eleições municipais, aantonais c do 
m~monivel? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Não conheço a 
raalidudc de outros pufscs. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex• 
nào conhece c disso não se deve, de maneira nenhuma, constranger, 
porque nào existe. Os pafscs dcmocrflticos mais desenvolvidos, cm· 
boru tendo representantes a nfvcl municipal, de cidades populosus, 
nào colocaram gratuitamente o râdio c a televisão à disposição dcs· 
ses candidatos. 

o Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Permite V. Ex• um upur· 
I e'! 

O Sr. Paulo Brossurd (MOB - RS) - Permite V. Ex• um 
upurtc'! 
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O SR. JARBAS I'ASSARI:-iHO (ARENA - PA)- Eu ouvi· 
ra o nobre Senador P:aulo BroJ.W~rd com o enc::anlllmcnto que me t 
muito pcninentc quando ouc;o S. E.,• Maa llOliAriA de completar 
meu r.aaocln1o. 

(h palloC:l mai' dacnvolvidOl - c cu falo m.u dacnvol~dOl 
t.tmbCm no ~tido politico, d.t al:abilid.tdc pollllc:a - att mc:uno 
1\Jr.u a~ cJacôa JCtlli.i. ~undo lcvlanumento feito. incluw•-c pelo 
nobre [)cpu14dO J~o Ünh.tta, que troU.\C l.l fonia d.t aUao\0, pro
cederam da ~uinlc m.ncir.a: A Alcm.nha Fcdctal, na• wa• lllum.• 
d~ indur.ivc. nlo p«mitíu sequer a propapndA do candld.tlo 
O un.co pala que nlo pcnnitiu a propapndA dOl candld.tiOl atra\'0 
daac meio. A Fr.anç4, que cnou • d1vtW1 "Líbcnt. ~ahlt. fr.atcmut" 
.ao f'1m do Skulo XVIII, d.\ trà horu por pcrlodo clatoral, cm rede. 
n.a tdc\iuo como no rAdio. dividido. da ~inlc m.nara. por dt 
conlldcr.ado cquii•IÍvo; um. hora c mci.1 para o panKio mAJOnU\no 
c uma hora c mc:U pan Ol dc:mJu1 panldOl, para a cJao)c:a ,u-an, 
qu.ando c teve a oponumdadc. I"CC!aatcmcnlc.. óc ~riC'.tr um debate 
cnuc o ho.rc Pn:::Ndcntc.. Gnatd d'&ainJ c o tev competidor. o 
chctc do Pan.doSoaah"• Francêl, Fnncon ~hllcrrand. 

\', t;.,• nlo VIU, nlo .ovbc c nAo leu, a:rt.tmmlc.. cm nmhum 
doc\lmenlo francO. dcblltc a nlvd anlonal. "" Sufc;a. a nl--cl muno· 
opal • .a nh-cJ aubdcp.uUment:al,"" Fra""'- cntn: .:andtdaiOl a •"Cfa· 
dora. V. 1~,, nlo VIU. Nlo VIU c n1o W~bc.. n.lQ t por •Jnotina.a c 
cut•mcnlc nlo podc:na J.abcr porque n1o C\mc.. Slo t por rr.no
rjtlCJa ~f'IG:I do a.•wnlo, A lnJialcrra o(~ - ~CU• panldoo 
' prQJramA• de lO mtnuiOl .::adA um, dunntc todo pctiodo cJatoral. 
.,W ii BC. que t at.atíud.t. com<> \'. E-• W~bc. 

O Sr. O""'" QWrda (MDB - SP) - Pcmutc \' b• um 
ap.arti' 

O SR. J A RBAS I' AS.•i,UI:-4110 (AR ENA - PA) - l'o&• n.\o 

O Sr.()""'" Qvhcia (MDB- SP)- Eu t6 JOltan.t de dutt a 
V b• c l.tl•-a atcjA, intcmpa11vamcnlc alt. mlcrrompa~do V. F.•• 
~1cn;" paro1 .JrJlUillcniAr, ducr que., .UjiUtllcniD de V. E' • ClpiiC'..J rn.:u 
n.loo JU•IIfic:a. adio. 

O SR. JARBAS PAS .. 'iARI:-itfO (ARENA - PA) - Üla 1: 
umA fruc que me é muito fam1l~r. mru nao apcn.-. de V. E-• Ouv1 
1~0 ~ an<>a na minh.a vida mililllr mru de V. E.•. que é C:l\•11. cu n1o 
apaa•·A ouvir olll ftlllC. 

O Sr. Otnlro Qukda (M 08- SP)- Eu me o1Julho incllüi\"C 
de lCt ofioal do E..én:ito. dA raava. E.•. cauvc muitoa an~» cm 
qu~ncn da infanlllriA do E..hcito bnuilciro. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) - Mu. ac 
V. t:..• me permite, vou provur que aplic::a cjuatific::a. 

O Sr. Orncn Q&Hfrda (MDB - SP) - E dcpoia nAo vou 
roubar. aqui, o :apune que provavelmente o Senador PAulo Brouard 
vui dar, no qual justiliCIIr6 que nc:s5C5 palloC:l mlo aístc propaganda 
gr:lluil:a, mas aislc propaganda paga. Então o mais lWUitador, nu 
verdade, i: que o Governo brusileiro deu pouibilidudc b comunu~o 
municipais. de debaterem seus uuunto~o, depois tirou. 1~. de fato, é 
lumcnt:ívcl. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como se 
vé, V. Ex• realmente me interrompeu no momento cm que dava o 
último exemplo aritmético apenas - c a aritmétiCII tem sido muito 
acusada, nestes últimos dias no Congresso, de ser uma infamanlc 
~ii:ncia. Mas V. Ex• já me antecipou o argumento do Senador Paulo 
Brossard, que desconfio nilo scrâ bem este. Em todo caso vou ouvi· lo 
cm seguida. 

A Inglaterra. como dizia, ofereceu, c é gratuito - ai que é o 
grande equivoco -.uma televisão estatizada, embora haja três canais 
na I nglatcrra c um só para efeitos culturais. A televisão estatizada do 
canal mais ouvido foi oferecida aos partidos politicas cm eqUidade. 
O que na França se faz me lembra de velha boutade de um juiz que 
dizia que eqUidade era eqUidistante entre a justiça c a injustiça. Por· 

que di~d•r trà hora• por doi• c dar uma metade para o pan.do mlljo
nUrio c .a ouu.a para todot Ol dcmait.. fat·mc lembrar a.ac juiz. 

Euc f'Criodo er.a pon:anto ,:ratuito, c foi dado cm anco pro
Jtr.:~mat.. apcna.• de de: m1nuco• gd.\ QUAl. A refcténciA é (cita pelo 
Pro(co....,r Tho\'Cfon. eopccí.albt.a cm C~ Pl>lllia c na anAI~X a.. 
pa:if'101 do. cfcatOl cJo. prOJtama.• poUticot. no. maot de comunt· 
ao\o de m.a~ ... onde cJc aludA o r~mc:no da f'CJCdo llOl paliO 
europeu• .10. prQJram.u de Jonp dur.ac;l.), do\ qu.u• cJc t6 Cldui 01 
rrOJ.r;ama• la too. por pcuo..&• aJumcncc quahriOICS&,., 

Ou o l'rulc"or Tlloo'Ctl)tl quot lor·.-m 01 lln~ ptQJram.• quot 
.:onqurr•m lCt ou•~ Nm t«'C'pC"~ llo.a pot pane doo. tcb· 
JICI,'I.adotC.'\.. <>U dOl r.ad0011~1nln, potljuot O I'C.'\10 fia,a .. a a IC~'IUO, 
o~..n"" l.va. pc~f u.10 o '~c,u,., cn ~c:: "U •'CIII eo.!Cl .a pano 

poolil ""'" <>U oh ... -uno. ,..,UtOCO\ plu•-..an c Ullctmm,h-cu ~ 
I.X m.anata que .a lftJiatm·a.. patll contpr 11.10, cku ~ PfOjtt·ama• 

<1c lO m•nuiO'\,. o que no lotai dJ ~ ftllllul~ f. cku 10 Pf~'"""'' <1c 
t.íd10, cnln I c ': r.•11nuloo.. num loCAl de H mmulo. de r·.W.O pu'a "' 
1\.&IIKiooo 

~l.r.• •n ... .-o. par.a '" lh . ..:\&•.Jo tftóll'- "' dnc\1<""'-'a de lctmo. 
n.~o:~.a..., pat.a a• p..n6a Cllu.a.• que WD \Ct, cm tq\Ud..a. Jvl:f.ad.t.• 

no dcrlot~ cm ~ m.a,IOf\l.lttA• <>U p..r-a C00\&11~ dOI 

panKioo\. no Iopo da au.a tqWaocnlll(ilo. l.alllo "" IQJ!alctt\a CIOftiO na 
l'tlan(;a 

Ove<~ açot\1, C\lm fti~Uio pt"u-ct. o Sm.adoof p,ulo 8tOM.atd 

U ~. ,.._.. ·~ 1~108 - R$1- ~,.. par~a que \' b• 
(t'n\flkf'.r.l!C aroau.• n:c· "'' (QIUIOkt·~"""- ojuot \'. IL'' ll<llba ck lua 
'-'" o1;>ld•cn wnbtm ~· da(>.)co a&.adu.u• c IC'dcfllu 

O SIC. JUBA.' r"-.'\...; .. uusuo (ARENA - PAI - Bom, 
,-umc.:a P<Jf duet 11.10 P•na! quot \' I~' • Cl&.a•·.a .alftldcado .a um do> 
lCU\ lldmtf~fC.'\., entr-e 0\ qu.a•• me (oolooi;ll - n1o ,.., run cb tila. 
p.ltqUC fii(O ab\olui..J quot.\o dor tct O Pfl'~ cJc at.U Cfllr'C Ol Pfl• 

mar.x -. razo\o rcLt qu.al \', b• n1o ov.,u que cu CIC)fDC'(la•·a, cuiJO· 
ltlmiC.. pot l.alar ·~.., .ao nome Scn.adof OrC\la QvhOll 

t 

O St. 1•.-. 8f-n (MOB - RS) - \'olt.a "' duct· .r.• ,on. 
..der~ que \'. Jl., • .aaba óc la.:ct, cm u:l.aç;.\o 1 f tlln(ll • .\ I n• 
tlo11crra ou l AlcnwnhA. pcmulcm que lllnanbl tq.tm a Jutllrteaç.\o 
de um proJCI<> de la que •mhA li dmunat, da l•~ btaular.a. o 
.J(C.'L\oO ao rádiO c l tclcvttlo. no l()(llntc a ~ atadu.aa• c 
n~"'on.au. 

O SK. JAKB"-."I'A.'i...;,\RISifO (ARENA- PA)- Sobre Se
nador Brm.wrd. tmho ccnu.t de quot o pa!Wimcnto óc \'. 1~•. de 
um modo scral. t um palwmmto puro, nlo IC'Il relolhOl de armad•· 
lha•. a nlo acr. naturalmente. a.\ rntcl«lu.au c que uo dc:lc).h-cn. Sa 
que V. t:..• não pretende, com iuo, apenu rcfo~r um comproma.
.., pa.lOIII meu ... 

O Sr. l'aulo Browrnl (MDB- RS)- Absolutamente. nlo! 

O SR. JARBAS PAS..'>ARIStiO (ARENA- PA)- E.atc at~ 
tomado, peuo:almentc,junto li V, EA•. de publico. c está 1om1do no 
momento cm que aceitei relAtAr a matéria. 

O Sr. l'•ulo BrDBanl (MDB- RS)- O problema nilo t de 
V. EA•, mu$ do Pufs. O que V. E.• uCIIbou de dizer pode, amunhil, 
con$lituir u justilic:aÇllo de um Projeto de Lei que venha u estender 
os ~ispositivos du Lei Fulcilo às eleições estaduais c nucionuis. 

O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Reservo
me pura discutir o problema cm concreto c nllo sob hipóteses. Aliás, 
se V. Ele• me permite, a tôniCII dus objeçõcs do MDB, durante todo 
o processamento deste Projeto de Lei, foi preciso mente esse temor. 

O Sr. Benedito FerrclrM (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Slt JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Darei jâ Ó 
aparte a V. Ex• 

O que pude perceber, cm todos os momentos cm q~Je discuti, foi 
precisamente que se abandonuvn aquilo que estava sob as nossas vis· 
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lou p.ar~ '""•'me:, c:ulpou·r.c: AAtilmtlia de: s.ct um11 ciencil inramt, pi!· 

r11 poda Dciocinllr JObrt hipóiCXI dc:sdobDdu tm lumoJ de 
;.~lcmorí;t;açl., por p.anc do Govcmo ou de lcmor por pi! ri c dll Mi no
riu. l~w n.\o me p.arccn jlülo, no momcnlo cm que dnculúamO\, pn::· 
ci'-1tncnh:, uma 1cr.c: objctiv~ cm ii. Acho, .:ué mm. r.c: o GO\-cmo 
pmniriu, c V E.••. como malrt do Dircilo, pouívdmcnlc c:onc:or· 
d.uá c:omip.lcip, que fui apaw apWdado pelo Pn:aidc:n1c: Cmd· 
lo Br.anco. cm ,meto, de JUIÍ"-11 do Ralcn,o. 

OD, veja V. Ex• O Deputado JG de. Amújo Jor~c c vfuio~ ou· 
trO\ Ocput.11dos de sua raoçllo anti·Ch.agui~lll no Rio, J6 livcnam aces
JÓ ;\ lclc:viilo c ao nidio- c cu agora atou fulando de: clciÇ(\a gerais 
c n~o de diçôo municipaiJ; clci~~ gc:tllis - mediante: urn dcmo
r;~do pi'O(QJ,O de: recorra ao Judici~rio c: obra um mandato de JCBU· 
DnC'll. De c:omo V. ~·. dadc logo, vcrifia que o idal, u tivG
.anoo.. rc:-.tlmcnlc. um paú que tivcuc: Atingido o palamar do dacn· 
•·olvimc:nlo politico, até o ponto d.1 politiz.açlo bruílciD c!lqar A 
vot.1Çlo por distinção de: doutrina de p.artido c nlo de: figuD de: pa
loO.U. •'c:tlr..:.a v. E.t•, dadc loJo. qUA~~tO\ P11rtidos podc:m ac:rcc:t 

OS,, 1'_..8~(M08- RS)- Na optoc. Rio tem do 
Rc..dcnto. 

.au.a•à do ca~quu.mo, .Jin•-á do império daJ cúpuw p.artidiriu. o 
dirato que, nar.c: c:uo, c crime de apcnu prorqra 0\ s.cus apani· 
auadoo.. 

O S$1. JA$18"'-'l r.\.'i'SARJSUO (ARES A- PA)- V. E.l• bA 
de CDII'1f quco r~lr o IC\10 de uma La )4 ctnlcnlc, cm &tal la lcrJt.o 
l.al,.'a, t .alt «:mur:hd. f. lqlletJU-tC CUC IC\10 rtpá1ndo-1c O :al'l. !.~ 
,..., ... pro-·.ar 

o Sf. ,...,.. ~ (.MOII- RS)- Cato. O que nadA •mJ"C" 
«1 ~ q..c o .u1 .. ~ •ftha .a e.olru uma non m~. 

O ~. J.\RI..\S r..\!'i.,'o;.,uusuo (ARii..'11A - PA) - . para 
p!O>'.af, mn; mmedclr, tq'Uf'.a~MMC, que' --· pmK\1~ lo;\o 

~~ "''*" •'OII.ai'Cl .a \'. E~·, c me pc:mutc ou•1• o I)Obrc 
~poor("~ ... 

O ~ • ......,_ f'rnrira (ARI:SA - 00) - Sobfc: Senador 
l.a.~'l>la• r .. ~~~oa~'IAbal. \', E•• foo .!o(&a~t~N do Trallt.albo c, P« «t1o. 
"""""C:trorYtmcli>'W. ~ ~ Y.h.111"tno, or.c: ••·anc;ar da kp .. 
1~ tol:a~.1. C!lfW p!'ftWI kp.Jc:t:aDIC q..c ICIII;It'fl pot;MIIU O -WJ 
q,,~ ~o (l&JG c- ct.CD~ da OIT \' f.,•, por arto. mdbot 

~ q...( ~ Sem ~. 4a ptaot.a (IIJftl q..c tocn~prt •oumm •• 
- ~~ ll p..._ Lo6cft ICDIDO ll!oOdcb !X ckllloa"acsa n&.:. 
~-. ..u .a~ 4ala. ~ ICn. dat ,_,.~ ~· 
1"011 t*. I.<Oif!C>. ~iloOM!lo~~-c. (IIJftl lliloC.\, o 110111o0 bbc:rallt:mO par
~14.1. IIPI:I .a~Gt.ar ,..,., " 1Cl&b4adc lw'awlara.; tocn1 procvrafliiOI> 
'~·~.ar " - lq:a~ (QCII .aqvdo que ICfU cor 'ftiÁPCO 
,,._ .a• _..,.. ft«<llllhl4a4a raan. T nabo, ~tr.a CIOWI fÍitu dalor.al. " 
C!liltC •IO'lo d•a.euo4<1 ·-~r•, ~JCSo -.a• etpl«'~ dc:oct~•·ol\,. 
•b"-"" ~ ranoC'Oil.at, cm S1o !".tuJo. da• dc:tç.tÇ&• q..c .n.p..m .a 
~ paulnu il~ ~ uftl l.ato q..c alo pode pa"'.ar dc
~•l""'t~Ch» ~ l..l.ftl~. ocm que ma'C1Qa nwor tdkUo de quan 
c:uc .. .~:~.~ polilll(:a C' c'I!\UII.ado eSc ~. \'íla Mana. por Clanplo. 
Ab. hcou•'l.' utn.a• cm que (I)Cftpam:u o Dcput.ado Ou.• '-lcnc:a com 
tO •<>4D~,; ~ 6o "108, ::'00 •'Oio.; outro• e.tnd16ato• cSo '-108; 
m~~> '"""' lf.a.kUao f!ilbo, p·4f\dc Udcr ucnnl.l naquc:Jc b.l•no, ~ 
'""''""- l'oaOt..t lfteUilo1 utn.a; lqmd..1 d.a ARE.'I:A, .rcro '·oto: outtc» 
(".Jftdod.tlru """''""0.. nmtlum •>OCo. Ora. nobrt Senador J.arbu Pa .. 
o.allnho, .a1nd.a ftlo ICIIIO\ o '1>!o dittn~ aqu1 no Bruil. Se "~ é 
1-c:wlt.ado tomlo de um fenômeno, ICftlo de uma C:OI'-1 que l'ftiCl'-1 lU 

rdk1td.a c mcdll.ad.a. com toencd.tdc por .aquela. que IQimcntc 
t.luctcm c~ h•TO c: "Cfdadar.amcnlc: danoail..:n, onde o po•·o 
f'Otot.a, C\)ftl dn«rn•ma~to, com aa:tto dctJ\·o, ac:olhc:t melhor 0\ 

teU• rc:pracnt.adoo.. cnllo, nlo \CÍ mail o que diza paD V. ü• o que 
nó• .a•p~r·amo• como danoctaa.J c. ~brttudo, como dciçóo demo· 
c.-r·.\11~ ..... Muilo obnpdo. 

O SR. JARBAS I'AS.'\ARI:"'IIO (ARENA- PA)- Agnadcço 
o 011\lJI'lc de\', ü• c, JC me: pcrmilc: o Senador Orata Qul:rcia, ~oc: 

nao o di•lnair de uma alc:nçlo, naluDimc:ntc:, mais agradável do que 
a de ou•·ir o s.cu ~olq;a, cu gouatia de: lcmbDr o JC!lUinlc:: buJ«i meu 
rclalório prcci~mcnlc cm :ugumcnto1 de companheiros de V. E.v, 
doMDB. 

Exlltnmcnlc, cm oposiçilo à tc:sc de V. Ex•, JG de Araújo 
Jorge:, que é escritor, pocla rc:nomado, c nasc:c:u, como c:u, c disso nilo 
se queixa, no t\crc, JG de Araújo Jorge pedia, na sua juslifiCllçilo 
da Emenda n• 2, que o tempo fosse obrigatoriamcnlc: dividido de 
modo eqUitativo entre os candidalos. E mais: que a Comissão rcgu· 
lamcnladora da Campanha Elciloral Partidário fosse: constiluída, 
lambém, de modo proporcional à c:xislência das difc:rcnlcs facções 
que se conlinham no grande Parlido, ou seja, nus sublcgcndas. 

O~- OrNro Qahda (MDB- SP)- Pc:rmilc: V. E.t• um rípi· 
6o.tp.triC~ 

O SR. JARB.\.~ P~"MRISitO (ARENA - PA) - Se is.to 
KOnl«eu ""' clocóa JCI'&U de 197.&, .admitc:-te o que poderia ac:on· 
tQ;tt n.a• cJaoa.a de: 1976, quando ha...:na no mlnimo, no mlnimo. 
'10 mil candld.acoo.. porque t.\o JS mil Vc:tc:lldorcs 111ualmcntc aiJ
Icnla ""' C.imara• br&ulcíru. Se n.\o houvcuc: mail do que um 
c.mc1KI.alo para cad.a np, cm acla Partido - c .abcmO\ que pode 
h.a..u ale J de cacla Pllrtido - ha.-cria 10 mil c:andidiiO\ disJiulando. 
f.,loC'\ 70 mil candld.atat. paD dBporcm de IS minutO\ da Tdcvulo, 
Pf'C(lwonam de J'UOO hor&l. Sao &criam is~. porque lodu lU ldc

•'UÕa br.aulcír.a• oomada• proporàonari.am l.l!IO honu. Conr.c:· 
qOcnlcmcnlc, 1Cri:a o pal'lldo que, ulili.tando ax tempo, iru daunar 
m candld.aiO\ eSc c:huc A, de d.uJc B c de du1c C. O, andidalcn de 
da~loC A ~n.am o. bcm·flll.ulla c bonito.; 0\ de duJC B r.c:na 0\ bem· 
fabnlet C faot. QUC podaíam (,Uar no ridJo; C: 0\ andidlltO\ de C:latto 
~ C • .tqucla que nem bem r.al.anla nan bonÍIO\ Jc:ti11m. AI allo u 
uo ca&CJON.• dcmocrAtiQA do p.artido que dacja 11 u1iliuçào dt um 
mlmmo de tc:mpo parA o mhimo de: e.tndiclaiO\. 

Achamm que u.a mullo mo~ts c:orrcto que: 1oc: c:vitur.c: CJJC poda 
«onôm100 .a que ~ rduíu, de m.anciD muilo c:orrtlll. o SenAdor 
!•aulo Bro.~rd. c que: a ICJt.Ltçlo- quando de: fa o rctrospccto ela 
lc;Jú.tç.ào pros.rcsu•·a no Bnuil, - tem c:orrigido. c: culminou com a 
dlam;~d.a La Elc:lvmo Unr.: que CJJC poder c:c:onómic:o nJo rOlr.c: 
\U~Jiuldo por um poda mais nd11sto aind11, que é o poda daJ cúpu· 
lu p.anuUnu, uma VCL que, inrdizmcntc, natc Pab, nós nlo remos, 
nan no MDB, nem n.a ARENA, unidade: doulrin4ri.a, unidade parti· 
d.\ri.t, c .a• nc»~• (acçõa c11.Íitan dc:nuo dc:la cm lutliJ, como 11 de 
\' E~· 

O Sr. Orn~n Quhda (MDB - SP) - V. E.l• me permite um 
ap.1r1c:? 

O SR. JARRAS I'ASSARISitO (ARENA - PA)- Acho que: 
1an prioridade cronologia o nobrt Senador Paulo BroUIIrd. Aqui 
nlo JC tr~l~ de hiaarquia ~oc:nlimcnllll, mas apenas da rapidez com 
que S. E.v puxou o microronc. 

O Sr. l'aulo Brouard (MDB - RS) - Nobre: Senador, crtio 
que o Dciodnio de: V, Ex• parte de uma base: raiJU, quando V, E.l• 
con)idc:D o número de horas disoonlvcis, no rádio c na televisão, c o 
divide: pelo número de: candidatos à vereança cm· todo o Pais, uma 
va que é JUbido- é a nossa CApc:riência, pelo menos cm mc:u Eslado, 
- que usam rádio local os Cllndidatos loCllis c, usam a televisão os 
candidatos dos municlpios cm qut nào lenha rádio ou tlc:lvisão, os 
candidaros, não usam nem rAdio, nem lclcvisão. Em segundo lugar, 
queria lembrar a V. Ex• que:, a despcilo das deficiências c das impc:r· 
feições de nossos Parlidos, ao lado do candidato cxislc o Partido. O 
candidalo cxislc porque prcc:xislc: o partido, de modo que: nilo h6 
apenas o iníé:ressc: do candidato: lambém há o do Partido, pessoa 
jurídica de Dircilo Público. No Brasil, o candidato lcm cslc carAtc:r, 
tem dircilo de falar como Partido ao eleitorado do município, do 
cslado c do Pais. De maneira que é preciso considerar estas duas 
ordens de relação: a partidária c: a pessoal. A do Partido, como 
pessoa jurídica de Direito Público, c a do cidadão, como candidato 
cm uma eleição. 
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O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre 
Senador. :wu muito grato ao apanc de V. ~·. direi como a praxe 
regimental. MóiS, mais do que pela priUc, direi com prazer porque 
en~qucccm o meu discur:w; c se V. ~l' me permite, cnriquCQ:u por· 
que me deu muito mais força. Creio que se ~ falsidade no meu ar,u· 
menlo, pane pn:cisamcntc do Pllnido de V. Ex•. porque foi o ~oubsti· 
tutivo doM 08 que Cl!Ígiu que os candidatcn faluscm cm rede. Auto
maticamente. ubc V. ~· que rede- mais do que pan mim, nordO< 
tino, c para o nobre Senador Vii'JIIIiO T6vona, lambem nordalino -
c. nacc cuo, de meio de tclccomunic:açlo. 

O Sr.l'aalo Blouanl (MDB- RS) -Sim! 

OSR. JARDAS i•AS.'iARINHO (ARENA- Pt\)- V, 1:..\' ~o~· 
bc mau ainda que. cm conscqoenaa dasc fato, para que um vcrca· 

dor 1.1 da cidade de Periquito, no interior. uu da cidade de Pedre· 
~lho - onde nO\JCCU o nobre colcp Orata ()l!Ctcia - dinlllf a "'a 
I'AL1\'na a Pedregulho. ele~ poderia faK-Io de ~ de n\d10 ou 
de al4~ de cclev~o dutanta de Pedregulho. 111~ mamo. 
JoOmcntc da Capital do Estado de Sào Pllulo. E foi is'IO que o ptO}C1o 
chamou de tumulto sc:nal. poi• u manifataç&a municipaí,., que tem 
mutto de pcculi.u, invadiriam todos cn munidptos c. b ...ao. nllo ~ 
de um mude muitos Estados. 

V.~· M: equivoca, portanto, ~oupondo que: foi minha a bAle. A 
1wc foi do P.·tnido de V. E.\0 Eu fui alán; admiti a utihtao\o 11tra..C. 
da.' enl!dada autónomu, c aind.a a.uim- h! de: permitir V. E,,• que 
lhe d1p - o c:qufvoco pc:rmAnCQ:, porque a imJ>O"ibilidadc tcna. 
natc mamo c:a.o, comprov:td4mentc. ~qundo a matemAtica nuu 
~oc:a. que 1: a antml:uc:a. indiscutlvcl. Mlll. ,.qa: V.~·. cm lCJUÍda. 
l.ala cm P.:an1do. c: c:u acabei de me antecipar a a.u ídésA. O f'rc:u· 
dente do MDG- P.amdo do qual V. Es• c o 1• Vi~Pre.udcnte- o 
nobre Deputado UI)'Jo"' Guimar.la. dcdarou que c\la campanha 
era absolutamc:ntc n~ria, porque ela siJP~IIiatva um conC:UDO 
púbhco: c. cm ~CJ~uida. fCIICliu a mama tac. Kfl'l IUpc;A•Ill, o nobtc 
Oc:putado lacnc Vieira, o que me levou a uma duv1da wbrc a qual 
os doo. ... 

(0 Sr. Praidentc faz :war a amp.1inha.) 

O SR. JARDAS I0AS.'>ARISHO (ARENA- PA)- AtendctCJ 
JÂol \', &• 

... u qu11l dot dou pencncia a ideia ori11inlll. De qualquer modo. 
n.ilo pol.la entc:ndcr como diSJC uambém o Deputado Octlldlio 
Qucirot., do MDB. que:~ cru justo se nós pudb.scmo• juls11r- os 
telapcctadora- os andidato~o todos pana saber quais Aquela que 
tinhAm mcnsagc:ns, quais os que nilo :as tinham. quais os que: tinham 
alguma coiua diu:r. porque se tratava de um conc:uoo cm que ela 
deviam ser ou aprovados ou reprovados. E cu nAo pol.la, evidc:n· 
temente, mundur fazc:r um concur:w de 250 mil andidatos cm polcn· 
cial, com cinco professores de comunicaçAo. Isso me parece, ab1o0a 
lu lamente: errado. 

Sou obrigudo a atender ll rccomcnduçAo do meu ilustre Prc· 
~idc:ntc, que já foi gcncro:w comigo, c quero apenas concluir cm relu· 
ção uo Senudor Oratcs Qué:rciu. dizendo: rccc:ntcmc:ntc:, u ltáliu, 
que nilo é um pequeno país, que é um grande pnís, c:m Roma, que: 
nilo é umu pequena cidade, mas que, ao contrário, é umu grande ci· 
dudc, concluiu u sua campanha eleitoral A bzuc: dos comlc:ios: c V. 
Ex• cometeu, ainda há pouco, o imprudência de: utilizar uma palavra 
que me dá a ocasião ... 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Pcrmilc·mc V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... de 
assim terminar o meu discurso. 

Disse V. Ex•: o único meio para falar a uma cidade grande é u 
tclevisilo; o único meio paru falar a uma cidade média é o rádio. Nilo 
é o único meio. 

O Sr. l'uulo Brossard (MDB - RS) - Pcrmilc·mc nobre 
Senador? 

O SR. JARDAS I'AS..'iARI:"'IfO (ARENA - PA) - E tanto 
não 1: que Roma fez prova para conC\lrso publico, para constituiçilo 
de um Go~crno. atra•'à de comlcio. 

O SR. l'RESID~:~T~: (Wii>On GonÇ311\u)- Pcdaria a V,~· 
que: nllo con~a~e mai• apana, JIOrquc hA lrAriO\ oradores in~eritO\ 
c há oponunidadc: de: pelo menO\ um poder falar, in,crjto como~~: cn• 
contr11. 

O SR. HRDAS t'A!i.'\ARI~IIO (ARENA - PA)- St. PY~:
lldc:ntc, peço apcna• meio minuto patoa dllc:t l nobre ll.lnc:ada do 
MO 8 que me rc.Jubilo de que tcnh.amos rctom.ado o de boate plltlamcn· 
t;ar; G\C me att.:ada, a.~~: faz com que cu craa que i•to ~ej.:a polltict, 
nào aquele de que me rccordo. com a maior tri\lc:za c ii ma1or rcrut· 
n!ncia. de hA "'l boru. (Muito bem! Pl.:atn.:al.) 

O SR. PRt:SU>t:~Tt: (\lo'alt.>n Goll('.al•-a)- Con«do .a !'AI.a· 
•ra .ao nobreScnadorGalvan Rocha. 

O SR. CU.\' AS ROOfA (~108 -SE. PTonuncaa o oq:uantc: 
dt..:uno.l- Sr. Pta.idc:ntc.SI'\. Senadora..: 

Acabo de I'CJfc:lo'1.1f d.1 minha R~o. mai• PfOptl.unrnlc do 
l1lC\I bt.ado. Sovamcnlc, f111 tatcmunh.:a do dalalc:nto c: d.1 dc:too 

pcr.ança d.a not.t.a ~le-. Maa• umil •'CI. ~ tl.:asdadO\ 
•·atuando \Ctll dauno • .l apcr-a d.a ajuda da ~ Oi\in.:a. jj 
que a.• prov~. tcrtcM• !alh.:ar.am. O dr.anu da pcnodiod.:ade da 
\CCa, tlo anl110 qu.anto a ll1•tóna d.1 Rqj.\o, lotlk)U•\<1! a repetir 
A~or.a, n.lo m.an ocnd<lt a.••unco de livro. c: filma. poi• AI~ como tnn.:a 
" ICCa J.í a,otou a etwll~'ld.ade c~k:a dO\ ,_ oautoro; mu. 
.aonda c \Ctllptc, ofct«a~do o 'UJC!n~ apcúàllo de crunc-.a' c: 
•clh01o pcmoambul.:alldo pel.:a• ""'' da adadc. ptOCllnando comidil c: 
tnb.alho. f.m SctJ:Jpc, j.\ cu.:cm m.tb de uma Cftllc:tl<l de milhar de 
cSc-opcr.ado.. oríundo\ de ~6 M untodpto\. onde a atiatctn j~ da.· 
tru1u, oJI'rll\lm.ad.amcntc:,l!O'\ da ptodU(:ào de: fc:tJlo c milho. 

PequenO\ pcaun.w )5 atlo comQC'ando a ofcr«ct mc:ía. nos 
seu• rebanhos, .a quem ~""" p.1\liJictll c 4rua. Enq~Unto is\0, "' 
prov1dencia• p.1ha1w.u c: de ~emprc:j~ começam a cbq.ar: c:am.nhóao 
Pll'4' com ~~ua a ICt dittribulda num ritual in~lito c uibal, que 
:aconta:c n;~ mamm dCc:ada cm que: o homc:m chqou b lua: frcnla 
de ttllbltlho p.1ra con\lruçlo de allad.u c iiÇUda, repetindo proco
>Ol uudo• dadc o BraJii·Rc:ino; di•tribuiçlo plllcrnolt•l.a de 111i• 
mento•. como 1e .a ICCa f<nK um c:at.aclismo imprcvitf"Cl c não um 
fenómeno dclico. Contínu.:a·~e leimOSAmcnlc a receitar mc:í:inhlll 
p4ra enfrent;ar umll tc~~lid:odc do dctcrmini..mo llCOCColósico. ao 
inv~ de uprendcr·IC li 'convi"Cr com lU sua• CIIUJ~U c conscqUi:nciu. 
ln~l!ole•)C cm apliar tcrapeuticas ultrap~UoW~dlll c ~ointomAtil.'lll par;, 11 

cura de um mui conhecido c que se at~ tom:ondo crónico. 

E isto tudo, Sr. l'raidcnte. numa RcgiAo, que, embora continue 
u ser o grundc dc:S~~Iio nucional, tem Iodas as condiç«s de ser um do1o 
mais próspcros,pólos de dc:scnvolvimc:nto do Hcmi11l:rio. ParCQ: até 
que u Providi:nciu, rcconhCQ:ndo o rigor com que colocou o c:limu 
nuquclu pune do Brasil, compcn:wu·u, dando os c:uminhos das solu· 
çõcs, bem junto dos seus problcmus. Temos JCCll, mus possuímos 
uma enorme mulhu hidrográfica de supcrlicic c subterrânea. Temos 
~obrcza, mas herdamos uma riquíssima potcnciulidadc agrícola, no 
htorul c nn Zonu da Mnta. Temos fome, mns us nossus costas 
pos.~ucm umu quase inCllgotávcl fonte de protclnas. Temos solos 
pobres, mus guurdumos uma das maiores riquezas do Puis cm nosso 
subsolo. O NordClltc nilo tem motivos, com tantos recursos c no sécu· 
lo du técnica c dn cii:ncin, paru continuar A espcrb de um progresso 
que cudu diu é muis longínqUo. 

Tomemos, por c11cmplo, o meu Sergipe: 

Aquele Estudo é riquíssimo c:m petróleo, gás natural, potássio, 
magnésio. sul-~cmu c calcário, possuindo, ninds1 incxolorados, vales 
úmidos e regiões litorâneas de nltu fertilidade. 
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Enquanto, orgulhosamente, proclamamos nossas riquezas, o 
exame mesmo superficial da nossa realidade é desalentador: 

Quase 60% da renda sergipana é transferida pelo Governo 
Central. 34% da rc:nda, concentrada cm 6,5% da populaçilo. Renda 
~r apita correspondendo à metade da renda média do brasileiro. 
Poder de compra deteriorado. Cada ano vé-sc: aumentar o deficit 
corrente do Estado. Dccllnio dos setores secundário c prim6rio. 
enquanto o tcrciãrio concorre com S 1% do total. Regiões de lavoura 
tradicional sendo sulntítufdas por pccuãria. Em 1974, importamos 
70% dc» tomares, 74% das cebolas. 60% das .cenouras, 100% dos 
chuchus, 9~ das bananas, além de carne bovina, aves, ovos, leite. 
&iuram cm termos rclati•·os, as produÇÕes de batata, rumo c 
laranja. E ~to tudo scrn se mencionar fndiccs sociais de saúde, 
1o111amcnto c cduQÇlo, que slo rcalmentc catastróficos. 

Se int.istirm01 que o drama de Sergipe repele-se cm todo o 
Sordatc. que continu.1 com mais de S milhck.t de dcscmprcttadat ou 
r.ubcmprq.:adc»., rcal ou d~farçadamcntc. que c»tcnta um dos 
maiorcs Indica de mortalidade infantil, que permanece a a.ibir 
danutnçlo, cndcmi.u. vcrminc»c. analfabc1ismo. bodo rural. c que 
•1: \11<1 pRdm economia bal:aiiÇIIr-tc a ada cspcnada sc:a. 
caumcntc o~patcccdo 01 tcc:nocnw. ou - o que é pior - os 
dc:IJumbro~dot pd.1 tCICI)OCrl!Oll, para provar. com 0t seus ooténcos 
lnd~CD c Jti(IOO\. que c:r.utnc» cnpnadOI c que. hipnotíudos pela 
nc».t..a an..cnubahcl.ldc. "1vcm01 ft.ll (;trturo~ c na fdíadadc, sem nos 
apcroc-bcnn01 dillO. 

Dlrlo que • SUDE.""E 1: um 'IUCI:\\0, que nots.u rctann c 01 

1101w>o .cntldot tolo ampcrmcl\'Cit A -nova rcahdadc nordatana". 
Mosturlo que o Sonk:llc aoocu multo mais do que nos dll noto.W~ 
-··l faJo.ofu-. Ora, St. Prt:wdcntc. Sn. Scll.lldora. nanJuém prcaw 
6c aqcta• pou;a apbc::ar MIA própria fc:hadoldc. Os lndiccs de •-cntu• 
r. .lo aw• umpl6nos que o• compltaadOI PIB ou PSB. O dacn· 
•oh~mcnlo oc constat;t, nlo oc mede, Olha-toe. •-e-sc c .cntc•tJC. 

!Llsta olhar a• fara• do mtcnor. "Cf &I COTJnhu c as dapcn~;~s 
-ta1 odadcnnhal., sentir o dculc:nto 1101 com:dora dOI hatpitaí•. na~ 
l.wda• c r&.al c:w:oLII• daqucl:a IO(rid.1 Rc:Jilo par.a tJC entender quem 
mpn.adot tlo aquela que nm querem impinpr a f.:anta~ía, cm Juj:llr 
da dura ( palp.h'Cl rt:alid.1dc. 

Sr. Prc:udcntc. Sn. Scn..adora.: 
A uluaçlo 11.1 R~lo c do &!~do que rcpracnto nAo é aqui 

cubtda como um trunfo dcllorciro, nem como uma manifcslacào 
uóom.t.IOQUisto~ 6c uma opouçlo úllcmAtiea. A Nação t~be c li 

Jhs;~óru ~&"rarA o compor&.amenlo do MDB, na diflc:il conjuntura 
que: o Pai• o~lra•-at..a. 

-o o~dul.ador 1: lcu inimiso. m&• ~ tcu amiso quem discutir conti· 
~o", d11 um •'Clho provêrbio rut.lO. E outra coit~ nAo tcmo~o feito 
nesta Ca.u lctllo a admocstDçlo fraternal. na obtJCrv.a~Ao critica 
con\truuva c na .apracnuçlo de opÇÕes vi6\'cis para que 
.:onwsnamos .:h<pr A grandiot.idadc quc mcm:cmo~o. Por i110, u 
Opotiçlo nlo pode se con.idcr.ar inimiga do Go\'crno c muito mcno~o 
do Pais. SAo no• atinsc. por pouco imaginativa, u ucu~Uçào 
•ubliman.ar de que 10mos um bando de wudosi~otas contestadores. 
mO<XIIta-utci• favorecendo a chcg.ada de ideologias de c:o.trcmu, ou 
que sejam<» daprcparadc» lidera 11 perseguir o imposslvd. 

Somos. isto ~oim, os que insistem que 111 dificuldades de um Pais 
continental como o nouo residem muito mais na sua forma de Go· 
vemo c no seu modelo institucional, que na nossa capacidade de 
rcsolve·lus. Somos os que acreditam que somente no livre comércio 
de idéias c no confronto liberto de opiniões é que se poderá chegar a 
corrigir os nouos desvios c as nossas diferenças regionais. Somos os 
que põem fi: nu polcncialidnde do nosso homem, nu intcligéncia da 
nossa gente c na sinceridade dos representantes do povo que a Nação 
está conhecendo na rcnovnçiio dos novos tempos. Somos os que não 
enxergam saudades nos liberais, contestnçilo nos divergentes. intc· 
resscs cscusos nos que pretendem subslituir. nem impalriolismo nos 
que querem mudar. 

Insistimos que a profundidade da nossa crise é proporcional à 
nossa teimosia cm não mudar o que precisa ser mudado. (Muito 
bem!) 

Entendemos, Sr. Presidente. que o regime presidencialista já deu 
suficientes mostras da sua incapacidade de gerir um Pais com ns di· 
mcnsõc.~ c os problemas do Brasil. (Muito bem!) O presidencialismo 
foi durante toda n História do Brasil o mais constante foco das criso 
institucionais que tém abalado nosso Pais c o impedido de alcançar 
sua grandeza. (Muito bem!) 

Se o Ellccutivo personalizado jâ é uma forma contrnnntura de 
direçilo, pois coloca decisões graves c importantes de toda uma 
Naçilo aos azares das variações do ego c dos humores presentes cm 
todo. individuo. o Poder EliCOJtivo dito "forte" é na verdade uma 
rcttressilo na espiral a.sccnsionul da civilização humana. 

O Sr. !•auJo Brcmard (MDB- RS)- Pcrmitc V. Ex• um apar· 
te. nobre Senador'? 

O SR. GIL VAS ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, 
nobre colega Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Br-rd (MO B - RS)- A obscrvaçilo de V. Ell• é 
a:ata c incontaüvcl, c a História Universal c a História Brasileira 
confirmam o DccrlO do ju~o formulado. Governo forte, cm verdade, 
é o governo Parl:amcntar. o governo de gabinete, porque govcrnn 
com o .apoio do Parl:amcnto. f:. o mais forte dos governos. Porém, é 
forte. sendo rcsponsãvd. AI esü o ponto nuclear da queslllo: é forte, 
ma~. é. também. rcsponsãvcl. Ao passo que. no sistcmn presidencial 
o qu( aistc é :a irrcsponJabilidadc do Governo, que cnseja crises c 
:aninh:a 5ubvcnõa suceuivu. 

OSR. GII.VA:-oi ROCHA (MDB- SE)- Muito obrigado pela 
.:ol:abor:aç!o do nobre Senador. que comunga do pensamento deste 
seu colcg.a. 

Os defensora da aaccrbação do Poder EliCOJtivo se esquecem 
de que ata hipertrofia. além de nAo ter demonstrado 1111 prAtica sua 
.:alcpda •upcrioridadc na gcréncia dos problemas de uma Naçi\o, 
conduz inaoravdmcntc: o detentor do Poder 1'-hior n se situar numn 
posição ~oupcr·humana, mesmo quc qualidudes de modéstia, 
íntdigéncia c humildade ornamentem sua personalidade. 

O poder forte cmbriaga. Por mais bem dotado de perspicácia, 
de qualid.ada de olncrvaçilo c de anâlise critica, o chefe de um rc· 
gimc prcsidencialista sente incviúvcl o desejo de ser dono d11 ver· 
dadc. Este desvio de personalidade se deve menos à qualificação do 
homem levado à "Suprema Magistratura da Naçiio" - c o próprio 
titulo é muito grandioso para a frágil natureza humana - do que da 
própria formação psicológica de sua individualidade. 

Um Proidc:ntc: frc:qOcntc c inscn~ivclmentc confunde sua pessoa 
fi•ica com •ua imagem presidencial. 

Transfere para si o carisma c altitude de seu cargo. Cercado por 
prestigiosos faulicos que diariamente lhe douram a pOula dos pro· 
blcmas do seu Pais c distanciado pela nobreza do cargo das dis· 
cussõcs c diAlogo dos :;cus iguais nu representatividade popular. qual· 
quer chefe de Ellcc:utivo forte distanciu·se da realidade c começa u 
visualizar o seu horizonte por uma ótica puramente personalista. 

O Ellccutivo pessoal assemelha-se muito u~ lccnocrata puro. 
Ambos estão envolvidos pelo "realismo funtãstico" das suas ver· 
dudes exclusivas. Ambos raramente admitem erros. O tecnocrata por 
só acreditar nn tecnologia c nos seus números, o Executivo por ser 
levado u somente crer nu distorçjlo da sua ólica de Pangloss. Pura 
ambos, opiniões contr6rius cheiram a insoléncia; divergências possu· 
cm o sabor de contestaçilo. Faltam·lhc o convlvio com os variados 
pontos de vista, u vivência com os contrãrios, o conta to com o dia·n· 
dia do pensamento da vida nacional. 

O M DB sempre acreditou que as raizes dos nossos males 
repousam no nosso modelo institucional. Ninguém discute aqui o 
progresso material que alcançamos c que, sem dúvida, é menor do 
que podemos c merecemos. Ninguém aqui lambém discorda das 
qualilicaçõcs do nosso Presidente c de muitos dos seus assessores. O 
nosso problema não i: de homens, mas de sistema de Governo. Nas 
duas Bancadas desta Casa, scntam·sc personagens que, nos idos de 
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196-1, se irmanarum no sentido de pôr fim à aventura sindicalista que 
leva riu o País ao cuos. Nilo se cogitou, porém, de levar o Brasil a um 
regime que nào se sintoniza com a liberdade brasileira. (Muito bem!) 
Foi dito nào ao tumulto, mas nào foi dito sim ao presidencialismo 
forte que nào corresponde aos nossos anseios de Naçilo adulta c rc.'
ponsávcl. Por isso, o que a Oposiçilo pretende nilo é a volta da falta 
de ordem, d:t ausi:ncia da hierarquia ou do desrc.,peito :\ 
propriedade. O que se persegue é o que sempre se vislumbrou - a 
construção de um País próspero com liberdade c segurnnçu, c com 
lct:itinm c construtiv:t p:trticip:tç:io de todos. 

O MDB também acrcdit:• no Brusil e cri:, principalmente, nns 
soluções pacificas pura os nossos impns.'CS c nosssos problemas. t\ 
s.nceridadc das nos.'ills posições tem cmpolg:~do u opiniilo pública. A 
nossa fé no nos.~o futuro, n nossa dcvoçilo nu purc1a da dcmocruci:• 
tem contaminado a classe pensante: do nosso P:tis. Nilo 1: à-toa que a 
Oposiçilo brasileira detém uma incgâvcl liderança nos grandes ccn· 
tros urbano~> do País. A menos que se pretende julgar que: somos o 
partido mais enganador da Histó~iu, c que o povo dos grande.• ccn· 
trm seja o mais ludibriávcl do mundo, percebe-se que a nossa luta 1: a 
luta da parcela mais politizada da Naçilo brasileira. Temos uutori· 
dadc:, portanto, para ofcrc:cer noS5as alternativas c: no·~~ pen~· 
mcntos à concórdia mu:ionai.Quando, por várias vezes, ofc:rc:cc:mos 
no<.<:~ colabor:~~o pura que se encontrem us saldas pura o Brasil, 
nào pretendemos uma "Uniilo Nucional" pura divisão de: vantagens. 
Intentamos, isto sim, uma união de sentimentos c: de patriotismo 
parJ que: o País chegue ao lim do túnel. 

Para isto, nào i: nccc:ssârio nenhum c:~c:rcício de imagina~-ilo ena· 
dora. Para os que querem ver, a nos.\a crise nilo reside: n:. nossa gcn· 
te:, nào ~mos espécie menos dotada da raça humunu: nào está n:t 
nossa tcrrn, pois pisumos num solo dos mais ricos do mundo, nilo sc 
encontra no nosso clima, pois vi••c:mos num espaço onde: a naturC/a i: 
menos madrastra: nào se localiza c:m dificuldades c:\tc:rnas, pois lc:· 
mos os meios c :1 capacituçlo de: cnfrc:ntá·las, c cst:\ sim no nouo mo· 
dclo politico. 

As diferenças ideológicas que separam os brusilciros nào sào tào 
profundas que desautorizem um congruçumcnto rmcional. t hora de 
se sentur c de preparar, para os nossos lilhos, mas também uindu pu· 

O SR. Gl L.\' A :"i ROCJI,\ (M DB- SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Vir~:lllo Tá~ora (t\RE:-1,\ -CE) - Puru um csclurcci· 
menta, apcnus: isso 1: proposta de: V. e,,o ou proposta do purtido 
que, com tanto brilho, a bancada integra? 

O SR. Gil.\' A :"i ROCIIA (MOB- SE)- O nosso putido tem 
por norma dar umplu liberdade ... 

O Sr. \'irJ:Oio Trhora (AREN,\- CE)-~ uma propoMu mdi· 
viduul? · 

O SR. Glt\'A:"i ROCIIA (MDB- SE) -Individual. Mus, cc:r· 
lamente, está C:Onl:lminnndo jtfUndc pArte, nlo SÓ d11 minha banClldn 
mns do pen~mc:nlo nacional. 

O Sr, VlrJ:Oio Tí•ora (t\RE:-o:A- CE)- Sulicic:ntcmcnte csciA· 
rccido. 

O Sr. RobmoSatumino(MDB- RJ)- Permite V. E,,'? 

O SR. Gll.\'A:"i ROCIIA (~108- SE)- Com muito prMcr, 
nobre Scno~dor. 

O Sr. Rob.-no S.rumlno (~IDO - RJ) - Cu.,to muito ~ 
interromper o discu~ de \', E,,•, miiJ J>Ou l~·ndo, upcnn, por olc 
rmpulso de c~tcrnar, 01qui, 11 mính01 llpinilo de que: o di~uN> que 
V. E.\ 1 flll no101 t.ardc: i: de ~l'llndc teric:<bdc, de: 11rundc ulc:an.'C, de: 
grande profundidade. 

O Sr.l'aulo O~unl (~IDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Robmo S•lumino(MOB- RJ)- ... cm roumo,c um C\• 

.:ciente di.cu~. r:u.ào pelA qual .:onttnuo' a ouvt•lo com o muior in· 
terow:. 

O SR. Gil,\'-\:'\ ROCIJ,\ (M08- SE)- Muito a~:r;~dc:.;o "' 
dogio~ do nobre colega. 

O Sr. \'h·gnlo Tí•ora (AREN,\ - CE)- Eminente Scnndor, 
permil:t·no) uma nova inter-·ençào. (,\ ... sentimento do orador.) A 
perj:unta feita :t V. E.\ 1 nem de longe- c prcci,.. que Aqui liquc bem 
cscl:trccido - tinha outro intuito sc:n3o colocur u ~r<'''" no• 
termos cm que\'. C\ 0 deu: de csclarccimc:nto. Se, sem pré:·c:ii:nc:in de 
~berma~ do móvel principal do disc:u~ de V. cv, n3o interrompe· 
mo)- diremos- nos prolegómcno~. com os quais, nb~lutamcntr. 
nào concord:tmos, 1: porque est:lvamo~ operando c:ss.1 parle funda· 
mental do di .cu~ de V. E,,. Dissemos sempre, :~qui, que:, como Vol· 
1:1ire, nem sempre se concorda com que outros dizem, mas devemos 
ddi:ndcr à uulrancr o direito de e:\prcssào, de: pensamento de tod:ts 
ns pes.\o:ts. Por i~'IO é que: pergunt!tvumos c tornA vamos, aqui, a enfa· 
til:tr o sentido do discurso de V, E,,• I! uma fula, uo que estumos c:n· 
tendendo, pcssonl, que comc:ç:1 u impregnar- u,..ndo as paluvrus de 
V. c\•- parte d:t bancada de V. E.,. c grundc: purtc do pensumc:nto 
nacionul. Fomos felizes cm aprender o que V. E.,. queria dizer? 

O SR. GJLV,\:o-; ROC!IA (MDB- SE)- Exntnmcntc:. Assim 
foi entendido. 

O Sr. Vir~ilro Tá~ora (ARENA- CE)- E.~tumos esclarecidos. 
O SR. GIJ.\',\N ROCIIA (MDB- SE)- Continuundo, Sr. 

ra u nossa gcraçào, o novo Brasil, que nào lenha de que se cn•·cr· 
gonhar. t nccessArio que todos juntos c ugora tcnhumos o putriotis· 
mo de corrigir o que merece ser retilicudo, de mclhorur o que dc•·c 
ser mantido. Uma t\ssembléia Constiluintc cm que seria transforma· 
do o Congresso Nacional, depois de um imprc.~cindlvd c umplo acor· 
do entre os Partidos políticos, c ouvidos os outros dois poderes, se· 
guramc:nte proporcionaria u saída du nossa crise politico-social, que: 
perigosumc:ntc se alonga demasiadamente no tempo. t ncccs.~Ario re
conhecer que cm momentos difíceis os remédios heróicos silo vft
lidos. A nossu transformação cm constituinte seria uma violcnUtçilo 
dos nossos mandatos, mas podcrlamos ter as noss:ts conscii:ncius 
tranqUilas, oferecendo a nova Carta ao povo num plebiscito cm que 
seguramente noss:1 gcnle poria scu.aval, seu nova Lei M:tgna corres· 
pondc.~sc aos seus unseios. A nova Carta teria certamente que cstur 
sintoniz:tda com as tradições de liberdade c de jusliça, que: silo quuli· 
licaçõcs maiores da nossa gcnlc. Seria uma Constituição moderna c: 
progressista como o nosso povo, que lhe: assegurasse os seus direitos 
fundamentais da discordância, do livre pensar, falar c escrever c que 
proporcionasse aos brasileiros o primado da Justiça plena c o 
resguardo das suas liberdades fundamentais a que ti:m direito por 
vocação, tradição c pelas lutas que sempre empreenderam no curso 
da nossa H islóriu. 

Prc.~idenlc, não vejo outra alternativa pura uma crise que sutilmentc 
se anunci:1 c que de muneira fatal cair:\ sobre a cabeça de brasileiros 
que nud:1 têm a ver com erros do passudo c que reclamam a parti· 
cip:tçào no desenvolvimento do País, scnilo esta nova ordenação do 
nosso modelo, bascuda na fraternidade c no patriotismo de todos. 

Uma Constiiuiçào, enfim, que garantisse :1 scgurunça sem neces· 
sidadc do arbítrio c que na pluralidade dos Partidos elegesse no sis· 
terna parlamentarista, de muilos olhos c muitas mãos, a equipe que 
dirigisse o Brusil aos seus destinos maiores, sem os riscos do 
continuismo disfarçado ou do carisma presidencialisla enganudor. 

O Sr.l'uulo Brossurd (MDB- RS)- Muito bem! 
O Sr. Virgílio Túvora (ARENA - CE) - Emincnlc Senador, 

permite V. Ex• um aparte apenas'! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tom melancólico du minha fala 
não i: o do derrotismo nem o da dcscrcnçu. O que nilo falta i\ nova 
geruçào politica i: a fé. Esta fé que remove montanhas c que certa· 
mente fará com que o Governo saia do seu estudo de: graça c assuma 
o estado de crise cconômica, social c politica que envolve: o Pais. Que 
desça da rculidude fantástica onde se encontra c venha ao encontro 
dos que desejam contribuir muito mais do que divergir. 

Sr. Prcsidcntc, Srs. Senadores, o gênio de Samuel Becket criou 
uma dus muis primorosas pecas teatrais da História Moderna, que 
muito se ussernclha à situação do Brasil de hoje. Nela, dois persona
gens csperum um hipotético Godo!, que /: u própria encurnuçilo du 
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pronlo, do Rio de hnciro, cm fnM: avan~da de c:xc:c:uç4o, c oulro~ 
planc:jado' pa111 S3o Paulo c Belo Horizonte, o DAC idealizou a 
implanlaÇl\o du U\'ia~.lo de terceiro nlvcl. Esln é: de grundc: 
imporuinciu como fator de penetração do lerritório nacional, 
abrungc:ndo as cidades de: médio c pequeno pane c, dc:.'I.~C: modo, 
conlribuindo pua o desenvolvimento do Pais. 

I! assim. com enorme satisfação, que vemos surgir a primc:iru 
empresa que se deifica ri\ a c:.~sc: lipo de avia.ção: .a Nordc:slc: ~inhus 
1\é:rc:as Regionais S/A. empresa de economia m1stu, com cap1tul de 
57 milhões de cruzeiros e que scrvirâ à Bahia c Sergipe, com sede em 
Sulvador. A empresa constituiu-se, graças ao c:splrito patriótico c 

Slionaro de Omu Fon~na. dUpcmclo-tc inicialmente: 1 alenda o 
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c!.:a ~·.a cmpn:ll..a ele ... Uoçloc:Ml. 
A cmptaJ ora cnada pot Omar Fonwsa. prcucSmlc d.a 

Tlt.ASSBR.ASII .. mq&Udra- no. dnpoNII'I'Ol do Dccrc1o uunado 
pelo Pn:uclcrl1e f...t'nato Gatd C'Ubc:loclcrMSo wcmu 1111qnacSoo de 
u·..moc-to .a-~ "NNndo n:tomu o.~ .Kn:o\ cm 
loOoll.a\ oll\ ~ do IIIIG'IOf do ~ A ltOW'& cmptc~oi~abnnJCri onlt: 

~~ quc _.,~,o CUII''id.tdoo .a pattiapar de teu c:.a,.W. 
.. St .. ~k. ooov.atuJo.mc oom • TR..ASSBR.ASIL poda 

t·~podu (OIJI quc ~ AO apdo do cmÍJICrlle Praádmtc Et· 
I>C!U., ~ OfJ..aAil'.aado • pnmc:atll cmpn:w tcpNlaJ de •\'UQ$o 
at1l.. que praL1tlmormo ~ .110 Sordc:alc.. E fdtoto o GOla• 
"*""" Jllltlt RollcmbaJ l.ale pela wtt.lo COft\ que: 1c: a....oc:iou ao 
C'ftl~m~uo, ptanuftdo pu• ScfJJpc oo 1!1ellim.bcn tG'\'JCOfo 

d.a S~c ltn!u' .1\áa.• R~ S/ A. que jA ClQmCÇ.1 • opct'llf 

,_ fA.ado\ 4a O..hu c Sctppc c ~ atArA tc:tYtndo • lodo o Sor
da.tc' (~fu.ilo bcm:J 

O !'lk. MUNOf~1T. (WaltoOII Gonç.aho) - C~ • pa.b· 
,.,.,. 110 aobrt Sc:a..tcsof 8cncdl1o fcnar:a . 

o !'OM. lf:'lõfJ>fTO tl:RRflRA CARES.I\- GO. Pron11110t1 o 
oquuuc: .hooa.noo I - St. Pn:udcntc. Sn. Sau6ora.: 

:S.cSI., 5f f"taMSmlc.. poóc fru~ m.u, um bomcm do q~K o 
deoom<:anlo, a dctoc:rcnç.a para com ~CU~ •11J&it.. T .ahoc:t. St, PtaicScncc. 
n.a fiK'4od..a cm QIK pm::n.unoo ctcr cm Oat.., p.an 140Cd.ade da• no.
...,. ~ aptnlu.tn. arucnoo d.a CfaiÇa not homcn.to pana • 
noo.t.t •·&Jdade de 1oCfe\ uudiplo. 

Dai porque, Sr. ~lc é: que. contri.tacSo, pro(und.amenlc 
rcwrOMJ. ocvpo nau t.atdc a tnbuna do Sc:n.tdo c: a ,ct~ctOtoa .alen· 
~de V, E,,-. p.tta acSmnar. pana oonto...r publicamente • mmha 
qu.&~c: dc:.'IC•.pc:r.ança no dalino d.t C1Tiptaa privad.a nacional. 

SAo t pouco nem !AOI. Sr. Praidcnlc, para mim, que (OI)ado n• 
IM·c: an..:Uta•·.a c ncl.a cn.u:tpndo c cn:ndo. (cr.·orotoamentc. como 
unaa m.anara do homem c do P.Jb proJn:din:m com diJnid.tdc. ante: 
;a bumcc da r..a.Uncia do anpn:uriado bmilc:iro. vir de publico c 
nou Cato.~ d.ar r.uõa que: favoi'CII;llm c ate mesmo ~e pra11m a jutotili· 
ar o1 ••·.ua..:tl.anlc Ollltiaçlo, de um llldo, c a danacionaliuçlo do 
oulro. Tal o qoiuno, !;amanho o imc:dilllnmo,a iiWicic:dlldc: na bu" 
a cSo lucro f4cil, oblído 11t~Yb da oawcz c nJo pela produtivida· 
de. que dilicilmenlc: iliÍn:tnO\ do "cipoAI", da verdadeira c:nrnaJoada 
«onómía com que no. dcpa~mo.. c cncontn:mos o caminho pana 
o enriquecimento fClll,c geral da Naçlo. 

A au alluna, Sr. Praidentc. vale IWinalar que, para:c-mc, nilo 
1<6 por idiolia, mu ati: mamo por um ma10quismo diabólico c suici· 
da, a emproa privad:~, por aÇllo ou omWAo eslfllolalmcnlc pouul· 
da pelo engodo, pelo "ópio" dn simples transfcrencia de n:ndiiS Pira· 
\'O do lucro pro\•ocado pela escassa. 

E o pior Sr. Presidente: 1: que cm l:poea alguma livcmos um go
verno l41o preocupado cm fortalc:cc:r cfctivamcnle a empresa privada 
como o aluai. e no cnlanto, purudoltalmcnlc:, laia nossa falia de bom 
sc:n110 que)( nc:lu pc:rmanc:cc:rmos sc:râ neslc mesmo governo que bus· 
ca, por Iodas as formas vfllidus, o socrguimcnlo nacional c que, for~
do pela noSSll incompcti:nciu c cgoismo, irá levar a cstatizaçilo a nl· 
veis que, por ccrlo, furão inveja aos chamados pulses da Corlina. d7 
Ferro. Mas, o grave, o muis sério Sr. Prcsidc:ntc, como 1rc:1 
demons1rar, o pior de ludo, é o canibalismo, u luta da economia 
urbana para engolir a rural com o que inconscientc:mcnlc matarâ a 
"Galinha dos ovos de ouro". 

Na verdade, Sr. Presidente, sabemos todos que essa situação 
nào é nova, tem suas raizes fundadas cm épocas remotas. Hislóri· 
camc:ntc, os monarcas estimulavam os burgos para esvaziarem n for· 
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Çll c pf'OIJaio dos ~d&:s. c no Bruil, n!o lendo bar&~.. cln~ 
01 "CoroMi•" de um lado c 1 ocvpaçlo doordcnad.t do lctnlóno, 

que pul~ou a popuL:açlo de manara 1.11 - na '""ldlo do nouo 
1cm1óno - qiK tetu ~hdo. p.~ra :at.u\láf :a01 p.11ria01 r«oro._ \C 

t..A..:.&t.\C uma forma de ~~·lot.. Ma .. o omo c que. tqa pdo 
I'"O>Cftbmc:niO do bomcm utb.tno, poara <om a c:'lbnta nobft.ta•rural. 
ICJ:I reta bvtooCa tíf'IOa'.a de te •mpoar.u o IOC'Ciro, nlo colama
oc:nlo cn.tmo&, ftal ~ Ull"~ ~fliiUIIl «lo)n.)m~_.... m.ll\ 

que pr.ara"IAnlc: - mamtc~i. c c:lc:U'"Ol de PfO'duç.kl., 

AI eoelo 01 ~l1.1dot dO\ c:otlmuiO\ conadldoto ao àodo t\lral 

f.a•d.!. .. dNJIDI.IdOI J«i.ul. ad.adet "ind\.1cl.l•". ,ab\of\'CDdo .cada 
•'CI mau lodo!. at IQ:U,_ do cr.1rio, ~ te fM.a ,,.,. mon"to 
.ru . .aaA•d. 

AI atlo, M. l"rc:t..dcnlc c S,..., Scn.adotco.. lodoo o. pmt..adotco.. 
1odut 01 poderes con"inddot """ que •biool\'ldcR, """ que 
l'f"C«Vpoado\ n.a bu\C'..a de um c:.aminbo, de um.a t.OI""lo par:. eo~c rn.al 

qvc - v.ak repelir - d.tta do notoiO cSc:\Clotlnrnmlo c ~"~· c 
que alr.a•'Cio101.1 o lmptno c te AJf".J\'OU n.a RcplibiiC'.II. para cm 19f..l 
k>ar•~Mn ao p.arouttnO, .\ louaira d&• d1.amad&• "l..1t.a .. 
C.amponco.a.•", 

Poll bem. Sr. l"rc:t..6cnlc. anlc a dc:lonkm. •• t~a-polllac:a .. 
o. "1'"1"0' do\ ontc", .ante a cm•~ do C'.aO\ c d.t pmS.a 1o1.1l. nln 
a. cmptNnot. dapcn.ama. doi toanllo\. d.a lc1.af'JI.a do "ópoo", d.a 
1r.anúcrenci.a de tmda._ c de m1cK d.ad&• c. ale mc:uno. 
momct~lanarnmlc .abctt.al. '"o C. di'J'O"O. ., d.ar um pou.:o d..• 
.aa.muudo; c:nllo, mal\ Q~t< tnteturot de poalnmótno, tomm .l• 
l'f~ .. .\.• IJf'CJ.t'- aO\ Quanm p.~ra Wll'..Jtmol Clfor(l)l c wl••rmo.. 
o 8r.tlll d.a badcrna que prcadl4 - .a acmplo de oulta. poahc:l - ., 
•mplantaçlo do Comunalftlo. 

Dcttol.adot 0\tnímíJOl. p.~uado o pmJO, m1111o. 1.1l"U ft'll" ra• 

do\ PGf nlo lotrucrn uma "qll4ncL1d.a", que lho ••tCJuru.c: pnY~It· 
tJOl. oulrot pouoo._ Ale mamo por mOCJWOl c 1nt~ rapaiA~ .. 
ma. o omo, o tnqueoeton.hd 1: que cm pouco lcmpo, ta.:c a onc:niA· 
çlo d.td.a l Rl:'·oluçao viloriOA.a, no tenlldo de ta1.1rur.u•te a dtt• 
ntdadc nacional, d~ auannO\ um tcJimc tc:almcruc dcmo.:riuco c, 
•nla de mai• nada. c:onld.lnco com a tc:altdadc: bra.•llc:ua, o. 

"Empra.irio.", 01 ~uluadO\ c ardorotot "Rcprc:ocnlanln" d&t 

"CI.u1o0-produ1or.tt" c:nwarilharam u umaa c rccolhcram•\C ao 

m..n que mnct'.hd c temPf'C eterno CfOI\1110 p.an. a•1 mamo 1cmpo. 
p.&u.arcm a IOUpa~ c: OOIIIIaut .a Rc-'Oiudo 

c- rro-·a. Sr. ~IC, dojofoe.a c: m.a.n que •nsonbow 
det\C .t.nl.ammlo, d.a 'IPMcu lk J'olltiiOpadQ, da llq..aln'a. mr.uno, 
de quct'Cia!l mua~o. cSol d>IOl "l:m~.-RC\~.-". de 
dcoqarcm de t.1o • ~NJ..aook> dct 16dr_, 6t I~ c. COCt\C'QI)c:nl~ 
mmlc, dcoq.arcm I'M• o lkalll um •c:nSMJnto ltqpft\C Onno.:dlll(o, 
<ocno pnn-a - ~q>~lo - .af aúo "' clon·.llo(l)a afla(l(uu dol l'f~OO.. 
an.:~Omt-lc:..,.., lovliC'.a lk """"""*"a ''" taoaliOfn 

A• .a!c..• AttlfiO.all 6ol cv.ao. oúo ~.alld<l a ~~~~. d>fi· 
.:Uitando a 4I(:Jo C - t1Un do que da(~ - (OO(lo(ftl~IC dlr..• 
t•utan.Jo o 0oon'Cift0 c a pt.,_. RC"oi!JQ$o, quor O:IM'-,._mmtc te W. 
b.tlc ooat uma Cl'ciC mulld&.al a q\Ul ~ .a• mu• ,.-toe~~~ 
«onoaowt., cm IOII.a• ... uliludclo do.~ 

\'q.am.:~ot., ~. ~lc.. ,_ c:tftllrkt '"""" qw ~lC' c 
llrdul,h'CI, uma -rr.a do ~ mltada tk .a.brcln;al « C'f"l'r\1110 "'' 
b.aftO, "'""lld.a. •ol.u~Ut..., ou IG.Idnutod.atlloCIIt.t ~c...a6o ,.__ o ,_. 

to'\ihoO de ,.,..,... ~ III.Jl .qiÁ' tor p!nt.ú'l. ll'loO fdWJ. (- toepdiUI\a de 
l.odm., tiOCI~~tnor c p.all..:ulat-cc, diOil "Mn(~ de !lh•tn .. 
~~~-. wmNm ,_tu~,_ "beptNIIIO,-

T-. .-.,_....,~.a r.tc"-'lu dor (..,lt • .a (iarftC' """''' 
n.a, c '"toa"""' cm ~ "'~ """" co.:-u- ~~~=c C!Oic 
OC1<>6 

fm qvc r- a ,cnn~ dnUta. cm dootal•llolll de I~' .u 

-~~ l.a•'l.lfil•u• c klmo. um diOil ~n '~"""'" """''"""' cJ.• 
mun.J<>, ok '"'"'·"'""""· N"" filo('"""' na. tlh•- ,._._ '""" Otddo• 
m.a .. qvc t ... n ... c ... ~ nau t. '"'""' .a!Mol .. , .. _.." O>q;JII•~., 
t """ .. m (Ofulitl(l .Jc ~~· f'J''IfiUII\CftLu._ IIJo ()01•- a~-<lul• 
W. 1>0 <lubc """" ~'"''- C'\;>oft.-6dt"' de (;arDI' llooo-rft.a Alo.i'- l.al .a 
no..w •na~ cmpta.uwl qvc Mftl ocquocr (OfttoqlltftiO'l •b.allc" 

ca r~ .. l.atmcnlc u ~"*"" lftlcrftO, \Cm .a .,.,.Cfl.,.,>;~ c clll't1.a enlcr, 
•'C'nçlo to--rrn...mcnc.d, 

T oliiiO. a. apooot. o(IIO.l.._ l.amanh.a a ptt«u~ do Gcnctno 

.;om O \CIOI, -.uc ;aj atlo a> hnba.• de (f-t.itlor• oupct~•tot C tcpc" 

lindo-te l.anlo que c~.a .a confundtr 0\ m<n<n .ani.MSort., tnobl&.anlc 
O aJIOW rcabtdo, O qu.aJ dlcJ.a .h l:.t&al do pctlloaotoo p.11cmahltJIO. [ 

~Q.Jmo. o dcdru!c ou produlmdalk que ••mm ~k:all(lando, 

~ummcmoo 01 ta41lwd0\ elo luao pcJ.a c:..:a,ter, 

QUADRO 1.9.J 

Produd•ldaclc do rdlaallo borillo clc ali'JII' paiwo produiDf" clc C'llriM'- 1969 

Efl'fhodo !lo• lnat aba li- Tau d .. , • ...., .\I.:.Sio l'rodca(ào d<" llo•l"'"' .... 
I'AISf-:S R .. banllo dO\ 1000 Aba I<" da C'ama(ll CUCII(ll Rtbanbo/1 

IOOOca~a• cabc(a, l/1 \ IDO '~&:I 1000 I clc CIICI(ll 

(I) (2) (.l) HI (~) (6) 

t\lcmanha Ocidental ....... 14.286 5.48) JS,ol ~, .. , l.ol7ol,'l 9,69 
t\rgcnlina ................ 48.440 13.821 2li.S ~ 1'1 .1.021t,S 16,00 
Aus&rália ...•..•..•.•.•... 22.162 5.860 26,-1 ~o~ 1.!01.3 IK,oiS 
BrJsil .........••••..•..•. 76.325 9.316 12.2 1'12 J.71jll,7 -12.67 
C:mad:l ••••• o •••••••••••• 11.836 -1.159 35,1 2SI I.Ool.l,IJ ll.)ol 
E.~panha .................. -1.288 1.482 3-1.6 2.1! .1-IJ,K 12,-17 
E.~l:~dos Unidos .•......•... 12.330 40.58-1 .16,1 26'1 10.917,1 10,29 
Irlanda ..•.•.....•....•. , • 5.966 832 IJ,9 2.111 19li,M JO,OI 
Itália ............•.•...... 9.563 4.172 4),6 1'12 liOI,O 11,94 
México ...•......•......•• 24.876 2.260 9,2 I 1..1 .17.1,9 66,53 
Nova Zelândia ••••••• o •••• 8.777 3.051 .14,1:! 211 6-1),1:! JJ,6) 
Polõnit• o ••• o ••••• ' •••••••• 10.844 5.177 47,7 12.1 6.16,1:! 17,0.1 
Reino Unido ....•....•.... 12.585 3.798 J0,2 m 961:!.5 12,99' u . . rugu;u •.•..•.•.•.••.•.•• 8.548 1.660 19,4 :!~0 365,2 23,41 

FONTE- Dados básicos- FAO 1971- Produclion Yearbook- vol. ~~ 
(I) Inclui bovinos importados "em pé", para a bule 
{5) loclui bovinos C>porludo• puru a bule 
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No quadro an exame: - c:mbol'll n:ll'lllando a siluaç;lo mundial 
de: 1969- iio llai' ;u di,.lorçõc::\ manlidas,su~c:nllldas c:nln: nós que 
se pode: admirir como in<~IICI'lldll Joetllo J'lll'll pior. At.IÍnlllamCK o pa· 
nado,o: " AlemanhA Ocidcnua! •. ,upc:rinduurialir.:~dll. sem Sl'llndc:s 
áre<n própm' c ;;um dinw .. b!.olulllmcnlc: ad\'Cna, conlando com 
lllmOl de: 1/S do not.lO rdgnho c: prodlll.indo o cquíVlllc:nlc: 11 ~dia 

(;,U'IIC.' que: P'odiUJIIIO\. 
Por ClUifO I.Jdo, Ol JH:UU. Íllc:Jli•'CimcniC: li lftllior JIOICnQII 

tlldanuul aS.:J Mundo, c apcrimcnl.uado 14mbbn 11 illd•'CtNdaclc di· 
mirtGa. amliii.IICSo l~lc com ~ Nh de: abQc;a,. de: pdo. 
ptodruan ~ • ..w, do que: ~ a\fo t. dcJru14m •aualmc:nlc: 
10,91: md IOIIdMI.n dr Ot'IIC.' de um rdwlllo de: 11: nulbc)a,. 
CllllqUI!Id ~ M -l;mpta;iJ~". ClU mdhof d&tcn4o. lkb 
.,. opluof:.todlool~~:~o 011 ~ de: "'~'- (1M! i6 m~ ·de: a~ 
rdlrlltn••- 1 .. 1.:• l!!ld1-w..~ 

A Argc:nlina. com um rebanho c:quiv:alc:nlc: a 60'1. do noSS4 
dc:sfrula, produr. :anualmc:nlc: o dobro da lonc:lagc:m da ame: qu• 
vírncx produrindo. · 

D.:~í CK preço,. visc:nra. conscfildosaos nlveii 111ingidCK c:m 1973 
c ml:.\lllo iWim, «n:ll de 1001. mai' CITO\ do que: os •igc:nlc:s no mcr 
ado inlc:m11cion;:al. 

S11 •'ML~dc. St. l'n::\icknrc:. .:a momcntinc:.:a c:uforill aponadona 
dot. .aliO\ de 19nf7J pmnirir..m um gr.1nde anilic:i.:aJillfto c:. maB que 
..-o. o ínO.:a.:ion.:amc:nto cJo,. PtcCO!I do boi. nw, dc:ttr.açadilmc:nrc:. 
~iltCb illl nlo se fu,iullr.ufição, a\lo ê. CK bc:ndlclO\ d.:a 1111.1 nlo chc:
ptllm .tO J)MdurM c for.am ~~ pd.; c:strvlul'll :aniraciaJ c: 
P!l';a..il.:l d.l adadc. •, 

\'q.amo.. o qwdto JCJUÍnlc: 

QGADR04l "*.,.. .... ...,....,.,~..,cww ........ .._.r_......~~nao~~eltao 

rt:ltJODO 
ll."''•oo DO 

cmmo 

~r~ l'loilol;11~ ~:.o 
c·:.o.e•ill' ~r ... l'lioM;'I9~1 ,.,.: 
·"-'"""•("«~·-. • ..,.,#l'il6o7 110.6 
a.,..c;.,,~IA4JW ··~,119!'! 67,.& 
{~!III'~ ..... fl'illit """' W'll!~441 .. l'fl)(i.fl9:": '!O .,e. 

-~ ... ··~{l9:"! YI.O 

fOSRJ Q.i...Al~<m .\!1'41floc0tlli!l 

(·~·..:lot a..n ('_,t:.o;l«illl"':a- _,., ll!IO~ (IO!tt,uaudof c: 
u~~ l'f'.IILI~t ·~ iMUJ'lll'l• 4t '~~ 4t c.u'IIC.' 

~-- ..., ar ...... Rllll ·~ }e.). dur.aa~c: o pcriodo (lOCSpl1lCl'• 

~CIIIU't l~ot 19,1, •a•f'IICPIII-IIC'<IIUIC' 

• ) ·- IIUIJ'O" I.O(.In 6( ~'CIUIIT..II(lo 0/llll.llt.atnote Ctn 101110 

ok <111. do> PfC'(P f\&p ~ (octwtnilllot fmal .allft$Jndo Vlllot 

M.kt_. (1111 I'IXJ C' IMill- cm I"'~ I; 

.) -" IIIUI't"'ft 1St ~o.allf~ .ao nf•'CJ ck; .al.aQdo UIUU11m• 
'< 011 ,.,,..., lk' I.& ... .ak:ah>;."..tldo •·.alo1· tnh1mo cm 19~ c: mlmmo 
01119~1; 

C:) .1\ m.IIJCII• de cuma<i.alu,aclo .ao ni•'CJ do •·.:arejo uluar.lm•lc: 
0111mno de ~':"o., ~·m v.!lor m.h.lmo c:m 1%7 c mlnimo an 1%9: 

.S) no pc:r«)(Jo ronudcr.:ado, a• m."ltt;c:n• do •·arejo C:\pc:timc:nla· 
'"''" mrnor~ O>Oioa~ JIO'""IIJ.1Í\ que: n m;att;c:n• do llUacado, 
"'u"""••·-c "'' m~1u tc:n1po c:m rc:l.:aclo :a ala\, cm nlvc:is ~mprc: 
•u pc:tlntc::.: 

C') .1 mcnM f'IM<'Cia du prcco p;1~0 pc:lu cnn•umidor final. rc:cc:· 
h1d.1 pc:l" prnduh>r, f<>ll~ll;ll "~·l c:m 1970. 

A~ 

~1.0 

U..l ,,, .. 
"·' 16..& 
14.0 

llolARCF.:.\1 QL'T A 

, . .,. M~._, 

c~ 

~ 

!',0 .1!(,0 
~'1.0 • ~.li 

~~.a '"·" 14,) J:.6 
~o .u ... 
·~.? !'1 ... 

.... o 

QUADROJ6 

~.S.Marp~ak 
C~ da Canw &o.úta. 

Cruclr Rio- 1,.._1971 
Uralcldt-: 'i 

MARCE-'1 DE COMERCIAU7.ACÀO 

AliO \'arejo Arac:ado Torai 

1966 21!.6 10.4 J9.0 
1%7 .lO. O 12.7 42,7 
1961\ 24.2 17.1 41.3 
1%9 :!3.3 14,0 37.3 
1970 25.2 20.7 45,9 
1971 29,4 11.6 38,0 

MI': DIA 27,0 13,8 30,8 

....... : CIC0\1- of:,\;1 GV- c,,m~tCI.1h/o1C'IÓn de Counc 8o\'inA 

cnGrJu H:1tt- Jln~ 
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1J ESTADO DE MINAS GI~RAIS 

N<1 E•t:~do de Mina GcraU. 0\ PI'Oa:UO\ de di"'ribuiç-lo lnlli' ~-omun. ack>t~ na ro~.:aht:.JClo de Qfnc: b.J,-,11.1. ~"\lll~;,m· 
d(lll cidAde de Bdo Horitontc Como centro eon•umidor. t.Ao raumílbmcnte 0\ 'M:;Uillta: 

QUADR09 

C:a•puiQI.ocla ~~ &.,!wp61 -A~ c-· c-. 
~>q~an ........ c--S.r•rc dr·- DhcrttowS&e ......... .,.. 

Ac-pa•C-• Canw SUI"flt.\1 fJCCA.U0. .. 

üdlutf,. M41Aa. ~-
M~ ........... ErN DWri- ,._ ........ t:.n. Dha'-.. ,._,. .U....ral lllllcM ec , .... 

..... . ,._ A.....a ..__ 
~ ('1.) rwc- ,.,..,.. 

ec '•• 
('S) .... 

(I) .... a,a..- Clt 

[ml'fNI'N) ~ .. m : .. o .&4U 0.)1 
)1.\o.ck-Obtóll 
f.milur 4)6 7~ :'()..! OJ.t .. ~,a Oi 
M»dc-()bllll 
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TODOS OS 
Sl'Pf.R~If.RCADOS 

, . ...._. f"wc'twlo v._. \'ollllal' 

f..rro F..rro 
&.lo ., . ._. llnlto Bn.to 

A...,tlll A-.cral . : .. -.... .... MHJo r ...... 
('i-,) ( "') •, .. ,-.. fM .... U/M/f't>C) (1/-., 

~.DI I 11 ... 
161 10.7 

~· 
1-I.J 

71,7 
6) 

IJJ 

IS.% 
l.lB 

l.71 

OJ) 
O,IJ 

o .os 
0,17 

IO.Jl.l 
l . .&~.l 

fl:7 

168 

"·' 
-1.'1 

ll.'l 

"" ··' 16 31,J .. Jl,, • 
=· 

,,.: 
!$~ , ... 100.00 ln.!' 

c- w •-t. "' IIW '"" _,. ma• ll.kl m.oh1do. ~ que. 
~ o PIOISul« .a.ftlb hoJe ,,..u ; .aao. p.Jt.a PfodiUir um boi. 
~ia t'CICdoaW'II .. o bomcm dA o41ck. o .a~ c o v.arqÍtll;:a,P" 

l.aa6o DO mi LdiiCt ' d&D.. rtubc .~(A do Pf«1:1 IOUI ~ Jldo CQCI• 
'-.ro401., 

f\l.t· que LU• ~ St. PmlcSmt<::' IUo de inc~Apr o. lciJo.! 
~l.a• w~ I~ c ll.kl o lentO\ ptodam4do ~f'!Qmtanauc! 
{110f!WIIo O "c::up!~'a" o I'OCQfO, O t!W• que ~ produtor 
ICII'Jla cm U ~. produnndo c a11dando de 1.000 boi• por 
homciQ n.a acS.dc. PII\IIIWIIct'IIICh o anJriCial c ma•• que patuitllnlc 
cmprqun.mo, p.umo. I bomcm p.ara comm:íali.ar lf-1 de um boi. 
A pt~do. <omo "'·~ ê r.uohd·. -1.000' 1. 

St. Praickntc. par.t con(IJIIr.tr au cumplicidade que no. com· 
rromac c no. dafnoç.lr.l a I.OdcH. no final, ~amot.. ICII1 nenhuma 
\CfiOfobí.a ou n.acion.ali.mo cul~do. c di\'Otciado do pilríotiwno 
Que l.anlo. mab tem no. aut.ado, •'Cj.amo. a comctcialilllçlo de (2) 
doi• 'l!bptoduto. do boi, ~mbêm com o. ptceot consdado• cm 
197), c que: (or.tm caindo ale r!Cllmn 11 pouco mai• de: 1/J c:m 
197.&f7S, c.~ IJOnt. cm meado• de 1976, "olumam a atinsir os preço• 
•·i1en1acm 197J. 

Vejamo. o .cbo-bovino-indu•trilll. datinado atualmcntc:. na $UII 

qu~~tc lol:alid:adc:. h fAbricu de ~~~~ Aboneta c dc:tcrsc:nla das 
muilin:ac:ionAi•. que dom i nAnam por completo o mctclldo. 

P:apndo o Kbo, cm 1973. ao preço de CrS 6,00 por quilo, 
tlnh:amo~o, por CJ~cmplo, o $11b.ilo cm p6 OMO cm p11<:01e de 600 
grumus, no AtAcado custando CrS 3,10, o Sllbonclc lu~ CrS 0,52 c o 
sabão Coringa cm cuix:&~ de 30 pedaços de 200 gramas custando 
CrS 29,50. Pois bem. cm junho de 1976, temos o sebo pago a CrS 6,00 
por quilo, o sabüo cm pó OMO de 600 gramas custando CrS 7,42, o 
sabonete lu~ CrS 1,21, vale dizer 130% mais curo c, fJnulmcntc
talvez por ser adquirido pelos mais pobres, os que nilo pos.~ucm 
máquinas de lavar - lemos o sabüo Coringu com um pequeno 
aumento, somente 250%, isto é, de CrS 29,50 puru CrS 73,00 a cuixu 
de JOx I pedaços de 200 gramas. 

Neste mesmo passo c comportamento vejamos o couro do boi. 
Cusl:lndo cm 1973, aos curtumes, entre Cr$ 6,00 a CrS 6,50 por 

quilo, c IIÍnjtlndo aJ~ CrS 2,00 cm 1975, ~ lii80nt volta, gn~ h O• 

~ i1AiinJirOt pRÇOt vipla cm 1973. 
Ma, Sr. Pn:Ndcnlc. pana que potWmOI :aquila1ar mdhor li 

tleh'toll "intdi,cruc" urbanilllçlo, wcj1m01 os detAlha: vendendo o 
m' de v1quct.a- couro cunido c aab:ado- pona o fabriantc: de ai· 
c;ado. li CrS 70,00, t'CCICbia o produlor do couro. cm 1973, o cqui· 
Vlllcnlc a 60'l. do pi"C(( fin:al, ou Kj.ta, 7 quilos de couro bruto, r.ignifi· 
ando lm' de Vllquc:lll; IOCIIVll, cntlo. CrS 42,00 por m' de couro in· 
dl&ilrilllwdo :ao produtor. ao fucndciro ou c:riAdor. 

Hoje. junho de 1976, papndo o couro :a CrS 6,00. isto é. o 
mamo p~ de 197),A mama Vllquw aiA cuslllndo AO fmbriantc 
de a!QadM CrS 140.00 por m1• Vale notar c tai~~IIAr. signifie~~ndo o 
couro bruto lOmcntc 15% do produto finAl, menos da metAde do que 
>c: cbVll ao c:riador. 

Quem .lo o~o culpados Sr. Presidente'! ru uprovc:itadoru muhi· 
n:ac:ion:ais que controlAm os demais insumo., os produtos Qulmico.? 
Mas somente as multinacionais podem ser raponsubilizadas? 
S:abcmo1 que nilo. Temo. que:. com o mlnimo de ombridadc, como 
cmpraários, admitir a nossa cumplicidade:. seja pela ação oü pela 
~>impla omiwo, desde que tiremos o nosso quinhão, o que nos 
importa o futuro? • 

Vejamos, agona, o comporlamcnto dos preços munobrudos c 
controludos pelas multinacionais. nos produtos químicos nccl!lisários 
à curtição c acabamento do couro! 

Aqui cstàoSr. Praidcntc:. 

Ácido sulfúrico tonelada . , ............ . 
Bisullito de sódio- quilo ....... , ..... . 
Bicurbonulo de sódio- quilo ..... , . , •.. 
Dicromuto de sódio_- quilo .........• , . 
Qucbracho atomizado- quilo ......... . 
Resina acrilica- quilo , ...... , ...... .. 
Castanho SSNW (anilina)- quilo ... , .. . 

EmCrS 

1973 1976 

207,75 
2,25 
0,90 
2,72 
3,80 
4,90 

66,60 

1.022,00 
5,20 
6,25 
7,40 

10,80 
13,20 

253,00 
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E. usim por diAnte, aumcntCH pequeninos. inofCMiVCH A econo
miA bruileina, cspcci:almentc: ao produtor rural. Variam da. cm 
médio. de: JOO a 71Xl'i'. Mu o que: nos imporu'? Pa,vcmCb mc:no. ao 
roceiro c: ludo c:llllrA n::tOivido. 

Moràna. O conOito de~ foi dcmocmnado c os debato 
4Cillo.nam-.. tendo 01 couciro. c ca!Q.distD trocado 
llal~ 

À Wdc.. durante cncoatro no Min~mo da lndlblN c 
do Comàcio. jA ICm a procnQl doi. minblro.. que IMfam de 
paniapar da manilo do Contelbo MoadÃrio Nacional, o 
dima n1o IC modifiCOU. A etll4 I'CIUI!io. wnbtm C\li\Ullm 
liDa! lO 01 C\~ que ronam QOnadot. Alldiar a~ 

cwdo de - problcmu com o JO'U1IO, pana "alo com· 
plícar ainda m.ah 1 .UIIIdo-~ aptctaJo ourida de 
um c:m~ do ICC« de Clolloadol.. 

E tem mau. Sr. Pn:sidc:ntc, um CH abwos. liÜ ., pro~ .\ 
Rc:volucio. W a crc:tiQI da impunidade que vale: dllr mai• nllmcto.. 

Ainda no Klor de produtos qufmicol c de importado cm JCRI, 
\'Cjamo. o :~Mato de toôdio, que cm janeiro ~c ano C\lWIYll CrJ 
S.90 por quilo, cm abril, quatro macs ap61, CrJ U.OO por quilo. 
Sulfalldo de toôdio c:n ocanw. cm janeiro ~c ano aasbiYI CrJ 
:!.11 o quilo. c cm junho CrJ .aJO. 

O 1100 inollidAvd. llO cm cluapu. oompBdo p« mim cm maio 
de 197S a CrJ 1:!.00 o quilo, cm janeiro cwt®-mc CrS 36,00, c boje 
,6 se COfUCJUC. c com muita difiCUldade, a CrS 90.00 o quilo. 

Momo ....... ao tanuno da I'CIUII.\o. pacldlcuoJe • lnl· 
lido doi.~ que limcntawaas o úto de pctdmm "o 
COftlrolc da .Uudo, pof Olat o JlfOblcma c:m ~ do JOo 
\UnO", Olli ~nm de cabdot t.wbém lllo conqu&am 
CtaiCMkr wa ptoOCUp.IQ\o. cmbatla alpM nw~ifo&a.MCm 
COft(l.ln(IJ ~ propo!WtOI ot.a.t. de dar priOtics.,dc de Ira• 
tama'IIO ao JI'OduiO maaulatunMSo. 

Tudo illo. Sr. Pn:Ndc:ntc. cm ''Ctdade nlo ~nada mau do que a 
"colllbonacio", a n:sposta do "c:mproariado" ao peui6dco chama· 
mcnto, ao pedido de ajuda c comprc!CIUio, d.iuturnamcntc '(ormu• 
bdo pelo Cio\'Cmo, Alih. (lllCfll ma~ clc:lal'llda. impune c 
crimino.amcntc intau.am n:roponubilinar u medidA• 
JO\'Cmamcnuaü como ca~doru du )UI.IIi -J!Clllucnu c inocaua" 
dcv.açlo d01 p~! 

D«Wo-.. .. 

A dccR.\o lomad.a ontem de CJIX1ar o t~~bddto "'' aporo 
i.1Q)a de couro ji era opndA. lMO pOC'quc 4 maltríii•Pfàlftl 
pa-rill 4 ICf 1'14 polltlo ltibuliri.a do JO"C'M um pri~. 
~nd«Mc 4 ~ do IIÚAbUO cS.1 P&mldll - ~ 
- ta:~mla conlliiOI com o ~ ~mcrialno do 
T aouro. WUUan Simon- de dlftUI'I4f o cridllo de I~ do 
ICM pana o caJQ.do. O couro 1c:m doconlo de~"- de IM c de 
S'.\ de I CM. c o ruturo tratamento daip;al \'lnha tendo imit
tcntc:mcntc qiiC\liotWdo J!Cb~'-

do poderio económico c financ:áro - muita ""oblido ~ Jripno. 
bancoi ofaciaU- monopoliam Ot mciCH de comunlcao\o pana amol· 
darem a opinilo pllbliaa b •wu convcn~ c uum prcuionan:m 
ou iludirem o Ciovcmo pan que adotc mcdidu que lha pcnnil&m 
mail c maion:a lucr01. 

Aqui OlÁ O Eaudo lk S. P1111lo, de ontem. na P'Jjna .as, ... 
III) lida: 

"COURO: OOVERNO CORTAAA CR~rTO PARA 
EXPORTAÇÃO 

O gO\'Cmo (cdml decidiu, ontem, suspender, a panir de 
dAta aindA nio fixadA mu que nAo KrA posterior 1 I• de ja· 
neiro do próximo ano, o mdito tribulirio de 10" pana u 
o:portaç&s de couro. &A medida -a primcina entre outru 
que seno conhecidAS no curso dos pr6limo• IS dw- roi co
muniaada pelo ministro da Famada, M•rio Hmriquc Simon· 
.cn, a 40 c:mpn:sArios que: panieipanun ontem de succuivu 
rcunicks com autoridades cconómiau, pana cncontnar uma 
10luc;Ao comum que atendc:ssc aCH industriais do couro, que 
querem continuar exportando, c aos aalçadisw, que vecm 
nc:u:u exportações o aau111 da crise por que: piiWI o sctor. 

Nilo houve entendimento, c os ministro• da Famada c 
da Indústria c do Com~rcio c: o dirc:tor da Cuc:cx lomanam a 
dccisilo de encel'l'llr o diAlogo c panir para JOiuç&s de Cll• 

rAtcr unilateral. 

Considc:raYll·se ontem, como uma das opções pratica· 
mente acertadas no âmbito do governo, o contingenc:iamcn· 
to dDS exportações do couro bovino curtido dentro de nlvc:is 
mãximos de 30% da produc;Ao interna. Essa providéncia, 
além da recente decisão de suspender as operações de "draw
buck" com exportadores uruguaios c: argentinos, dcvcr6- se· 
gundo a opinião de um técnico- atender ao mesmo tempo o 
objctivo de: cortar um elemento do deficit no balanço de: pago· 
mentes c a orientação oficial de proteger o parque manu· 
futurciro do calçado. 

Prioridade a Calçado 

Considera o governo que o calçado é priorit6rio, por en
volver complexos processos industriais, que: abrangem agre· 
gados econômicos, como aproveitamento de milo·de-obra c 
preços finais, com c:fc:ito multiplicador muis poderoso que a 
simples venda da matéria-prima. 

Os empresários dos dois sctorcs estiveram reunidos du· 
runtc toda u manhil com os ministros Mario Henrique Si· 
monscn c Severo Ciomcs c com o diretor da Caccx, Benedito 

Estivctllm ptacnlo na.' mank)a de ontan com 01 minJtoo 
Iro. c 01 tknil;o. de ICCOIO ccon6miah do JCMfftO or. pR
údcnta dOt tlndica101 de ca~ do Estlado de SAo Paulo, 
de Fnanc.1, de Sovo HambufJO, de S.ptnlnp c de Campo 
11om: Ot preucfcnto du ~ cpmctdaü de Novo 
lbmbur,o c de Froanca c rcprocnwllo do !dor de cunumo 
de di\'COO\ &tladcn." 

Ora. Sr. Praidcntc, mcamo que o Ciovcmo nlo caia nale Josro 
por completo - como pMcndcm 01 ~ c at~ mamo ai· 
IWIIinoccntes ótds que panlcipenam dcsU bem montada fana - j6 
COIIJCIUinam muito, abalanun o mcn:ado pua comprarem barato do 
produtor. J.oao cm ICJUÍda - aiW como ICmprc o racnm estes 
"Empn:sArios" - uúlà.ando outros Inocento ótds c 01 mais ótds 
que inocentes c: os mom01 meios de comuniaaç&l, !Ao loso te
nham ·cm seus estoques toda ii produç1o in\o ao Ciovcmo pana 
clamor que houve enpno de estimatiYU, isto ~ irAo proYllr que a 
Indústria Coruumidona de Couros CUrtldCH só absorve '2/3 da 
produção, ou sej11 8 dos 1'2 11 IJ milhões de couros produzidos 
utualmc:nte. 

Ai, enlAo, "denuncillrio" o 1111uramento, os almoxari(ados o;. 

tras, construidos As prc:uu pelos "Mandarins" do couro que, cm ver
dade, procedendo o Ciovcmo ao levantamento que por ccrto acrA lc-, 
Ylldo a deito pelos clarividentes c patriotu Ministros da Arca econó
mica, vcrificario hoje, supcn:atoques mais que capazes de atenderem 
ao consumo das FAbricas de Calçados e permitirem a cxportaçio de 
4 a S milhões de: couros. 

Sr. Presidente, tal o desalento que vai se acentuando cm mim, 
face à burrice matriz de todos os "ismos" malditos, que nlo bastas· 
sem os fatos at~ aqui alinhados para dcmonstrA·Io, trago mais um 
fato, para carcterizar, para provar mais ainda as razões das minhas 
palavras iniciaids. Trata-se do pronunciamento de um homem dn livre 
empresa, hoje Deputado Federal do MDB o ilustre Deputado Cicner· 
vino Fonseca, que atravb da Tribuna da Câmara Federal pediu ao 
Cioverno meios para que a COBAL passasse a cuidar, tamb~m e com 
exclusividade, da exportação de carne. 

Como se ve, nilo por ser da Oposição e por isto temer o gigan· 
tismo da estatização, por criticarem atl: injustamente o que se paga 
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aos dirigentes das empresas estatais, alguns de eficiência discutJvcl, ~ 
verdade, mas que se se colocassem a SÍ:rviço de muitos dos "Empresá
rios" brasileiros receberiam muito mais, pela sua discutível capac:ida· 
de c eficiência, vale repetir, aqui. Abramos um parênteses, Sr. 
Presidente, pura assinalarmos que os "Empresários", normalmente, 
nilo dirigem os seus negócios, vez que estão sempre muito 
"ocupado~·· n<n coquetéis, nu boa vida que levam de "Empresários" 
ricos de Empresas pobres, isto porque nada têm a temer ou a perder. 

Mas, v11ltemosao ilustre Deputado Gcncrvino Fonseca, que é, 
inc:pvclmcnte o homem de empresa. Por ccno S. Ex•. a esta altura 
dclctpcrançado como cu, cm dc:scspcro de causa, pois 16 uaim posso 
oompm:ndC.Io na JIOiiçlo que assumiu, pedindo a estatizaçlo do 
oom&c:io de carne tam~ no exterior, quando' atualmente a "' 
COfMLj.t compra c estoca 190 miltoncbdas de carne pana suprir as 
dc{Jàénci.u da empresa, ou mdhor, do cmpraariado do sctor. 

Nlo but.1wc:, Sr. Presidente, o volume que ji ullrapauou. de 
muito 1/J do PIB, hoje estatizado, volto a repetir, iaqui venho. nesta 
tarde. du muniçio 1101 advcnirios, aos endeusadores do Estado 
Monopoliwa. 

Em o que tinh1111 dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nilo há mais ora· 
dores inscritos. · 

Nada mais havendo que tratar, designo para a sessilo extraor
dinária, anteriormente convocada, a rcaliZIIr·se hoje, às 18 horas'c 30 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 

Discussilo, cm turno único, do Parecer da Comissilo de ReJa. 
çõcs Exteriores sobre a Mensagem n• 82/76 (n• 163/76, na origem, 
de 24 de junho de 1976), que submete ao Senado a escolha do Sr. 
Asdrubul Pinto de UlysK&, Ministro de Segunda Classe, da car· 
rcira de diplomata, para exercer a funçlo de Embaixador do Brasil 
junto à República Cooperativa da Guiana. 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - EstA encerrada a 
scuào. 

( Útlallta-s~ o Jtssào às /8 horas t 1S minutOJ.) 



107• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 25 de junho de 1976 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

,\s 18 horas c JO minutos,nchum·sc presentes os Srs. Senadores 

Adulbcrto Sena- Allcvir-l..cnl- José Guiomurd- Evundro 
Cnrrcira- José E.~tcves- José: Lindoso - Cnuctc Pinheiro - Jar· 
bus Pns.~arinho - Ale~undre Costn - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castclo-Br.tnco - Helvfdio Nunes- Petró
nio Portell:t - Mauro Benevides - Virgllio Tâvorn - Wilson Gon· 
çalves -1\genor Muriu- Dinarte Mnriz- Jcs!ié: Freire- Domfc:io 
Gondim - Paulo Guerra - Mnon de Mello - Luiz Cav:llc:nnte -
Tcotõnio Vilela - ,\ugusto Frnnc:o - Gilvnn Rocha - Lourival 
Baptista- Heitor Dias- Ruy S:mtos- Dirceu Cnrdoso- Eurh:o 
Re~cndc- João Cnlmon - Amurai Peixoto - Roberto Suturnino 
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Cnrnciro - Gus· 
t:~vo Cnpancmn - h:tmar Frnnco - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro- Orc.~tes Qué:rci:t- Ouo Lchmnnn - Benedito Ferreira 
- Lf11.aro Bnrbo1.a - ltnlfvio Coelho - Mendes Canule - Sal· 
danha DcrLi - Accioly Filho - Leite Chaves - Muuos Lcuo -
Otair Bccker- l)unici Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o compnrecimcnto de 56 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental declaro aberta a scssilo. 

Passa-se à ·· 

ORDEM DO DIA 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO !JIPLOMÁTICA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 82/76 (n' 163/76, 
na origem), do Senhor Presidente da República, pela qual 
'submete ao Senado a escolha do Sr. Asdrubal Pinto de Ulys
sé:a, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rcpú· 
blica Cooperativa da Guiana. 

A matéria constnnte da pauta, nos termos da alfnca h do art. 402 
do Regi~ento Interno, deverá ser apreciada cm scssilo secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências neccssârtas o fim· 
· de ser mantido o dispositivo regimental. 

. 1 A sessao torna-se secreta .às I 8 horas e 32 minutos e volta 
a ser pública às 18 horas e42 minutos.) 

O SR. PRESIDE.,'TE (Magalhles Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, designo pAra a sa.do ordin6ria de scgun· 
da-(cira próxima 11 quinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votaç!o, em turno llnico, do Requerimento n• 281, de 1976, do 
Sr. Senador Otair Bccker, wlic:itando a transcriç!o, nos Anais do 
Senado Federal, de aniso publicado no Jornal de Santa Catarina, 
edição de 12 de junho de 1976, cm homenagem ao IS• anivmArio do 
Munidpio de Laurentino. 

-2-

Votação, cm turno llnico, do Requerimento n• 289, de 1976, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Última Hora, edi· 
çilo de 20 de junho de 1976, wb o tftulo "Krieger, o último dos libc· 
rnis." 

-3-

Discussi\o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
110, de 1974, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que destina à Fundo, 
çào Nacionl!l do Indio, subvenções nilo recebidas pelas instituições 
bencliciâriiiS, tendo 

PARECERES; sob n9S 354 a 356, de 1976, das Comissões: 
- de Con5tltulçio e Justiça. pela constitucionalidade c juridici· 

da de; 
- de. Agricultura, favorável 110 projeto com a emenda que 

apresenta de n'I·CA; c 
- de Finanças. contrário ao projeto c à emenda dn Comissão de 

Agricultura, com voto vencido, ern separado, do Sr. Senador Mauro 
~~~ . 
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MAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 216, de 1975, do Sr. Senador Osircs 
Teixeira, que institui 11 obrigntoricdadc do seguro de acidentes do 
trabalho no meio rurnl, e dú outrns providêncins. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
sessilo . 

I Levanta-se a sessao às 18 horas e45 minutos.) 
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f'ROJI:TO 01: UI fi..\ C':Á "·UI..\, ...... Ot: 197e. 
I •• :..0..C r.• ... C'- llr orlcna I 

c·-.w ,._-.. "f'C'Cial • truc'rilao J~n~ho ela Slha, ... 
~'"''"ela 1• c;IN'fTa 'hmcllal, r d.á oarra, pn.•ldft.da ... 

O Co:mjltaoo :-l.Joon.JI d~.1: 

An. I• E. concedi® o1 Frano:lino Juuino da Sih·a, o· marinhei· 
ro, C.\"''Omboatcntc d.1 J• Gucma Mundial, pmloAo a.pc:cial men~l. 
equs\·oalentc ao \'alor do maior r.al.irio mfnimo vigente no Pab. 

P:~râ~:r:~(o ümco. '' pcn~o de que trata ~te: anigo é irrcvcr· 
~h·cl e~ otinguc com o f:~lccimcnto do beneficiário. 

Art. :!9 As d~[lCSlls decorrentes d:~ :~plicaçilo du pr~c:ntc: Lei 
correm à conta da dotaçilo orç;unentâria de Encargos Gerais da 
Uniilo - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda -
dc.~tinada ao pagamento de pensionistas du Uniilo. 

Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
rc:vog:&das as disposições cm contrário. 

\U~~\CE\f '-"9l, Dr. tr.• 
l: ..... dmU-Sc.boom ~~do~ Seclioc~Al 

'"" ~ diJ &f'l. )I 4a Coen4J.I~. lalbo • boora de ""'-
'" .à .... c5d.totaac;Joo 6c \'Oollia, ~ .... ~ 6c 

t~ de Mocn.,. do Sasbof Míllntto de: E..Lado 4a Mannlla. o 
_...,I"'~ de loQ que-~ paa.,SO ~ • ftu>Cdmo JYO:s· 
,.,. 4a Soh·.a, c:•'<(QCftbasa!IC 4a I• GuctT.1 !ti uochal, c cl..i 0111ra' J'f~· 
õc:oa..&'~ 

fk~o.ilu., nn .:U de: •bnl de: 19,6.. - r.r-,. cn-, 
L'\I'OSfÇÁO Dt;. MOn\'OS S• J.4. 
<k I .J dc .abnl dc l'!l~6. 

l.>O MISlSTf:JUO 0.\ Mi\RISUA 

L"dmu~wmoSmbor l'ruada!ICd.t Rcp~ibba: 

l'r-.a~ J~n:mo d.t s.h·a. qvc 1Cf\1U 1 Mannha de G\ICtT.: 6c 
~ 6c M•anbfo IX 1911 .a J de dcrcmbto IX 19!J. ar~mm&c com 
"'~" 4c 0<1mt.a .._ IX N1adc, ~ pau.ancSo pnv~ doente, sem 
Quaoc poda ~·u-. Por 1ntcnnedio d.t Scnbon S.tumina 
~11.:.. d.t ~•·a. o a·~"ldor pNa~rou o Coi!Wid.tnrc do J9 Oútri· 
lo s~··~• ob,n,.·.ando obcct uma pcnllo, por vtVCT no mommco b 
arm~· ® tdmda Smbor~. l.ambêm GUaltc de ftalnos. 

O ot.ado C1·m.:annharo fo1 ln'PCQonado de s.acidc por rMdsecb 
do Jl<hplt.al Sa•·al de Rcafe, que conc:lulnam .cr subnuttíçlo sua 
l'flnop.l docnç.a, rrovOQ® por fome: crónica. :-la oaui1o foi VCTifi· 
~do que o C.\•mannhciro c:roa obripdo 1 mendipr, pua proVCT uma 
mlnsma subwlléncia. 

Os documentos anCJ.Oi comprovam que, como miliu.r da ativa, 
durante o pcriodo cb I• Oucrn Mundial, o marinheiro Fnano:lino 
Jushno da Sih·a percebeu um terço de ~Ido de campanha c:, inicial· 
mente:" bordo no n:~vio-tnamponc "Belmonte" c posteriormente a 
bordo do crullldor "Bahia", d~locou-sc para os ponos africanos c 
europeu~ de: Frcc:town, Oakar c: Gibraltar. não tendo sido possfvc:l ao 
Scr.·iço de: Documcntaçilo Geral da Marinha comprovar haver o 
cillldo marinheiro recebido a Medalha de: Ouc:rrn. 

Face ao exposto, tenho 01 honra de: submeter à elevada considc· 
ração de: Vossa Excelência o antcprojcto de lei cm anexo, cm que se 
propõe a concessào de: Pcnsilo Especial ao cx·combatc:ntc: Francc:lino 
Justino da Silva. 

Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito,- Geraldo de Azefedo 
llcnnin~:, Ministro da Marinha 

.' r 
A Comissão de Finanças. 
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"An. 11. A DYwtt.\o F-r• c;JCMitpàC COOf'lkut. 
onmw c CQIIuolat • ~ do ~ de .dallanu·~ 
fi~W~Car'a c orçammiAna do Sm.6o Fcdmal. a«lliAAIdo • 
fi1CI~ dOI c:ridiiO\. o .,-..-&o du ~· c a 
~rado dot p.Jama~lo. de Smadofts c~ 

I - Scçlo de Admillútraç.lo; 
11 - Scçlo de Controle; 
III - Scçlo de ContabilídAdc." 

O Projeto de Rcaoluçlo n• ~~ Kt'Ciemla. a01 ltb Ílcm supra· 
tnnterito., mail 01 ~qUintes: 

"IV- Scçio de Papmcnto de Pessoal Tcmporirio: 
V !.... Scçio OrçamentAria." 

Por força das novu Scçôcs. os attiaos 91 c: 92 do referido Rc:
suhamc:nto Adminisltlúvo, como scqOmc:ia natural da tknica ado
lllda na sua c:laboraç!o, dc:lincm compdenc:ia diU Scç&s que am· 
pliam os sctorc:s subordinados A Subsc:crc:lllria Financeira. 

Cada uma das Scçõcs tem sua c:ompctenc:ia espc:c:ilicuda dc:ualha· 
damc:nte no artigo I•, letras b c: c: do' Projeto, por outro ludo, dc:tc:r· 
mina·sc: c:orrc:tamentc:, no artigo J• da proposiçilo, QIIC serão rc:· 
numerados os dispositivos do Rc:sulamc:nto Administrativo c: 
atualizado "o numero das funçõc:s sratilicadas, de: conformidade: 
com a5 alterações determinadas por esta Resolução": 

Na Justificativa do Projeto, registrou o Parecer da Comissão 
Dirctora. 

"A medida proposta bem justifica o sempre atuante 
procedimento do. Sr. Diretor da Subsecretaria Financeira, 
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"Oc.dc loap cl.a14. • 541~ Fwll(CiR do 
Scn.ado Fcdaal ,_._ rc-mtlftdoo, na tua C!llrvlul• intcma, 
de um mdll« dimmúoa.tmc:ato dc tw.• tarcf&t., atra.O do 
aumc:ato do ndmcto dc ~ qua Of'a • comp&, (acc o. 

cnaar"" que. an aala ~te. tcm·lbc Ndo comc:cidot. 

A ncca.\Ídadc do aprimorarnauo de .ICW ~ IIJOr& 

tom.ado. cucnc:la~ 1: uma realidade incontomhcl c: 
in11diAvcl sob o ponto de: vist.:a adminÍIIrlltivo. 

Oat11 forma, an f11cc da oricnuç!o adotada pela Admi· 
nistnatlo d11 Cllll, ;ao contrat.:ar KrVidorc:s sob rc:sime CL T, 
para atender A demanda de pessoal, a Subsecretaria 
Finunccira ~e viu na c:ontingmcia de se: orsaniur para 
assumir os cncurgos resultantes dessa nova categoria de 
K"rvidorc:s, cujo numero atual é ac:imu de 1.000. Assim, foi 
constituida umu Scçllo para tal fim, que, nAo obstante só 
existir de fato, vem prestando os mais variados serviços nc:ssc: 
sctor, embora com grande sucrificio c enorme volume de 
trabalho desde o fim do ano de 1972. lmpõc·sc: pois, a criação 
legal desta Scçilo, para dar·lhc existência, também, de direito. 

Urge, igualmente dotar a Subsecretaria Financ:eJra de 
umu Seçilo cupaz de atender com prioridade a5 tarefas 
pertinentes à cluboruçilo orçamentária c trabalhos 
correia tos." 

/ 
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§ 2' A modificação ou complementação da sinalização 
será proposta pelo Departamento Nacional de Transito." 

Nilo obstante essa informação, cumpre lembrar que está 
tramitando no Senado Federal o Projeto de Decreto Legislativo n' 
18, de 1976, que aprova o texto da Convenção sobre o trânsito 
\'iário, firmado entre o Br;uil c outros palscs, cm Viena, a 8 de 
novembro de 1968. 

O :srtigo .S• destll Convenção dispõe sobre a sinalização. A letra 
"a'' estabdca: que u Panes Contratantes se comprometem: 

"a) a que todos os sinais viários, wmáforos c marcos 
sobre o pavimento, utilillldos cm seu território, constituam 
um •i-tema coerente." 

Além di•so. o .2rtiso ~ da aludida Convenção c:stabclca: que os 
condutora podcrlo cmprcpr t.inais óticos, cm lugar dos sinais 
aahl~. o que dific:ultllr~ sobremaneira a conduçlo por pane de 
rhltóníc~ poi• nlo .:apenas 01 semáforos, mu tambán os vc!culos 
teriAm que ta modafic;.:adOI, 

Deu.anc. embora .a anic:Utiv.a .cja digna de cncómios, somo• 
l~·ados a optn.ar pela njaçlo do prcsc:ntc projeto. 

S.W d.u Comi~~ ~.a de junho de 19i6. - AJn.udno C~a. 
Pfa.dcntc - l..áT.atO Bartoora, Rdator - f.•·udrv Carnira - l'alllo 
Cwna, •modo- ~ftetlc-o CAUle-. 

FOTO 01 SEPARADO DO SR. SE,\'ADOR ROBERTO 
SA TVR.\'/,\'0 

O promtc ProJdo, de tníciauva do ilustre Senador Paulo 
Gucn.a, d.i ~·a ~o ao pariJralo 6nico do aniso J2 do Código 
S.oon.al lk Tr.lnwto(La 11'" S.IOS. de 1966). 

' O talo onpnaJ dosc p.u-Ap-a!o !oa alterado pelo Dccrcto
l.a rr< :.H. dc 1967. A .atual tcd.tçào daz. que • dí~o das cora 
no• wlllll• lumti)OOOI; scd una!ormc, c obcdeocrA ao atllbdc:ado no 
M.Cflllamnuo do C.W.,O. 

0 .arttto 11 do Dcoacto n• 6!.1!7, dc J968, atabciCCC oU 

oqu.nta n.nm.a• para scmâfotOt.: 
"An. 11 O. wn.all lumanoso•. qu.~nto A finalidade, 

scrlo 
I - De controle: de llu UJ de •-dcul01; 
li - De cnntrolc de llu.~o de pcdatra; 
III - De ad•'Ct1àlcU. 
t I• Sru wnaa. lumanosos de controle de: lluAo de 

•ncum. talo uudas dua\ c::1 ou (J) tré:l luzes com as 
lq:UJn!C\ (Ola C t.l$11Ífoc;.:aQkl.: 

I - \'ndc; tr.inwto li•TC (únal abc:flo); 
11 - Amarclo-.alaranjado: (ad•'C%'1enc:U) 
III- \'cnndha: parar(t.inal f~do). 
t ~ O. wnaa. luminoso• de duu (2) luzes, pant o 

controle do llu\o de •-dc:ulos, usado a• cora verde c 
•'Cfmc:lh.a. 

t J• O uso da luz amardo-alaranjada, isoladamente:, ou 
com a hu •·crdc:. úsnific;.:a que 01 v-dculos devcrAo deter·~. a 
menos que Jâ sc encontrem na zona de cruzamento ou A 
dt•tlin.:la t.:al que:. oao w: aa:ndcr a luz amardo-zdaranjada, nilo 
J'l)tou deter·~ scm ruoo para a scguntnça do tnlnsito. 

~ .s• O uso da luz vc:rmdha, isoladamente, ou com 11 luz 
amarelo-alaranjada significa ordem de pantr. 

§ 5• So!i •inais de duas (2) luzes, acendendo-se o luz 
\'crmelha, quando ainda acc:sa a verde, os vc:lculos dc:vcrào 
deter·~. salvo se jâ se encontrarem na zona de cruzamento 
ou à dist:incia tal que ao ~ acender o luz vermelho, nào se 
pouam deter com risco pura o segurança do trânsito. 

§ 6• t\s luzes poderão ser dispostas, horizontal ou 
verticalmente, devendo, porém o vermelho ser colocada à 
esquerda ou acima da verde c a amarelo-alaranjada, quando 
usada, entre outras." 

O Projeto ora cm exame propõe: 
"Art.32 ........................................ . 

Parágrafo único. As cores dos sinais luminosos serilo 
dispostas de maneiro uniforme c cm número de 3 (três), com 
as seguintes idcntiliCI!çôes: 

I - Cor verde, com o número "3" c o expressão 
"SIGA"; 

11 - Cor amarelo-alaranjado, com o número "2" c a 
cxprcs.~ào "A TENÇÃO"; 

III- Cor vermelha, com o número "I" c o expressão 
"PARE". 

ol. Justificando a posição, seu ilustre Autor informo que: 

O "daltonismo" é a incapacidade pura discriminação de 
cores, conservado a percepção do branco c do negro. 

O "daltõnico" não distingue o vermelho do verde c, cm 
casos agudos. percebe, apenas, o preto e o branco. 

O capul do art. I 53 do Decreto n• 62.127, de 16-1·68, que 
aprova o regulamento do Código Nocional de Trãnsito, 
dispõe sobre os portadores de defeitos fisicos, aos quais pode· 
rá ~r concedida Carteira Nocional de Habilitação, nu 
categoria de amadores, desde que sejam eles ou os veículos, 
devidamente adaptados. 

Ocorre que os daltõnicos, cmbont portadores de defeito 
lbico, o daltonismo, não se enquadram entre os passiveis de 
adap111çlo, ou aos quais se possam adaptar os vclculos, por 
tmpo!>iibilidadc cientifica c técnica. 

Restringe-se, usim, pant os daltõnicos a capacidade 
laborativa, 11 oportunidade de melhorias no modu~ •l•t'ndi de 
hoje, que tem no veiculo auto motriz um meio cssenczul para 
•uprir uma das maiora nca:ssidades da vida aluai: o trans
porte, que é o demento básico de locomoção, c, também, 
fonte de trabalho c de riqueza. 

Tem, assim. este projeto, a finalidade de propiciar aos 
daltónicos condicôes de se habilitarem ao excrclcio das fun· 
côa de motorista, mediante, apenas, a enumeração das cores 
dos sinais luminoso&, de I a 3, com as expressões "SIGA", 
"t\ TENÇÃO", c "PARE"'. 

S. t\ntes de um pronunciamento definitivo sobre a matéria 
JUig<~mo• de bom aviso solicitar informações uo CONTRAN -
Conr.clho Nacional de Tr:insito - sobre as conseqllcncius 
finan1:c:ir.as da aprovação do presente projeto, juntando cópia do 
proc:nlc parecer preliminar. 

Saiu das Comissões, 15 de junho de 1976.- Ro~rto Satumino. 

l'ARECERES :'t\'5 .j96 e497, dr 1976 

Sobre o t'rojt'lo dr ~i do Senado n' 256, dt' 1975, qur· 
"ac:r~rnta pari~:raro ao arliJ:o 132, da Consolidação das ~is 
do Trabalho ( Drcrcto-i.el n' S . .SS2, de: I' ~c maio de 1943.) 

I' AR ECER N' 496, dr 1976 
Da Comis.'iào de Con51ilultio r Justlta 

Rrlaror: Senador ulre Chue1t 

De acordo com as aluais disposições da Lei Consolidada (CL T, 
art. 132, inciso "u"), são de vinte dias úteis as férias do empregado 
que tiver ficado à disposição do empregador durante o ano, nilo 
tendo dado, nesse per!odo, mais de seis faltas ao serviço, justificadas 
ou nilo. 

A pretensão do ilustre Senador Nelson Carneiro, através do 
Projeto ora examinado, é a de acrescentar um terceiro parágrafo 
àquele dispositivo legal, para que nilo sejam consideradas conio 
faltas as autorizadas ou consideradas por lei como tempo de serviço 
cfctivo. 

Dessa maneira, só as faltas injustificadas, c até o número de seis, 
seriam levadas em conta para os fins de assegurar ao empregado o 
direito a 20 (vinte) dias de férias, quando passar o ano inteiro à 
disposição do empregador. j, 
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Nilo entendendo como faltas justificadas possam afctar aquele 
direito aquisitivo às férias, os Tribunais do Trabalho, inclusive o 
Superior, têm-se manifestado, reiteradamente, pelo cómputo das 
faltas por doença na fixação das férias de 20 (vinte) diás. 

Não resta dúvida de que o Projeto é oportuno c repousa cm 
sólidas razões de direito. 

1: diiTcil compreender-se como uma falta por doença, que 
indcpendc da vontade do empregado, sendo por iSso mesmo justifica· 
da cm razão de lei, possa constituir fator lesivo à normal aquisição 
do direito de férias. 

Dessa maneira, reconhecemos a viabilidade do Projeto, manifes
tando-nos pela sua aprovação cm razio de sua· juridicidadc c 
constitucionalidade, bem como favorAvcJ quanto ao mérito. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1975, - Accloly Fllbo, 
Presidente - Leite Chncs, Relator - Dirceu Cardoso - Nelson 
Catnelro - HeMdlo Nunes- Henrique de La Roc:que - Hei ror Dias. 

PARECER N•497, DE 1976 
Da ComUsio de Leglsbçio Social 

Relator: Senador Jarbas Pasaarfnho 

Com o a~mo de um parãgrafo terceiro ao artigo 132 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, o ilustre Senador Nelson 
Carneiro pretende que não sejam descontadas das férias dos 
empregados que tiverem ficado à disposição do empregador durante 
doze meses c nllo renham dado mais de ICÍJ faltas ao serviço, 
justificadas ou nilo; as falias ao JerYiço aurorlzadas ou COIIIideradas 
por ld como rempo de senlco efedYo, 

.Em abro no da sua iniciativa, o ilustre Autor assim se expressa: 

"HA os que entendem que fálta justificada é aquela que 
cabe ao empregador justificar ou não, ficando excluídas as 
falflis autorizadas por lei ou que pdr ela do consideradas 
como de tempo de serviço cfctivo. Para outros, aquela 
expressão significa qualquer falta justificada, seja cm virtude 
de determinação legal, seja por iniciativa do empregador. 

Para o sentido mais restrito parece propcndcr a corrente 
dominante, caracterizada por pronunciamento como este: 

'"As ausências ao serviço por motivo de doenças silo legais c 
não pàdem servir para reduzir o número de dias de "férias a 
que o empregado tem direito" (TST,E-RR. 3350/71, Ac. TP 
277 de 1973; "ln" Ltr. 38/329). 

"As faltas ao serviço, por motivo de doença 
devidamente comprovada, inserem-se entre as incomputAveis 
para a redução das férias, equiparando-se àS ausências legais 
c colocando-se ao largo do arbltrio empresarial para 
considerá-las justificadas ou nllo" (TST, E·RR-4333/72 A c. 
TP. 22SOf.73, de 28-11·73, Rci .. Min. C.A. Barata Silva;"ln'! 
Ltr. 38/533). . 

"Férias - Faltas - Interpretação dos arts, 132, letra 
"a" c 134daCLT. 

Faltas. ao serviço que não silo suscetíveis de justificativa, 
não influem ·na fixação da duração das lerias do empregado. 

(Trecho do voto - Tratá·sc de faltas ao serviço 
autorizadas por lei. 1: o interesse público que determina que a 
pessoa doente está incapacitada para o trabalho c precisa 
curar-se, para então, validamcntc, prestar seu conéurso total 
à sociedade. E o recorrido encontrando-se nessas condições 
tem direito a lerias de vjnte dias. O acontecimento referido 
não o afastará do bencllcio legal qui: atribui unia. duração 
maior às leriiiS do trabltlhador cxccpcionalmcntc assíduo ao 
trabalho c nem modificará a excepcionalidade da medida." 
(TRT/4• R •• 1827/7.1 - Ai:.. 2•-T. de 24-2-72- Rei. Juiz 
Clóvis Assunção; "ln" Ltr. 36/404). 

O instituto das "férias", não é prêmio, como muitos crêem, mao 
um direito flUldádo numa necessidade social. 

Em verdade, após um longo período de atividadc, há o de
créscimo -da capacidade laborativa do homem pela fadiga que se 
acumula cm seu organismo, só eliminada por um perlodo 
significativo de dcsc:anso, que o afaste não só das tarefas· que 
habitualmente lhe são incumbidas, mas, sobretudo, do próprio 
ambiente de trabalho. 

Como bem acentua Arnaldo Sussckind, "o objctivo visado pela 
instituição das férias anuais remuneradas nllo concerne apenas à 
saúde do trabalhador ou à sua produtividade; sua finalidade ~ mais 
ampla c profunda, pois tem cm mira o progresso étnico, social c 
econõmico do próprio povo," 

No curcito positivo brasileiro, como de resto no do mundo 
inteiro, as "férias" variam cm função do número de dias realmente 
trabalhados pelo empregado. 

e_ a seguinte a proporcionalidade das férias, sogundo a nossa 
Consolidação das Leis do Trabalho: 

"a) vinte dias úteis aos que tiverem ficado à disposição 
do empregador durante os doze meses c não tenham dado 
mais de seis faltllsjustificadas ou não, nosc período; 

b) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à disposição 
do empregador por mais, de duzentos c cinqUenta dias cm 
os doze meses do ano contratual: 

c) onze dias úteis aos que tiverem ficado la disposição 
do empregador por mais ddOO dias; 

d) sete dias úteis aos que tiverem ficado à disposição 
do empregador menos de 200 c mais de ISO dias." 

O Projeto ora sob CJtamc é todo procedente, vez que visa a 
estabelecer um nltido conceito de faltll justificada para efeito da 
proporcionalidade das férias. 

Com a sua aprovação, somente as faltas injustificadas afetarão 
o direito de aquisição de férias. 

À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado o• 256, de 1975. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1976. - Franco Monroro, 
Presidente eventual - Jarbu Pasurlabo, Relator- Hearlque dR La 
Rocque- Nebon Camdro- Domído Goncllm. 

PARECERES N'S 498,499 e SOO, DE 1976 

Sobrr o Projeto de Lel·do Sctiado n' 247, de 1975, qve 
"IUSeJ:ura o amparo da preYldencla soc:lal 101 segurados 
incapazes para o trabalho nos casos que lndlda ". 

PARECER N' 498, DE 1976 
Da Comlssio de Constllulçio e Justiça 

Relaror: Senador ltalíYlo Coelho 

Subscrito pelo eminente Senador Franco Montoro, o projeto 
submetido li consideração desta Comissão visa a modificar a redução 
do art. li da Lei n' 5.890, dc.8 de junho de 1973. 

Com efeito, acrescentando ao mencionado artigo a expressão 
"antes de vinte c quatro meses do ingresso" fica assegurado ao traba· 
lhador a concessão de auxnio-doença ou aposentadoria. por 
invalidez, mesmo que, por ocasião de seu ingresso na previdência 
social, fosse ele portador de moléstia ou lesão. Cumpre assinalar; que 
o prazo estipulado de vinte c quatro meses, segundo a justificação da 
matéria, tem fundamento cm abalizadas avaliações aiu'ariais. 

Vcrifica-sc,·àinda, que o 'artigo li da ~cfcrida.lci adveio do art. 
48 do projeto do Executivo, quando da sua apreciação pelo Congres
so J'lacional,. cm 1973. Naquela oportunidade, como,dcmonstração 
do ·velho interesse do Congresso, foram oferecidas três emendas 
suprcssivas, valendo salientar que uma delas, a de n' 232, de autori11 
do cntilo Dcpu'tado Arnaldo Pricto, mandava suprimir o menciona
do art. 48, sob 8 seguinte justificação· 

"lJima vez que o INPS recebe o valor da ,contribuição, 
acoitando, portanto, a inscrição, nilo se admite que o bcncfT· 

lllllllléHIIII .................... a•ga ..... a ................................ a. ............. .-.... e. 
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cio dccorrc:nle dc:iu de ser pago. 1\o segurador cabe. 
pn:.,·i:amc:nlc:, aferir .. ,. c:ondiçõa do ~qurado e não 
•urprc:c:ndé·lo, po•leriormenle. com 01 •upra.!Jo do p;ag;amen· 
h• d~ •·anta~ " 

Sob o pnmu Jurid~e:o-<on•Uiuaonal, nlo meonlramcn nenhum 
óbacc .i lumll:aç.\o do projdo. 

l>•anlc oo c:.•J'O'Io, no .imbuo de noo..a eompcténa~a. 1o0mo• 
pd" 01pro• .:oc:ão do pracnlc Pro,c1o. 

S..La d.:t• ComnloÓO., ~ de nu10 de 1976. - Acdol' fllbo. 
l'rcudcnlc- Jrall•lo Cori1oo, Rd.llot- Jlri•ldlo s..-- lll'tlriqor 
"" l.a M~- Ultnw Ca~11ooo- JlntDf Dia• - Ollo l.dlaaa-. 

1'.\Jtt:Cf.R '~ .m. o•: 1976 

u. c-.....« t~SocW 

tu:u.TORIO 

f'r<nm<k o nobte .Soudot t;r:an«~ Mon1oro ~allcur a ~o do 
.all li d.a I~ a• ~ t"lli,"' J dqunho de 197J, de oonc: a "u.q:urar o 
.atnl'lll"' w ptc:>'ld~u lo()(Ul _..,. tqur·adoo 1naf'.\IC" p.a•:a o lta· 
baO.... '""" {;.~""'' q..c a~" 

S.a w.a 1~ .ai &UI. alitolm d11 o art. li dA La alad.:t· 

NM, 11 Slo tal (Of)(!Cdtdo au~ ou 
.ap..toml~u p« 1n•·.abda .ao toe:Jurado que ~··· 
.._ ... •.ntr'"-ut n.a prc:-."16tttc:u toOC:UI porl.:tdor de molbha 
.,. .. lco.l.> q..c •mlu.. ~cnormcncc. .a toa an•-oc:ada como 
,.,..,.._. w '"""~ do bmcroao "(0 lflfll t nOt.IO) 

ljuct o A .. l.,.. do Pr..,no oob cume. 
I' - ,.."" t< .a4t'Cto(nlc .â 1~ .uu.al a C\pto.uo. ''anlo de =" 

-· « "'fi'C ........ 
:O• - qlllf, .aU.a•à de um par~·a!o, w: tsc:nle da aphc:a,lo da 

r><>~nu (~uno <vm a c\plo.u" ad•l.awl o .q:ur:ado que. 'fiO'IIr wu 
<JoU Jl'l)l u1a;;u:n .a .,., IS PS .qa a.ubmc;ldo a cume de ... üde, quando 
.X. '"t'c'"" cm cm~'C$', ()\1 .al•.-.d.:tdc, 

f <>llhl t< •< da JU~t(tc:a,lo apracnl.:tda, lral.a-t<: de IniCial I\• ;a Jfl 
.llniC><>Imntle r~•da pelo EUX~.~tl\·o. qu.ando da tram•t.açlo. no 
(ontl-cokll, o1.a "cnt..a$C1llrr• :!6, (!c 19i').('S, do que multou a Le1 
n• ~ ~'ilol). ,1!1rdenw 

l'ai'C'o."C:'•no• que o p.arJ11r:afo \U~do c. dala •....W., 1nbcuo, d;ado 
olWOC ., bocndf.:l., lol) n.l.o t u.q:ut.ado a quc:.m comprO\';adamcnle 
mtr-co ... r na l""'·•déna.a lo()(UI J!l portando a molalla ou a lc:.Uo. 
(bro c-t!l que, .a jju.alquc momento, o loCl!Utado que se hou\·er 
•uhmetad<> .a cume médico anr... do mgro.1o0 n;a pm·idénc1:a, 
h.a•-cndo wdo "''""dc:.rado aplo, dl\\oO far.i prova lrtefuiA.-cl c lerá 
.a•.q:ur;ado '' bcndlao. 

\"CJ.Jmu•. a,:or-;a, o ol.abdcomcnlo de um pr.a~o de :!4 moo, 
Que •• Auh>r d<J Ptojelo eniCnde ncco~rio para c:obnr o' 01)0) em 
QUe o oq:ur;ado haJõl ingro~do ma prc:vidtncia sem ter con)ici:ncia 
du mal QUC porte ou morno sem dcle ler o menor 1inal ou 1in1oma. 

Ora. .a dopcilo elo que \.C diz nu ju1tilic:aç;\o, o pruto é 
1ntmamen1e arhilr:lrio. O mal de Hansen, referido, por e~emplo, 
~xle ler período• lào •·ariado~ de incubaç;\o, que podem ir a mui~ de 
10 :anos. O cinccr pode igunlmenle rcvelnr·se somente depois de 
de.:orrido• '·Arios anos desde a 1umoraçào inicial. E a~sim para 
outr:as doenças graves. Em nenhum desses Cllsos será a equire mé:di· 
c:a d:a prc:vidtnci:a (que nào se pode compurnr, para este lim com o 
d:as companhius ~eguradoras, por exemplo) capuz de cometer :a 
maldndc de :alc:slar que o segurado já subia do mal que portav:a 
qunndo ingressou na previdência social. 

l'or outro l:tdo, a modilicaçào pretendida da lcgislaçào vigenle, 
longe de: auxiliar o doente pobre, pode levar a estimular um:a das 
soncg:aç3cs mnis comuns, infelizmente, e que atestam a fall:t de 
consciênci:t de :alguns empres(trios. Tr:tla·sc do caso comum de nào 
registr:tr todos os empregados, iludindo-os de que assim eles também 
economizam M% do s:alário. Quando, porém, o empregado d(t sinal 

da doença grave, só entào o empregador o registra c, como jll nào há 
qu:.lqucr perlodo de Cllréncia para a preslaç;\o da assisltncia médica. 
lic:a o doente po;ando 1o0bre a prcvidéncia social. o que em úllimu 
;m:.h..: não i: M:nào uma forma de: para)ilar o~ demai~ empregado' e 
nào o E•tado ou "'ratrõc:-. 

P,\RECER 

Se () lc:g•~lador 'lUCf a.~!>Cjlur.ar o direito daquclo que, de falo, 
podc:.m ser po11<~dom inc:onKiento de: lc:.Uo ou docnç:a, sem •inlo· 
m.u •dmlific.hci~ faalmenh:. então é porque não \.C ~~i~faz com 11 

'.autd.t c:\phai.Jd" no ad.,é:rb•o de modo cvmpro .. damnllr. Seslc: 
.: .. oo. .::ol>c:na uma n:c:omcndaçlo dana c ohjeiJVII, como. por 
c:.•c:.mrlo. obrl):ar .a pm·ídéncia loOcial 11 ~ubmeler o !>CjlUrado 11 um 
mqutnlo t.:aftll.ino. Conqu.anlo julliUC que i!oioO é m:ai~o quolào de 
rq:ulamcnla,lo, para nlo rqcil:ar puna e ~oimplommlc o projeto 1o0b 
cume • ..:~mat reJa •ua apro.-açlo, com a !>Cjluinle 

EMESDA S•I-CLS 

lx·K .ao par.í)lt.do único do .:art. li da Lei n• 5.!190, de S de 
1unho de: JQi.), ,...,n•I.Jnle do art. I• do Projeto, a !>CjlUÍnle redaçlo: 

"Art. 11. 

rar~~tralo úmco. t\ comprov;açlo .1 que se refere o 
pracnlc an•,:o do·cr.1 .cr prc:c:ICdida, de inquérito que 
.. ...,ndu .. rcl.:t eon•,icçlo de que: o !>CjlUI1ldo. ao ingreuar na 
pm·•dénaa \OCI.tl,j~ linha ciéncia do mal ou lc:.Uo . 

Sal.t da• Comí•.OC:.. 3 de junho de 1976. - Srhoa Calllt'lro, 
f•:o•denlc- Jarba• l'a•~rlnbo, Rcl.ttor- Jn~ Frrlrr- Hrnrlqvr 
.S.. I .o RO(tJIH'- :'>lddro C'aulr ·- Acclol~ f11bo. 

I'OTOEM Sf:r.~R.WO DOSR. SESADOR FRASCO 
.'fO,\'TORO 

Ao Projc;o de: La do Scn:~do n• 247, de 1975, que nlleru a 
r!Cdaçlo do anigo li d:a l.ci n• 5.890, de 8 de junho de: 1973, o 
Senador Jarbu Plluarinho, c:.minenlc Relator da m111é:ria, propós 
c:mmdll com a finalidade de modificar o 1c:x1o do pur6grufo único do 
referido ani11o. 1o0b o seguinte fundamento: 

"Se o legislador quer as~qurar o direito daqueles que, 
de falo, podc:.m ser pon:adores inc:onscic:.nles de lc:sào ou 
doença, sem sintom:u idcnliliclvc:is facilmcnle, c:ntilo é 
porque nào se s;alisfaz com a Cllutcla c:xplicilada no advérbio 
de modo c:omprovadumcnte. Neste c:uso, Cllbc:ria uma 
rc:comc:ndaç;\o clara c objcliva, como, por c:xc:.mplo, obrigar u 
prcvidéncia ~ociul a submeter o segurado a um inquérito 
!>llnil!lrio. Conquanto julgue que isso é mais uma queslào de: 
rc:~tulument:açiio, paru não rejeitar pura e simplesmente o 
Projeto sob c:.\:amc:, somos pela sua uprovuçilo, com a seguinte 

EMENDANtJ-CLS . 
Di:·sc ao Parágrafo único do MI. li da Lei nt 5.890, de 

S de junho de 1973, constante do art. lt do Projeto, a seguinte 
redaçào: 

"Art. 11. .................................. . 
Parágrafo único. A comprovação a que se rcfcro 

o prc:.sente artigo deverá ser precedida de inquérito 
que conclua pel:t convicção de que o segurado, ao 
ingrc:ss:tr na previdência social, já tinha ciência do 
mal ou lesão." 

Conquanto de nossa autoria a questionada proposição, 
entendemos que: a emenda formulada aperfeiçoa o projeto original c: 
merece por isso, acolhimento. 

·I'! o voto. 
Sal:1 d:ts Comissões, 3 de junho de 1976.- Franco Mon!oro. 
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I'ARt:n.:R :'<1• SOO,I>E 1976 
1>1 Comluào d~ Flnall(ll~ 

Rrlator: ~nador J ~ Fnln 

Objetiva o Projeto cm C:llamc:, de: autoria do iiLUtre Senador 
Fro~nco :>fontoro. a altc:raçilo do aniso li da Lei n• 5.890, de: H de 
,unho de: 1973. no ientido de: iC sarantir o~ beneficio~ da pn:vidi:nc:ia 
,.,.;J~I ao~ iellurad~ incapaza para o trabalho c: que: tenham 
mtt~do no il$tC:ma prc:vidc:nc:ilirio portadora de: moléstia ou lallo 
que: ,·c:nha, po•tc:riormc:ntc:. a ier invocada como CDUill pana a con.:o• 
!.lo do~ referido• bcncflc:i~. anta de vinte c quatro mcw::o do 
menaonado insrc:uo. 

Submetida A aprc:c:iaçilo da. douta. Comiuõa de Conttítuiçio c: 
J u~ll~ c de Lq;ilhaçilo Social. pronunc:iou•ie a primci ra pela 
con,utucionalidadc c: juridicidadc: d:a propotiçilo c. 11 ieltunda. pela 
~w ~pro1·açilo. nos tc:rm~ da F.menda aprac:ntadll, 11 quAl mc:rc:cc:u. 
~~~~ OCJ,iao. o voto c:m Kparado do autor do Projeto, ma· 
mtotando •ua adoilo h concla»>a do parc:c:c:r. 

,\ anfali.c do Projeto, cm iCU tellto orisinal, não ~ nqtar, flll. 
cmcrgar ;::a ab1o0luta inutilidade do parAgrafo ünico prop<nto, como, 
de rato, rCMAitou. com propriedade:. o parc:c:c:r curado pela ComiJ.. 
...io de l.qtislaçilo Social. 

A alteração sugerida com rc:laçlo A Cllc:lusào do ptlll.o de ~.a 

(nnte c qu:::atro) mac:s. auabclccido no capur do art. 1•. da mcdsdA, a 
no~ ver, lllmbl:m rncrc:c:c: acolhida. Com efeito, a fiuçio aleatória 
do referido prazo cm nada beneficia o cmprc:g:ado. 

l'or outro lado, u inierçlo da rc8ra previstA no parAgrAfo üni(o 
ora propo,to pela Emenda n• I - CLS. c:on•titui providi:nc:ia que: 
atende ao• intcraie) do~ iCJ!ur:ado~ ac mamo tempo que: rasuArda 
o ór8ào prc:vidcnciflrio de eventuais fnauda na c:oncowlo de 
bcnel!c:ios a quem, de má IC. tc:nh:a iC iniC!ito, mamo SAbendo que: l: 
portador de lesão ou moléstia, c: que:, posteriormente:, venha li 

•nvod·la' parauufcrir proveito pccuniflrio cm nwlo delas. 
:-.:ao h(a negar. pois, que a cxigéncia de inquérito SAnitflrio. com 

o fim de comprovar a ciéncia prévia do iCJ!Unado com rcluçio à 
mol~tia de que: cr.a portlldor 110 ingrasar na prcvidénci11 soc:i11l, vem 
aperfeiçoar a 1•igcntc Lei n• 5.890, de 8 de junho de: 1973. 

b·itu·ie, aMim, um pouivcl tratamento injusto par11 com o 
contribuinte: c aMc:gura·sc: 110 ~istem11 prcvidcnciflrio um controle 
maí> adequado na conc:~o dos bcncflc:ios, o que por viu de con· 
~qUi:nciu. hls de contribuir pura prescrvuçilo do património da 
óiUl:srquiu. 

J ustificu·sc, dcs.omrtc, u medida, razllo pela qual opinamos pc:lu 
aprov;11;;io do projeto, nos termos du Emenda n• I. dn Comiuio de 
Lc~isli•çilo Social. 

Sula dus Comis.~ões, 24 de julho de 1976. - Amaral Peixoto, 
l'n:sidcnte - Jao;é Freire, Relator - Henrl~ue d~ l.a Roc~uc -
lkncdito Ferreira - Roberto Salurnlno - Mauro lkncvldt.'!> - l.dtc 
ChaH"- :\hutos l.rlio- Hrhidio Nunrli. 

O SR. I>RESIIHXfE (Wilson Gonçulvc.~) - Do Expediente 
lido consta o Projeto de Lei da Cümaru n• 49, de 1976, que nos 
termos du ulincu h, do inciso 11, do urtigo 141, do Regimento 
Interno, receberá emendas, perante u Comissão de Finanças, pelo 
pr;tt.o de cinco sessões ordinárias. 

O SR. I>RESII>ENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidénc:ia 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 79, de 
1975, do Sr. Senador José Lindoso, que: autoriza as empresas de 
transportes ui:reos a estabelecer tarifas especiais nas linhas regulares 
que servem u Amazônia Legal, nas condições que: especifica, por ter 
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi 
distribuido .. 

O SR. I'RESJI>ENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
rc4ucrimento que vui ser lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

1: lido o )C(!Uintc: 

R~:Qt :ERI~U:~IO :-õ• Jll.l>t: IIJ76 

bm• Sr. Pratdcntc do Sc:n;~do Fcdcr;al: 
O Scnóldor inrra·a.uinado. com arrimo no Art. ~3 do 

Rc~ímenlo Interno, requer 11 V, E.\0, apôto ouvido o PlcnArio, que 
~ja sn.crido no~ Anai• do Senado Federal o Artitto de autoriA do 
Jornah~tu C.arlo~ ca~telo Branco. pubhC.'IdO na cdiç;\o de ~6 dt> 
.-ornntc: do Jornal do Bra~l. 1o0b o titulo '"Tnajc:tória de: M11rtsn• 
RodnJlua", 

S.aloa d.1~ So'<.'lo, ~li de: Junho de: 1976.- Maaro lkwt~ 

o SR. I'Rt:Siut::-.it: (\\'si\On Gonç.ah-al- De Ac:ordo c:om o 
Rq:ímento Interno, o rcqucnmc:nto .cri •ubmctldo ~o c1amc da 
C••mi~..à<l DII'Cl<•r;a. 

c> SR. I'Rt::;wt:.'õn: (\\'sl'<ln Gonç.aho) - lU arJadoi'C:\ 
m..:fllo•. 

C ••n•'C'do a p.abiT.tllO n<Jbn: Sc:n.ador Lourw.al B.apta•lA. 

O SI!. I.C>URI\'AI. 8.\I"TJ~"T A (t\RE:'\A -SE. Pronuna11 o 
~usnlc díiCUtloO.)- Sr. Prc::údc:ntc, Sn. Scnlldoi'C:\: 

:-.ouma mcdsd.t doun.ad.t a conter A tcndênc:i.a altl\t.t que ~ 
vsnh4 vcnliando na comcrc:uahzoaç.lo do cai'C. p.tr11 o contumo intcr· 
no. o IM&Iluto Br.u.ílaro do Ctlê: dccidtu ditpor do. \CU' o1oqua, 
vc:ndendo-ot :1 ptl:\"'t subud1.ado. b torrc:(.aeõa. 

A mcdíd.1 (oi aprovadA, na KmAnA Jlll.t.1ollda, pelo Comclho 
M onctllno Suaomli c .:munaada pelo Dr. C11míllo C.al11tant de 
Mll~U~Ihiío • ...lb.ado ühimo, cm t\nacaju. no cnc:crnamc:nlo dA 
Sq:unda Convc:nç;lo S.tcior;:al d01 lndlitlrtA de TorrdaçAo c Mo4,:cm 
d() C<ilê:,oao qualti~c a Jlllitf:açio de a!.l~Ur, 

Com a queda da produç.:lo bratilcir11 de CDiê:, I'Cnfic-4dA A partir 
du ~c.:ad:u que, cm 197j, ocorreram cm São P!aulo c no P!ananA. os 
pro;o' do.c pri.Xluto clev;arllm•ie c:ontidc:ra,·clmc:ntc, n.:lo .tpcnA, no 
mc:r01do C\ temo, o que 16 trou~c l'llnlll~nt pana a n:onomia nAc:io
nul c para o~ produtora, m:a,, 1o0brc:tudo. no produto industrializado 
puru con~umo interno. 

Como K Jllbc, o pro;o do atê, pana o c:ontumidor bru•ílc:iro, 
~ubiu vcrtir;inos:::amcntc nos ültimos mac:s, aiCDnç:sndo lndic:-a ati: 
in~up<!rtAvci,, principAlmente pana u coamDdlls da popul:açio de 
renda mui' bui.\:a. De CrS I 5,00 o quilo, que foi A ml:din vc:rifiCDda 
cm 1975, o cu lê torrado, no ataC.'Ido, subiu para CrS .as,oo. ou ~ja, 
um :aumento de 200% cm dc:.t mac:s. 

Como foi 1155in:aludo pelo Praidcntc do IBC, cm defesa do 
consumidor n:acional, "ma., tnmbl:m, puru evitar subst11ncinl quc:dn 
nas vendas" (como se vinhu obiervundo, muir11 gente jA cstuvu ou 
reduzindo o consumo de c:ufé ou ati: mesmo deixando de tomA-lo) 
"com prejuizos'para o próprio sc:tor c pnr11 a cc:onomia do Pafs", 
teriam de ser adoradas providencias imcdint11s, cupnzc.~ de conter o 
impubo :sltistu.j(a especulativo". 

Dentre us diversas opções de que: poderia lunçur mil o, o I BC 
decidiu pela medida rccém·anunciada, prAtic:u que: j6 vem ndotando, 
uliús, cm relaçilo às indústrias do café solúvel. Scr6, desse modo, umn 
intervenção du autarquia no mercado interno como medida ncccssá· 
riu puru impor a rcgulurizaçilo dos preços, cm defesa c beneficio do 
consumidor brasileiro. 

Explicou o Dr. Cumillo Culazuns de Magalhães, que com essa 
providência dlt mais uma dc:monstruçilo de sua grande capacidade de: 
administrador c de sua sensibilidade: para com u situação do 
consumidor, que: receberão esse beneficio as empresas registradas no 
I BC que nilo tenham débitos cm situação irregular junto àquele 
Instituto, uo fisco c à Previdência Social c: que também nilo tenham 
sido autuadas por adulteraçilo de cafí:s. 

O suprimento programado pelo I BC será sÚticiente pura um 
período de 12 meses, c cobrirá 80% do consumo, estimado com base: 
no do primeiro trimestre: de 1976, para as empresas do Norte e 
Nordcstc, c 50% puru as demais regiões do Pais. 
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I .. t""'" ~ l"'P -~«~>• 6a C-.:ta.oo a....-: (ot!>i'"t'KU, <> ll! 
J-z· ... l~oa<or!l.ar.n l"nn.h ~~'""" l.a:nN'Im (I qw:u.., o ~"'"' ór< 
IL• • ..,; !i. . .\ ~""' ,...:~·.t4<J ,...., 1C11.,_ atento. CW~k 'om .. 
.. ~;;;.o:l~a <.14" '""'tt!~ c ~. pan a qwJ m.tlll.tm lanha• n .. 
!"'~"""' ok <~<:.,.l'a.fa Q;'!<UI6c p.to 

( .,....~~·. ~ ~mi(,.,_,.., na.• Wt:U •u '"""lt'-'lular. 
..,,, ,,,., "' {)! L>m..llít C.al~.uu de M.o,pf!l.lo.. J>ru.«n:c do.• 

le:wl.,.1•• !t.t:,.o,Jn•o 6o (':a !é:. c •ooom o 1)1 !o( anod l'c:nu 1!.> S.h a 

I••IL "'"'...,l.t d.a ·'>•'""'~ fll'.aulnu d.J lndúall'l.a de 
L·•lt~~ ....... ' \IO>.a,f"'l 6c c .. ,~. T at!lbtm QIICYO ra.ull.al a 

I'•',"'~' ""'.SI P.aul.> l'mNho s.ha. ~lc c1.l -'.._'U('lo da 
lnd;io:l"' <lit f .,..Tdaç.\o f \l<>afm'l de C.aQ. 61:' ScfJtpc:, ~IIC ludo fez 
:-•u ,, h<'~•> ~ ... tn:n~o. que tn<~lt<>U cm collX:ar o b:.ado de 

"<":tõ•l"f flll'll"''~' 6c tdc>·o"" ~ot ll.lOOn.al do cafc A lodo> da 
1oC i.\c-.·c ,, u,: •. • <!.a :-o CO'Ç Al'f. c eti'Cfu que:~ ,l• (Q:"CAI'f:. QIX 

<)"'"'l a.c1 rc.ah:.al!.a cm lk.:aoll,~. a.k.an.x o mcun.l hllo c:olhodo r>o 
, .... ,..,u., c)c ht.O.::a}U 

·'- ~'lw."c'a h>m~~· nco.oc .:on.:l.>\1: - alou .xno - •lo lct J 

""~" f'4ol01nil~ ~<li•Ü<• n.:a C\.'\>l><!mo.:t cafc:ara <loJ f'alt, altmui.:Jn· 
.S.• ,, ~m .~ hlltdaÇl<.• c: d.> mo.a,:c:m c, nu f'"tlacvl.u dt)t 
•••n•umuklfn... l'l<>llh"Cf" .a riu,.io de: pi~'\>' "'"" cump.:tll•Cl• ~om 
"' f"""'to'I"!.J"c·• <.lo ~"''o bl'ai.IIC110, que, w:ndo 1radu:1on~l 

""'"'".!"' ik .; .. !C, ••,n•tahu um d"" m"rort"S mçr01do• .:on•um1· 
""'"'.!c-oe rrodut<• cm todo'' mundo. (~lullo bem~ P;alma..) 

o SM. I'Mf~..;ua:vn: (Wai\On Gonç.al•·a)- Tem a pula•·n• ,, 
n••t>rc S.cn.1dor \'1t]:fh<~ T.hor;~, que falará como Líder. 

o SM. \ 11((;(1.10 'L\ \'OI(A (ARE:"A - CE. Como Líder. 
l'h•nun.:1.1" ..q:umtc dt.cuoo.l- Sr. Proidcntc, Sr). Scn:adorc~: 

~otc rim de I'Crlodo da aluai )CMào legislali1•a, os pronun· 
.:1amenl<" d"~ Scnadorc) l'aulo Bro)!llird, Lálaro Burboza c Or~tes 
Qucr.:1:o M)t>rc pr,,dulo• agroi'Ccuúrios scrilo por nós respondidos cm 
hlo.:''· O tempo. c~iguu, a~sim nos c~igc. 

De inici••· i: uma e'plic:açàu. O nobre representante gnúcho c, 
cm :op:artc~. o~ Scn:~dorcs já ci1:1dos c Dirceu Curdoso encontraram 
C•1nlradiçocs n:1' dccl;~raçõcs do Sr, Ministro da Agricu1tur:1, huscun· 
do·•c nu cpisódi,, larwmcnlc lr:~nscrilo n:~ Imprensa, no mi:s de 
:ohnl. rcl:lliv,, ia impurruçiw d" cnrnt•. 
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l<><.lo• ,,. m.::s• llcnt dc~-c oc:or pr<>dull'o dC'Icm crai:cr ma ICm;'Or.a· 
<J.s 7~,1io. q~.oc asorJ c.ttamo• ~cub<lndo. c. c.-:rmul.:allo• pelo ni~d de 
r.:mur.cr.açào pcrcclliJO. lic:>o•cm conllnuar CI(.)Ctndo cm 76{77. ~· 
•ontcn;.,c. evrdcntcmentc. "'queda, !lll produr;ào e>J>er:.du pur cfcs· 
'''de fcnaimcn'" climo~:oiógrco•. 
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.. .:,,. '"''" 'I"• n Cllllll(.'t..l• etl•"lli(m produ:." :.ÍC:orol (lc:lc c:n r-\ 
""''J" c m;mlc.;.aJ ll<~nnlc .a ..... tu. ru•• .:~>lo..:.l·l<» no mcroc.uSo n.a 
cnlrc ..... lroa. l,l10.1n.!<1 oo '"' :..n,;;.~mcntu. n.1 ,..(t ~ de 1•1':'·1/: 9':'~. " 
<i"'''"'' 11'•':><"•• fin.tr.c;.a: c-toq~~C:t de att Q_IOO : de kitc cm pó. 
7 •l((l: &.!c 4UCIJ<' c ~.<l«l t úc m~nt~l$a. P.ar;.a .1 ... Ira .Jc 19H/1'17e. 
'''"· i&&l.s" for .ara .rum~11t~d•1• p.~ra ~.~ 1 de: lc1tc cm pó. IO.GOO 1 

<!c liUet)<' ~ ~.<XXJ I <Jc lli.Jlll&:l~. 

Quaulu JO Comere ao ~~~tenor. o cng:ano oou~ • .;~onu111 c 
patente () que .c tem ob.cr•~do c umll rcdu,,iu Krulvr:l IIU) 

101Jl<lllaçõo de leite cm pó .. hMr:l r.c. cm 1117 J. entr.sr~rn no Pu h 
517:1·1i.l nullllro~ de: lcrte c:m :ermos de lcllt crr, p(,, en: 1974 C)lt: 

volume p:r:..,ou p;u ;t :!I 0552.0 mrl, chct:mnlo, c:rn I Y75. :1 132.332.5 
mil litros. Em termos percentuais. ocorreu umu rcduçào de: 74,.1% 
n:ss import;u;oc.\, o que é: bastnutc sittuilic~Htvo. 

l\un rdaç;lo .:o algodão. ~ena mjuslo c\qrocccr-~c de que. nor. 
;uhl' de 1974/1975. o Govcmo dcscn•·olvcu uma irucn)ll :u;11o pJr:s 
\IS>lcntar preço~ c. para i~so. modiliC<lU·:IC. upú~ safra. ,, ;JfC\l' de 
j:M;snlia cst;allclccido pcl:r Comissão d:: Financi:unenlo du P:oúuç:lu, 
u 4ue redundou cm aquisições oficiais de 50 mil toncludus a nível de 
preços ~O% s~pcrior ao praticado no mercado inlernacionul. t\ltm 
diss01. pror:og:rrum-sc os créditos do produtor junto à rede bancária 
'cm. :rbsolut:rmc:r,lc, afctar suu capacidud: de novos finan.::iumcntos. 
c ilr.lpliarum·sc scguidur,,cntc cré:~itos i\ indústria lêxtil, de: formu 
4uc v: procc~sass~. :10s nívci1; mais aiw~ jlcrnrilidos pelo mr:rc~do, u 
absurç~o da safra. 

l"o campo d:: produ~;iio, r: oicrw. de leite: tem au;ncntudo 
çull>l:lntcmcrHc. t:unbi:m ao contrario do afirmado pclu nobre Opo)i· 
ç:ln. çomo pude: ~c ver 11c:stc p;onorumu discriminatório: 

Problcr.1a do trigo. l'.bordemo-lh~ ~ :wlo·su!icii:ncia. Vumus 
:u.;ui rcp~•ir: u dcp~ndcr dus inlcnçlics dos produlorcs já ai'cridus c 

Ano 

1%4 

1965 

Volum~ 

(Em milhüc~ dl•lilro~) ----
6.149,4 
6.571,1 

TIIXildi! 

Cn•scimcnto (%) 

14.2 
6.8 
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Prm1ooo PEI~!O!>O ow.wr ~. O•\ I);: __ ... ____ 
lG.OS ll 31. 00. 7S GJ.Cl,.lOJ 

01.09 ~ 30.09.75 116 .4CC·. f\37 

01.10 a 15.10.75 Gl. n2 .Oj .: 

16. 10 a 31.10. 74 54.3!J0.719 1G.10 <l 31.10. 75 Gl. 922. OH 

01.11 a 30.11.74 95.39~.G33 01.11 a 30.11.75 133.t,27.1H 

O 1.12 a 31.1:?.71, 103.838.011 01.12 a 31.12.75 l3G.Cl·i.~l~ 

01.01 a 31.0).75 103.1114 .2G4 01.01 a 31. Ol. 7G J.37. 735. 1113 

01.02 a 29.02.75 95.545.829 01.02 a 2~.02.7G 129.SS9.!}!Jl 

01.03 él• 31.03.75 100.558.073 01.03 a 31.03. 7G lt.O.G?.9.4?.1 

01.04 a 30.011.75 101.676.270 01.04 a 30.0·~.76 103.207.160 

Ol.OS a 31.05.75 103.098.0t;2 

01.06 êl 15.06.75 47.160.340 

127.743.174,9 

I ' '. t I ' I --' I '-• I 1 I 
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t\rroz. Foi um csc:indalo o afirmar que o Brnlil poderia paUllr 11 
;.rJndc: c\ portador de 11rrol. 

lnic:ialmc:nlc:, damos o quadro da produçlo mundaal do produ lo 
hcncli.:iiado. 

PRODU(,\0 MU~Dit\L(I.OOOI) OE ARROZ BE~EFICir\1>0 

J•rodD(io c-- E,pon,(llo 
ct•oemciall 

t !\A -4,lb7 u~s 1.91li 
í.a•lánda.t 9,Ç()() !1.7S.S IJOO 
!lr.alll' ó.S68 S.IOO 1.7()..~ 

(') :\»ma. <=lm.:dc:r.and" .a prdduçlo de .nrut c:rn c:.aK".a dc 
lO tOO.OCXll que lran•formado cm bcndiaad41 é de lt.li6.'i.OOO I, c o 
•• •n•unll' de i .~.00 1 de ;arrot cm (;;aK"; 'Iuc lfoan•fotm.ado cm 
N-~cfr.:a.,do ('de ~.100.000 1, J")rt.anlu. dando um c\C'Cdcnlc C\1"">11~· 
•d de L ic..'I.«)) t. ou M:J.:a um p.1u .. -..~ all.:uw doo l:s.A. andn,-utl\d• 
~nlt" pnmcm> c•J~<>rt.ador munda.:al. 

C••m rGpCilo .i rcduçlo da l.u.a alf.:andqÁna de amponaç.W -
.aqui cnhcada- que C:r.ll de .&S~ f01 rcdu.tida p.ra ~';. anformamt>t 
q..c .a ta\a de .&S'i> c:ra •·ota como um ampcdunc:nlo ao h\tc: comtrclo 
•nlc:rnaaonal no Gt\ TT. ma' como o Bnaul nao é ami'Onador 
:r.adal."a<.mal de arro1. pan mdhorar a no-...a pcnlçlo no Gr\ TT. aw 
:.au loa rcdllllda pna SI\, nlo rdlctíndo c:rn nenhum c:n1rn•1: .i 
prl.>dut.\o br.UIIc:tf.1. 

Fm.Jimc:nlc chc:pm01o ao fciJAo. 

PRODUÇÃO DE FEIJ.\0- IQ76 

O laJlo ê:, M:m duvada, o Joqtundo pto:>duto de amport.in .. 'la 

C"lraiCJ:ica na alimc:nt:açlo do povo braularo. (I primeiro t o anot, 
u !caJ.io c raco cm protdnu. tendo o pnnapal ahmc:nto protta.:o 
ullht,ado pela• camada populacionao de ml:dia c b4iu rendA .. 

~o contato mundial. o Bnuil te~btc:UIIi como o maaor produtor 
ma• l~mbl:m o maior con•umidor de fciJlO, como 011 &tad01o Unado. 
d~ América o .ao na prod~o c c:onwmo de pcttôlco. 

A Arca c:olhida de fc:ijllo no Bna.il tem :aprocnlado uma lcndcn· 
m de ligc:iro aumento. ~o cnlllnto, :a prod~o JC tc:rn mo.ltlado 
h~·•~nlc in•IAvc:l. OQU!on11ndo, por vcza. problcmlU no aba••~ 
wncnlo anlcrno. &t:a irrc:guluidadc: sc dc:1·c DO c:arAicr de •ubu•ten· 
caa doa c:ultul'll, aplornçcks de pc:quc:n:a• dimcn.õa no •í•lcma 
prcdominantc:mc:nlc de c:onte~rciuçlo, b11Í\O nlvc:l tccnolóstic:o, alia 
•·ulncr~bilidadc lu c:ondiçóo climAlic:u, incidenc:iu de docnÇ~~•. A 
li~lloa de melhor pluncj11mc:nto n11 polllica de crédito, fulh&U no 
mlc:mu de c:omcrciulimçlo dific:ullud:a pelo ac:cuivo numero de: 
\'aricdudes c tipos de feijão, c:onc:orri:nc:ia de outr&U c:ulluru•. 
príncipalmc:nlc du soja. 

Por outro ludo, o (eijllo é: uma cultura muito JCnslvcl As vuriu· 
ç.}Q clim!uic:as. Uma irrc:gularidude no clima pode ptc:judic:ar, 
!ICn~ivclmcrllc, u safra, como estiagens prolongadus durante o pcrlo· 
do do ciclo vcgcunivo ou cxc:csso de chuva no período de colheita. 

A safra 75/76 alé:m dos fenómenos climáticos adversos (JCCll) nu 
principal região produloru da Buhia {I reei:), no Nordeste, Mi nus 
Gerais c E.~pirilo Santo; nos Estudos sulinos de mnior produtividade, 
como o Rio Grande do Sul, Snntu Catarina, Parum'l, u llrcu planladu 
cm feijão vem diminuindo, u cada uno, cm virtude da cxpunsilo 
daquela destinada à soja. 

Para o abaslecimento interno cm 1976, o maior problema será 
quanto ao fcijilo preto, com umu quebra dr: produçilo de I 5% cm rela
ção à snfra anlr:rior. Quanto ao feijilo de cores, estimativos silo de 
uma boa sufra com aumento de 8% sobre u sufru dr: 1974 (uno 
norm:1l). 

Umu pequena imporlução dr: feijão pr~to este ano, tendo como 
principal finalidade a regularização c garantiu do abustccimr:nto no 
Gnandc Rio, principal consumidor deste tipo de feijão é justificável 
:1tuulmcnte pelu ausência de um estoque regulador c devido à menor 

produçlo dalc tapo de fc:tJlO, daundo O mCf'OidO COft\Umídor a 
mcr.."C de J~<K•h'Cl• C"pccula,..X.. com ptc:jultO\ no •"-•lccimcnlo. 
:"o cnlanto, .ao lado do t.:abd.Jmc:n:o. prop\\c tt GO\nTIO compru o 
nc..~-.ino ~qudc:- nf\1:l• de JIR((h que. cm nKdu • .lo bem •urc:· 
raoro :aO\ prc(O\ minamo., 

O ~hnt.:C:ri,., d.1 ,\Jr'k.-ullur::. c:-l;k con""'cntc ~ nccn~dc de 
don.amatar .a J'C"''un..a c prodU('.Ml de: fdJlO: 

- Jl tendo crudo c: amplanl.ado o Ccnuu Saaonallk f~JI\o c:n1 
c;..,,,ãma-GO, (l)m a lin.altd.:adc de oncntar todA a JI'C'WlUit.a c:n1 
laJl"' .-awndo. c:rn rnmaro lutar. :ao aumento de Jlfodutl\1d:adc 
.Jc,.ta lq:umanoo.a; 

- cJfS.anat.J~o':.\o d.1 rroduçlo ot'ICfltandoo• 111ra•á dOlo or~m ... 
m.,. de .t"u&êna.a 1/:l:nl(;,a 1'11'-.. '" ~ de oolot ma" \~~~~~ 
l'o'r.a c:-&.a.-ullurlJ; 

- m111Ur an.;cnll\ u do aonhlo. 

OVAORO I- HIJÂO(I~- ~~t:RA..oo;) 19~6-J;M t 

.: ....... 
~lar.anhlo 

1'14o.l 
Cc.ar-.1 
Rl<l Gri:andc: w Suw: 
Par.alll.a 
l'c:rn.ambu.:u 
Ala,:oa• r Sctr•rc: 
B.ala1.1 
~h na• Gc:r:a" 
brlt~lo S.ant., 
Rw de J.anc\h.l 

SloP.aulo 
f•.ulln.l 
Santa C.alarana 
Roo Cir.ande dcJ Sul 
Gui.à_~ 

MaloCir~.., 

TOT AI. 

t'ri ..... , .... " 

,~.0.'1..\ 

.ao.cm 
1~).7!, 

)),OU 

))Sl-1 

1!1 .. ))~ 
!;,1!:1 

·~-~ ~JOO 
ll)(C 
uoo 

1;.11 .. ~ 
-4~,6~ 

51.»1 
-4~.'\):-4 

9Q,Q.I 

~5.0~ 

1.76oii.OO: 

r~ttrno 

::,liOO 
li L~ 
IIHIQ 
96.7110 
~6 •. ~ .. , 

QUADRO 2- FEUÃO 

t•roclo(llo rm 1 

1071 ~.100.000 
IQ7:! :!.000.000 
J97J 1.600.000 
197-1 :!.237.000 
1975 :!.270.7-17 
IQ76 2.305.:!82" 

.,., .. ,w.,, lll(it;-Ct'P-SUPUS-ATE. 

QUAOR03- PRODUÇÃO DE FEIJÃO PRETO-SOJA 1976 

I-:,rudo~ 

'ló !>Dbrr 1975 

Bahi:a 
Mimas Gerais 
Espírito Santo 
Sào Paulo 
J>:m1ná 
Sunta Caturina 
Rio Grande do Sul 
Goiás 
Mato Grosso 

SOMA 

1.900 
182.500 o 0,55% 
26.840 o 7,3% 
2.800 

111.294 • 23,8% 
87.419 • 35,40% 
96.780 
26.747 + 25,10% 

1.000 

537.280 
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Produç;1o nucional de (cijuo prelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.280 
Carr) otrr(SAFRt\ 1975) . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 39.000 
Di~ponibilidadc ....................... , .. .. .. .. . 576.21!0 

Jornal de Santa Catarina, edição de 12 de junho de 1976, cm 
homcnngcm ao 15' aniversário do Municlpio de Laurentino. 

Em votaç;1o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. 

QUA ORO ol- EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO PReTO (Pausa.) 

S.fn 7Jf74 S.fn 74j7S Safn 75/76 

Produ,.io 
Carr, o•rr 
lmpon..çlo 
E.\pon..ç.lo ( • J 
Cantr..1b.>nd<J 
J:.oi~Ue 

Conwmo ap..1ren1e 

559,-115 

IOJ 
.I .SI 

60.000 
.199 .. 117 

625.061 
60.000 

.17,000 

.so.ooo 
)9,000 

S-19.061 

537.21!0 
39.000 

S76.~ 

QL'Al)RO ~-FUJÃO PRJ:'TO- ESTIMATIVA PRODUÇÃO 
C!:!\ IRO SUL 

f>rodO('.io ( I ) 

·~ ....... \'arlaçào 
14(:~ 7~/76 

';. 

J•..1r·.an~ 146.073 III.~ !.1.8 
Mm.a• Ga:.ao 11\J.~II lll:!,j()O o.ss 
Goú• 11..11~ ~6.7-11 . !~.1 
S...nt..a ( ..al..aruu '-'~ ..... ~ 57.419 JS.S 
Slo f•.aulo 2!100 
bpínlo San h> J~'l'~ 16.11-'0 • J:!,ol 
R ... Gw16c~Sul IOS.9}6 %.750 • 11,2 
)of.alo Gt<n1o0 1.000 
114h•.o 

·~ _______ .. _,..___, ............ 

TUI.\ I. fa!.<.ofol ~'7..!110 . ·~ ... 

Sr l"t~tc. Sn.. Scn.odof'Cl, nJa pockrlamO\ dci:t..:ar 
Clhntual•ioC e>U roctlodo de ~e•!.l<> lq11Ü..111•·.t ICm que aquda 
dtrnrnlo Clo(t..f'l:omcn:Oto ptal~(h ro • .an .\nobre OpoWçào. 

Roc·n·..altWl. conlannc promncmo. o1o nobre Senador Orota 
Ounoa • ..1m..anhl. Po'l.t, t~ por tópico, p.tr.ltrafo por parla~:nafo, 
d.ar pkn..1 c al>.tlr~ .:a pronunciamento de S. E.l• que, em no· 
me- .S... ~. ol.-.d.ando compromtuo antiso de I'Clpondcr A 
-=-tradrl.a fat.a pelo Go•'Cfllo .h 'u.:a• alirmati\'U, \'CÍO, fucndo 
l•loola r•w IS..aqutlo que- h.a•,Limo• aptc:tent.:ado como dado• a .c:cm 
(untOl.ado.n. ptodurrr •-adadara catilin.lru pronunciar contra a 
poUt..::.t de tt.anopona do atU..11 Go•·c:rno f:rnalo Gci~. 

Eu o que tlnh.-amo. a d11er. Sr. Praidentc. (Muíio bc:m~ 
l•almu.) 

Co:'·II'ARt-:n:.\1 :'.IAISOSSRS.St-:~AI>ORES: 

Jo>ê Gurom.ud -- Jo.C: E.rcvo- Domkio Gondim - Murco~ 
Frrire - f'aulo Guerra - Arnon de Mcllo - Am:mrl Pci~oto -
J)dnltln Jobmt- Franco Montoro- Acciol~· Filho. 

o SR.I'HESII>t-::O.TE (Wil!tOn Gonçalves)- EsrA tcrminudo o 
pcriod<l destinado ao E.\pcdientc. 

E.,lllo p~ntcs na Cua .15 Srs. Senadores. 
l'a~-.a-~e ;I 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

V oração, cm turno único, do Requerimento n' 281, de 
1976, do Senhor Senador Otair Beckc:r, solicitando a transcri· 
çào, nos Anais do Senado Federal, de arligo publicado no 

t\pro\·ado. 
Será feita a transcriçilo solicitada. 

"lt\URENTINO, UM CORAÇÃO IMENSO, PULSANDO DE 
AMOR POR VOCI'; 

l.aurrntlno, no Alto \'ale do lrajaí, iiltuada bem próxima à Rio do Sul, 
bu!'Ca ~ luJ:llr dr dntaquc, cumprindo de mandn heróica t definilita 
'III mJ,~o dr .:randru. I' o• o ordrlro, o lautcntinm~, trabalha e con~ 
tf'O(' um mundo ada •ez mrlhar que antl!!l ... - a rolonl:açio rm 
l.autcntino ll"r oriJ:nn com a •inda de Joio WmCl'!'lau Gonçahe rm 
10 dr no•rmbro dr 190!1iMtaland~ à~ mar,:rm do Rio ltajai d'ontc 

UM ANIVJ:RS,\RIO A DESTACAR 
Luurentíno - Fotcja neslll data m:ais um :aniversArio. Uma 

•·•da coroada de: trabalho c •uccuo. Muitas vezes com momentos de 
\Ofrimento c dof'Cl m:.iora. 

Laurcntmo, pa'r.agcm obrigatória para os municípios de Rio do 
Oatc. Taió, S.:alctc c Rio do C:ampo. é uma colonia bastante rica, on· 
de br;a,Jiciro• c irali:anO\ iniciarAm um:. vida comum. Hoje: uma 
comunidade: que s.c: entende c constroc seu futuro, cada vez melhor. 

O nome Laurentino. veio do caÇlldor c pescador Munocl 
l...aurenuno de Andrade. Kndo que o município foi cri:.do a travo do 
!>c.:rct<,.lci n• liJO/bl, do cnt:lo governador Celso Ramos, grande 
.:rmÍJl<l de •ua gente. 

O scu primeiro prefeito eleito foi José Tambo•i ~~endo o primeiro 
nomc.:ado, ou mdiado pelo governador c senhor Willy Schutz. 

Um .:ano c meio dcpoi• de governar s.c:u município. morreu José: 
Tambo•i. s.c:ndo que tomou pouc: como prefeito luurcntincnse, o 
•·CI'C.:Idor Joaquim Pounmai. hoje praidcntcda ARENA municipal. 

Com a• no,·u dciçõo foi sufragado o senhor Leandro Pcrini, 
:alê: J I de janeiro de 1969, quando foi escolhido pela vontude popu· 
lar. \Obcnma c decidida o senhor Armclindo Rosa pana quarto prefci· 
to eleito. 

F.m IS de no"cmbro de 197.2, foi clc:ito prefeito o senhor Inácio 
de Olil'crra. que porsu:~ vez o governarA até 1977. 

AJ:rop«~~ária 

Na pecuária não s.c: desraca entre os grandes criudorcs. mas 
1o0mamo' um montuntc que merece ser destacado na economia do 
Município. 

N:~ agricultuna se destaca entre os grandes produrores, motivo 
ore pela fcnilidudc de suas tcrro~s, sendo a maior produçilo o fumo 
cm corda estimado cm .WC toncludDS de produto pronto pura ser 
comcrcialiwdo. Alé:m do fumo cm corda. destaca-se a plantaçilo da 
mandioca que se estimu cm toneladas de raízes que silo industriuliw· 
da~ no próprio Municlpio. 

,\ industrialiwçUo da mandioca se destaca no País, por ser uma 
dus pouca.~ indústrias que utiliwm esta matéria-prima, como 
podemos ver muis para frente nu Indústria e Comércio. Além dos 
produtos jú cit:Jdos destacam-se cm menor quantidade o milho c o 
feijão. 

Comércio e Indústria 

No Comércio destaca-se 32 Estabelecimentos Comerciais de: 
todos os ramos. Dcnrrc: os 32 Estabelecimentos, destacam-se 3 que o 
fnzcm cm grande escala. 

Na Indústria destaca-seu Ciu. Lorcnz S/ A, que industrializa a 
mandioca, c conseguindo fabricar cm grande escala diversos tipos de: 
Cola que i: comercializada cm quase todo o território nacional. 
Ali:m dessa destaca-se também a Indústria e Comércio Oliveira 
Ltdu., Fabricantes de: Doces c Sabão, atendendo o comércio do 
Estudo de Santa Catarina e Parunú. Na Industria Exrrutiva, destaca· 
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se :tindu a Cassava, Indústria de Féculas e Fábrica de Sagu. Ainda na 
Extrutiv:t temos a Girardi e Irmãos Ltda .. com Scrrn·Fitn c 
hcncficiamcnto de madeiras e fábrica de diversos tipos de Tacos. 

Dados E.~lalislicll!l 

Conta o Munic!pio com uma cxtcnsilo territorial de 69 quilómc· 
tros quadmdos com um total de 90 quilómetros de estradas. 

Contém o Munic!pio um total de 4.394 habitantes, sendo 1.910 
na zona urbana c 2.484 na zona rural. Dista da Capital do E.~tado 

18::! quilómetros cm linha reta. ,\ sua maior festa a 12 de junho. duta 
da inst:tlaçào do munic!pio c 13 de junho. consgrndo a Santo 
,\ntónio de Pádua, Padroeiro da Paróquia. 

A temperatura varia entre a mlb:ima de 3~ c a m!nima de S'C 
negativo, sendo a ml:dia de 27tC. ,\ sua altitude é de 369 metro~ 
acima do nlvcl do mar. 

Educatào 

Contém I grupo CS('.olnr. li c:scolus primArias, sendo 7 muni· 
cipnis c 4 estaduais, c mais um Ginásio c E.lcoln :-.:ormnl. O 
Munic!pio contém 1.461 alunos, contundo desde o primârio :llc o 
normnl. ~ distribu!da entre as escolas municipais c ataduai~ a 
~lcrcnda Bcolnr, setor de Rio do Sul. 

Dcmal\dadm 

Em números de eleitores, dos 4.394 habitantes, 2.236 silo eleito· 
rcs. A receita orç:amcntAria para 1976 soma um montnntc de 
CrS 1.600.000,00. Existe neste Município um Orgão de Cl:auc que se 
denomina Sindicato dos Trnbnlh:~dores Rurais de Lnurcntino. Na 
S;~údc, servem o Municlpio os Hospitais de Rio do Oeste c Rio do 
Sul. Posto de Saúde. No esporte destacam-se :1 Sociedade Guarani c 
o Esporte Clube Tnmand:~rc. Os meios de !ransportes silo servidos 
ntraves de estradas de rodagem." 

O SR. I•RESIDEI'o'TE (Wihon Gonç:alves) -Item 2: 

Votação, cm turno ünico, do Requerimento n' 289, de 
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando n 
transcrição, nos Anuis do Scnudo Frdrrnl, do artigo publica· 
do no Jornal Última flora, edição de 20 de junho de 1976, 
sob o titulo "Kricgcr, o Último dos Liberais", 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

"KRIEGER, O ÚLTIMO DOS LIBERAIS 

Texto de Oyamn Teles 

Aos 67 anos de idade, c completando o terceiro mandato de 
Senador pelo Rio Grande do Sul - outro titulo do qual muito se 
orgulha- Daniel Kricgcr confessa que até hoje cm sua vida pública 
jamais praticou um ato do qual pudesse se arrepender nem mesmo 
no fragor das lutas, onde dificilmente o homem escapa das próprias 
paixões que semeia. Na Oposição, como Lldcr da cxtinln UDN, ou 
na liderança do Governo, cm momentos drnmâticos da vidu 
nacional, Kriegcr continuou sempre o mesmo homem das Missões, 
que recebeu de Rcginaldo c Isabel Kricgcr um lcgndo no qual se tem 
mantido numa fidelidade inconspurcâvcl: o da bravura. indcpcn· 
dê:ncia c generosidade dos filhos lcg!timos dos Pampas. 

finalmente, refletir a imagem rctil!nca do homem de 
responsubilid:tdc que aluou nos altos escalões da República, para ser 
.:onsidcrado por um Presidente da Republica - o Marechal C11stcllo 
Branco -como "um estandarte uma legenda", 

O hom~m o o mdo 

Pura se poder aquilatar c dimcn•ionar a figura de Daniel 
Kricgcr ncc~\l\rio se faz situar o homem cm seu próprio habitat. Ele 
nasceu num:~ antiga rrduç-Jo jcsufticu, Vil11 de São Nicolau, segundo 
Distrito de S;'lo Luil Gonznga, Rio Grande do Sul, num sAbudo de 
Aleluia, di:t lO de abril de 1909. '' rcgiilo missioneira cru, cntAo, uma 
das mais atr;!Slld:u do território rio-grandcnse. Pagava, assim. o 
n:llural tributo pela 'ua primazia no p:~wdo. Tivera mllrtim, 
forjara heróis, pouuiru relativo progresso c edificara monumentos 
que, uinda hoje. I'C\'CI:am a cultura c :a tenacidade dos pioneiros que IA 
s.c fi'aram, votidos com a souaina de cntequinadom. A vizinhunÇ:J 
com :1 Argentina c.\igi:~ um cst11do permanente de vignia dos hnbitan· 
tcs dói Campanha, para frustrar in.:ur-Wcs de malfcitom que se 
hom~iavam na' dua, fronteiras. Hoje, :a fi,ionomia da te"'' ~outra. 
'' .:;~pacidadc c o tr:tbalho de seus habit:~ntes, oricnllldos pela 
tecnica, tr:tnsfigur:arnm·nll. "' lavoura' de trigo c fcijilo soja rcvc
tAun·:oc:, .:ridn<lo c <liitribuindo riquc::llU c bcm-c:Jtar. Conta Daniel 
Kricgcr: 

- "~leu naximcnto IXOrrcu num galpão de nossa rcsidéncila, 
Dói qual meu' pai) h11viam hospedado f:amOiliS de oficiai~. intqrnntcs 
dum Regimento de C;mal:~ri:a que, n:IS vapcras, chcprn à 
lc)l:alidudc. Minh:a ~llc. bAbel Billerbcck Kriqrr, dcsccndentc de 
:tlemlcs. con)C!f'\'11\'ll no (bico c no csplrito, os trAÇOs arnc:tcrbtiws 
doa ra,oa: lour:~. olho~ :uu~. um metro c setentA de 11lturn, 
trllbalhudoru. pertinaz c diteiplinadA. A essa atributos c:omuns aos 
germano~. som11vam-sc llind:~ virtudes dos seres privilqiAdo~: o 
M:ntido do dC'o·er. o Knso dA jlütiÇ:J. 

Meu P;ai, Rqtinllldo Kriqcr Filho, que t:~m~m tinhA pelo lado 
paterno o ,_.nguc 11lcmllo, rc:.:c:bern dA màe umA tnansfusAo punguaia 
- misto de csp:anhol c gu:JT:Jni. Seu pai, que pArticipara dA guerra, 
.:usou peha segunda va, cm A»unÇllo. O filho ab10rvcu, com maior 
in tcn,idadc, o s;anguc m:ucmo c este. conjugAdo com o meio, 
pl:~smou um autentico gaücho: olhos :uuis, cabelos autunhos., 
estutur.a clcv:ad:t, constituiçilo alléticn. Ern dotado de umu fo~ 
fisica accpo:ion:al. Mont:avu, l:~ç:avu pelcavu c bolcnvu com mestria. 
Na MIU invulgur personsnlidudc, conJOrc:iuvum·se as virtudes c os 
defeitos cardeais dos antigos lidadores rio-grandcnscs, Violento e 
gcnero:.o. seu coração cT:J porém imune ao ódio. Inculto, mas 
intc:lígentc:. surprecndiu pel:t atitude das idéias c c:orrCÇllo de atitudes. 

O Homem Dlrrrrntr 

Certo dia, um VlaJOr butc à porta do Rancho do Velho 
Regimtldo c lhe pede pousada. Um desconhecido. Alto, louro, corpo 
cheio, mas leve no undur. Í\tcndido, dc:scncilhou o cavalo c, depois 
de 61tá·lo à liDJ:II, voltou à loju. No juntar c a seguir no gulpilo, onde 
todos se reuniam nas horas de descnnso, conversou muito com o pai 
de Krieger. Na manhil seguinte, após o chimarrão c o churrasco, 
despedira-se. 

Pouco depois de sua partida, o velho Rcginaldo Kricgcr recebeu 
um ·emissário, que trazia uma curta na qual o hóspede era 
identificado c revelado os seus objctivos. Era um homem que matava 
por. dinheiro. Sua missão: assassinar Rcginaldo. 

Ao tornar conhecimento da denúncia, o pai do Senador Daniel 
K ric:gcr saiu em seu encalço, encontrando-o algum tempo depois, na · 
hora da sesta. Saltou do animal com a rapidez de felino c, segurando· 
o com toda firmeza, interpelou-o sobre a denúncia. O bandido 
sc:rcnamc:ntc: confirmou-a. 

Com mais firmeza ainda, Rcginaldo Kricgcr indaga: 
-"Por que:, então, nilo executou o seu contrato?" 
E o bandido: 

- "Desde us missões ... Saudades, lulas e esperanças" - esse o 
titulo do livro de Memórias do Senador pelo Rio Grande do Sul
relata inicialmente o meio cm que o politico gaúcho nasceu. Em 
seguida, situa os fatos marcantes de sua meninice, juventude c acesso 
it vida escolar ou universitária, para projetar-se em lances 
cmociomtntes na vida pública que começou como um próspero 
advogado que conheceu a prisão, as intrigas c a adversidade pura, 

- "O homem que: eu conheci cru muito diferente do que me 
retrataram. Tornei-me: seu amigo"- respondeu o cclcrado. 
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Fo• num .ambicnlc utim, 1r.11..11ndo c:om Jtcnlc: .u'im que o 
>CUJCIÚÓO Scn•dor r.alkho vina .a c:on\'fflct•te, m.til IArck, numa 
d.:t• pcn.on.alíd.Wa de 0011 d.:t •·•d.:t polllia bnuilcira. De ou&ralalll, 
um de w:u• .. K'C·IIdna. con&r.dalo por uma quatlo de c.>n>aéncu 
6dc te 4õ'fOUm.1 c da:hr.a, pacmp:orumc:~:c, q1.1c: a •wo opini.lo 
rq>dt• dcfcrr:un•cSQ •·o:o m.t~. p.u-.1 nlo o.1n1r•mr o 116ct (Kriqa), 
te d~tpunlu .a '""'kftur .a propn.a ooa~o.c K ncyc:r raponcku 
·-- 0(1 ,,._ d&.lftiC 6o •dho RqJA.údct' 

- "A lo6cr.a~ c:tPflftK', nlo o;wtme~ .• 

~. f'-"• ... T...,....,..._ 
Ao d..al ...m (~IC&. ,ao c.abalat um \"DOlo, o1o0 dd'aldc ulft4 

"""udc. 61:1111.., 6.:1 C~c-.....,, ck ~c o flhllt CJC.'ICI .a ~ c 
o lnpo!D ""' ~ or..r p~u.:. .a !Uiui"Ct.a 6.oot. outtot bomalL. l•1o0 

:-cJkt I!W&Illl '"" o oQ!I.Jr JICIOIIII«<CCIII ,.., bor.a• Nl ICllllpclllA~ ~·-· 
n10 <1/'0( '"''N III'>IYp~ OCliLiot ~ U'b ~=•• ~aa... c que 
""""" ~"'~ mu:a!Jida• ceo o-lor • ,,.....,._~a.c..'" 
.......,~ """':a• qorc CliW1 """' li>"f"Al'Uit a =""'W 6t tCU:alblo 
'"'"llwtM•'f .a .....,.:"lU,"'~~ 6iK1Jt lU ~ d.a , ..... 6f c5c:#lc'mNo 6t 
l"'ol, <i~"'"MI6oo I"'T "'1:"1"'1~ o:k ·a4t'Mitf, ~ ~'40, :.0 ~~ 

~,:lr~...r (CIHIU I Soh·.a 'Õ..ot o C'~ if ... l"qtCllt.a.l, (Uftl 

!....,~.~- "''IU.iit.""' ~(~~o~ 4a 
U..~m~~o p~· .. i"tW"""'*" "' ~ ... &> loflt'()(!o "40ftllra 1\hu.. Knqo 
"'f.<> !~"' lU> r;...,.'fll,..oo ...,. .... L6P·•··• ~ "'"" pw•t:a ""'~c 
""'"' """' tllolf-.<lt!Jt fiM'• ~~ J1 (lnllf q.- til' ~•·.a. ~ 
.ntj~"'"'"' .~ "'ftmn <!Ir !10~-"" ""'~ d.a ~. o •IIWlll'.-zlo 
JI'>W'O ,...,,. ucril~ló<> •'&.t'<a.f'AS: .1> :"f~la (J.al.al·.a :o<o--.a O ~. 

:o<fl~ ~b' ln f.t't'!:lll •'-"'==._ ~ ~ ~~ ~ '*lf,loj>lf·.a.ia 
,_,., lfl.~i<l,.mt , ~r<·~· ·• ('~ ~ soto•a.. ~5 «a.. rotfft.. lal'lk ~o M'Q 

!!.·•·<> ~ '-"JJ""~'IIIt. ~~llflf.tll ·~ l~, Sc:o •J'l•e,CI'U .. .aloWll:. ... <k 

("..,11'._. f· otJh·• ~r ~ ~· - ~ """"""" ~ <JOei o *"' 
:p."ii"fn '!lo:J..o ~'"''''"''"' sr... k: ,ar.~ sa.o .et~tliiJOoU ,_ '"" 
··~~lij;k40< ...... ,..,. - ... ..,.,441 (....a.. "«'Soi-s·· l-UI'·- o:k 6oai• ck 
1141 ... :n•!Jll"fllOIO \('"'<111!~'010 q..of0 ('lftl - - - e&~O, (&IXaftl 

j<"Ài~~ ~IUJDI •~Uo~~.et~ .l ""'l;I,;'ILI•lhf O~ ~~O 

.., .. ~0' , ••• ;<IO!l .... lftl .. 4QO ~ 4'ôlf - '-"'m:M. pof -~~~ - ~IO(llj!Çio 
.N!ftl "'"'J<4"',11.~W !'.ww·· ~~&4- peNo 

r ..... P. ...... w•Jtov-

u. .. () ..... d "''"'lfi'll ......... lt.c'>"""""" """ quaJ p~.a c5aodc 
..,. ""'-"".,.. om~ ,.., .• lm.a pu~ 4dae4cr • ~·aocu .. Eu 

'"""'"•" c'<\i<)c~:~. ,_ ~' 4fftlllan'a s-.nsc ~· 6o 
,_,,..,. tdla (:.cm~:· a! 6o ltof.ac...S c 4~ ~ ~ ~10\ ftO 

,,..;~....,..,« n.-. qaa<>cSo ~· C~~t~io J&ef!O c ~ ... t qw • 

~~~"~" "" ~"'"'"" ...4MI<n'.a Sotettmml" qiOC w fCD(f'alt:'!OI.I a 
:0"''"' <!• k.f'll~ 4• .1\tm•da M•• Cllll cmhum d.aqvdct 
-~-~ ~~~~ .adm~Uu ouua. obt,!ct.r•-ot 1 R~!~Çào, 
~ .oo <k I'C!I<I.aU~:a.t .. ~~ tlllllo ~ 6c monc.. Á 
~ .. 4f ln u4o \OCa .,._., bldouno d.a RC'\'01~. KllCJCt nnn 
"""l"f'C' ,.,. (1011'1~. 

( qvco. ~n m. ".a• ~ pollt.ea• lo<) •·alml, mqwonlo nd.a• 
o< l'l'lk ~IJftiCII~ at o """"""' l't'{lri'MI", 

O ~Iii. t>Rf~IOF.'STl: (Wahon Cooçah-aJ- Item J: 

l>u.:~~t.lo. cm pnmaro turno, do Pro,teto de la do 
Sm.ado rr• 110. de 197-l, do Senhor Senador Sd.on C~amClro, 
<lUC Jc.luu à l'un~ Saaon.al do lndio •ubvcn~ nlo 
r~-.:btd.a• pela• ln•tnu~• Bcnc:liaAnu, lendo 

I'ARECERE..'i, W>b n., 3~ c 3~6. de 1976, du 
c.,muoóa: 

- dt' CIMI\(Itul~ " Juoti(JI, pelA c:ontlilucionlllidlldc c 
JUrtdi~Jdadc:; 

- d" A.:rlcultura, favorflvcl 110 Projeto com a Emendo 
que apr~nlu de n• I·CA; c 

- d" fo1nan(JI~. contrário ao Projeto c à Emc:ndn da 
Comis!'llo de A~tricultura, com voto vencido, cm separado, 
do Senhor Senador Mauro Benevidcs. 

Em dt)(Uulo o Projeto: 

O ~r. ~la1110 fknt'oldt-t (~fDB- CF.)- Sr. Proidcntc, peço .1 

p..1l.:avr.a p.:ar-1 di~lir. 

O SR. I'Rf-'lf>t-:.'tTE (\\'1bon Gonçalves) - Conc:.:do ii 

J>Aia .. ra aelo nobre: SenAdor Mauro Bcnc.-ida. Jllll"ll diJ.c:utir o Pro,eto. 

O SR. ~IAt:RO Bt:.'tf.\'iDf:S (MDB - CE. Sem m·u..io do 
OtolcJ<lt,)- Sr.l"roidcnlc, Sn. Scnl&dote:~.: 

O nobre: 5cn.tdor Scbon CAmcito, lltra•~ do pro)Clo que AJora 
o< d•~a~tc. Pf'C1mcku .amplur Ot t"CII:Vnot d.:t F~indllçlo S.aaonal do 
lr-.cbo, ofcru~ >Ubt.odi.uummlc iJQucW doi~ coru.iJnad.u a 
outra• í:u.tJiu!O.'o oomo ,.,~ro~ •• qii.Út n1o foram dc!crid.u c 
'~~cknlcmmtc. nlo ~ alt o final do actdoo a que .c 
cJa.t,n;a•·am .. Com .. ~. doqov o ~!Ante do E•t.ado do Rí" 
<:>fct'Ctt:'Ct CWiltf wpot~c r~ à.qud.t cnlid.ldc, que »cm 
,.,~ ot nu .. .&loNn.tohdot ~ JIOio "Mool.u br~ki~ .. 

1:.14.1 C.aa.a. Sr. Pt~auc, IC'\'C a opo11un~ bA po~ dtal, 
" c:•prc:toW~ .a t.WI JI"CCOO~ com o ~ do lnd10 no 8ra~o~l. 
q~ c1a ~..,çlo d.a '"Scm.ul.l do fa4toH. mtn: aquela.• 
fa.t,~ bf'llh.a.ala c ~,r.cau..·~a• pt'Oft!O\id.&a... 11.\o .apcna• cm 
lh·.ao.llu. ma• kt·Ad.u " dalo lt'WIDmtc cm todo\ Ot I'CII:.anloo. do 
..... ; .. 

Ao u·~w fi'C!ot, .-lnoo ~ l«nJCol pcnnancnto d.:t C.au, 
.:a p1~ r~ p.ara:'Ct ta•«hd. qu.a..akl A loWI ~""' 
,,_..b4aock c Jut'tâ~ da Com;u.lo de Coc~twçâo c Ju.r,ça. 

~ .. C~ 6c A~uli3 to.-lbc .aaaodll um.& cmcndll.. C lU 

(-•IoM ok l'"ma.~ ou~tcmculc, 11.\o lopou ~!JN1.a. 
cm~~ 6c (JQQptOf1.UIIalto .W adoC.I6o pdll8.anad..1 d.:t M&ION. 

IJ>C-'onu.No com .a 6a:l!olo d.aqudc OrJ,lo ll:alico, mtcnd1 do 
me-.. dC'\u, .,... I"'O<lU'at ddmdcr inft'lltifa-ammlc aquela 
pc~c.âo. mutat um •«o cm ocparado atra•-b do qual pnxvro 
t-a:-'>cur "JUIIct.a d.a an.a.at••·.a do nobfc: Smador SdtOa úmaro, 

O que t< qw• .akpt, cm rdac:lo .a euc P'OJdO do nobre: Sc:nl&dor 
~·.u. lot que a ~ CIOfttr.anana ~ ot~abdco· 
d.a• pd.a la 11• -'J.:OO. Contr.a~ta. acf.Aroccndo que .u 
-'111&• ,u-.aa• a:.abdcod.a• de La 11" .&J~. nlo ~CtWm abtolu· 
t.at~>mlc dct~• por c:Wc pro,cto, .:-.uo o mesmo te tran.•form.:u.t.c: 
cuoln 

lnfdmncnlc. n.a Coma•t.lo 6c 1-"an.anç.u. prc:vakc'cu o ponto de 
mta ddmc!l6o pd.a M.110n.a, nlo Jotrando, portanto, apro•11çlo o 
f'tt,c''O apn:tcntado pdo 11:J1f0c:ftlantc do &!lido do R to, 

Ot,dtO".ando, Sf. i"n:udc:ntc, ICI\Wbilu.ar, J~ qora, li 8.anadll cfA 
M.uota 1101c l'kn.ino, ê q~c, 110 diJ.c:uür a propoli~o. (~a~ um . 
apelo "'" munmto n:pracniAniO d.:t Ali.anç:.a Rcnov11dona 
~.aoon.al, no lC'IIIIdo de que aoolham o Projc:to Scbon CArneiro c 
poo~o~bthlcm, ~ .... torm11, nuaoro rccuDOt para .a FU:'I:AI cumprir 
"'tCUt nobthl.lnto ob,tet~•..n. (Muito bem!) 

O SR. I'R~:SIOE:O.Tt: (Wil.on Gonçalva) :- Continu11 cm 
dt'4"Uulo a matCri.a. 

Concedo .a Jlllla\'na .ao nobre Udc:r Ruy S:antot. 

O SR. RU\' SA:\"TOS (ARESA - BA. Sem rcvi~o do 
orador.)- Sr. Proidcntc:, o nobre: Lldc:r M.auro Bcnc:vidcs dirige um 
"pelo A Maiorin, p:an1 que aprove cu.a propo11ição. 

A FUNAI é um11 rc:p.artiç;lo públic:a, com vcrbiU orçamentArias 
Jlllra ~:ai. p:an~ desJlC$lU de investimentos, c, no Orçamento da 
U niào, ~o consignud11s ns vcrbus considcrndus cssc:nciuis ao 
funcionamento du repartição. 

Por outro ludo, Sr. Presidente, a preocupação do Governo é 
~on11anlc quanto 1l11SSisténciu maior aos nossos silvfcolns. Pegnr as 
sub•·c:nções c dcsignur pura u FUNAI, sem umn finalidade de aplica· 
çilo c:spccffic:a, é: ferir todn a sistemAtic:a de despesa do Orçamento, 
além daquela rnzilo alegada pelo nobre Senador Virgflio TAvora, no 
seu parecer. 

Por este motivo, nào podemos atender no apelo do eminente 
Uder Mauro Bcnevides. (Muito bem!) 
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O SR. t'Rt-:SIOE.'IE (Wilson Oonçalva) - Sobrt a meu. 
requerimento que: será lido pelo Sr, l•~!rio 

wpc:r;ada•. já .ah f~rat.ic:al!lo. Olllnr~& ..,~,mo a•pwa~• dc:M:JA\~ mu 
Atnc!a mull.;) av·.:anoçat.l.t.• p111ra ll·lCU ·C...U.~io de dam\1\\l\'imcnlo, 

I! lid" e ;~prov•do o ~uiruc: \'q:amot oulto c:xcmj'l,lo. Pl'~:anda deito~ JriliUIIA, llta\b 

Rt:QIJF.RIMf-'10 :"0• J ll.llE 1976 

No' temO\ <!<1 Art.) lO, allnQ c:. do Rqnmc:n:o lnlm\Q, rcqua· 
roo .adif.mento da diK\I.~IAo do Projc:lo de te do Scn.a6o n- 110. de 
J<li-4, .a fim de ..a fàu na ~s.lo de: I&.S.76. 

~ mcl<11l de comun•~k-L. J10f !or1;:1 de la. 1\lo tnua\lc. Sr. l't~· 
dc:nlc, «KKkl dcmon~fad.) foe aq!Ji ~: tw Plm.ino do COI\lra~ pelo 
::obn: Scn.ad« J .tt!n'l P.u.l.Um.'to. .11t mamo M\ pal.~oea C\1~ 
aUsi<M de dcmoa.-,~ c lkoorn•·~himmlo •t.;lit~~omo. aJa~.tr, No 
"-l..:> cm c.um4:. a\lc é. Cl{l«lfiQimcQic, no q~ te r-d~:tc • c..:onomw 

S:b d:.• Selllo)a.. 2idcjunllode 197~- Uz:ant a.no,..., 

O SR. f'RESII>t::'t'TI~ (WiiJCfl Oon<;a!"a}- De oK'Ctdc .-om 4 

6dibcnl(;ào do Plcn6rio. a m"~i.a f""nd na Ordm: do (N W!lo.AO 

6c' III« AlOJlO. 

l'llral C>OmO •in~ ~w~bmloll.ndo. qualtdo )i • t.:i.t m1111o lolltdc • 

ooluc;kl par., a ~lloCla rw•l tw-&lllru-. 11._ -·~ 
1~ad.a c mJitt do que Uoto, IC\C CIIUC$Vf A tw1 a~ a 
pc:ljOO;Ú .abo.olv&.amcl\IC ~rpat'.aclo. Q1Widó lW.J il"t090'11Ml.unmtc 

~~luu~. tOb c r\\tuJo de SUMtA, & tJ.o "'"' mcm.)ru. 
O SR. PRt:stDf-'\'Tt (Wtlwm Gonçaiws) -1:-e.C: 0.. SUl>~ - •vvr- Jooo> "'""'·· .1.• "'ttt.a.• um~, ... .o 

MATéRIA A SE.R DECt.ARAOA PRF.JtlOICAOA 

f'Tojc1o ôc La do Saud4 n• ~16, de l9iS, do Sc=b<n 
Scrudor Outa Ta\tll'.t. que U\~"'" " obnploncddc do 
ScJ:!ro de Aodctlta do Trabalbo no mao RU(a!. c \U ouuu 
PIO\~. 

6et.~cu l PI~~. loo um ~; dai .a.ot <ot~lb&Ot t'C'.I.íl ou 
.utí!'..:a.._ ~!nlrt ~ c ~rUI fQoi um p.a.111o0 battantc 
\'ll.r!On\IC ~1'4 ~Jor1;af o twodoo 1Ut1ll t tóltVI lllfta _.,. da~..r de 
p.lna.•- .... ~ .. !li.a.l-. 

()c:.nn;oo..\."10, ~f'(l!C. I'Cl'MJikJf:at oloQ\U 41:l ~lfCIU .... , "fi~ .. 
íllii'4Jiq0Uid.a6t I'CJIUiliC - du<t qu.r aftt«Qr1l.':rl O J I de ,.,_,(o de 
1~. \'l.W,), a~tfd.lllto, kmbt:at a \', b• ~ fOil ""'OIIIC!U.t•d· 
lltCJitc., (oo(IW>chr.:c .:l''!l.U Rf'l""'udo c •IW ~ ~ttt;,tt'i.l, p.r• 
.aJctn.a d<!oo rt'Oolii'C--.1"""' c ""*'" "' lt.14!1t:a dc tocJcJt. D&t... que o temo. 
(IOti$O f'Ta.«nlc dctt.a (' .1u,. ,..;,a .UI .a «''Ill ofW .,. bomm• d.l IMc 

De acoonio com O\ p~ ""' .)6.4 4! )6$, ôc 19':6, ck' c-.... 
..;o ôc Acncvl1ur.1 c de FUWIC'A~ • ~.-~UTnot fqi-· 
Lut.. ckd.Ara prqudiQdo o ~o de la 110lr'..l1 m01Óctl~. uma \0 

que a ta 11"6.19~. de 19 de dctcmbro de 107~. to ~o li" 76.0!!, 
óc 2-' 4c ;ulbode I97S,j~ rqulamrn&.tnm • matt:na. cmfW'C:W tC rquto.L.I!I (o>M '' •-'•ta'ft'tolr.o dc \' 1'.• •. - t<'f~.tdo a 

O SR. J•R.~OE..'\Tf: (Wilwm 0~-.) - E.acou.ia .a 
nuúrí.t on:Uanlc da 0nscm ~o Ou. 

H.l oradora inw:rliO\. 
Cor.«do a roalavra ao nob1'c Senador Rcncdt:o Fcm:ir-1. 

O Sli. SE.'IõEOITO f'f.RREUtA (ARE.-.:A- GO. Pronu.na. o 
oquinlc d1.cuno.)- Sr. l'rc:udm&c cSB. Senadora: 

Como que num p~nramrnlo d4 Simp6uo da ARENA, -o 
Homem c o C.unpo", .tqu• ~ou. Sr. Prca.dcntc. c:ocn .tpou., 
«~n~dcr~ .t rapci&o. ao mamo :cmpo c:ocn muiloll lrt•lu.a, • 
rontraso.to, cm .-mlolldc, p..1r.1 romc:ca mun~ ao. ad~ da 
,,..rt empresa, per que nlo di..>ct, dar mun~ - tdola&rlldora do 
alado monoroti11a. 

So linal d.1 toem11na p&.nada, &rou.\c .\ con~o do Senado 
.altun• .Uf'CCio• c.lo rtllcior:amen&o entre u cconomia1 urb.:ana c 
rur.al, A!Jtum.u d;u caut.U c unt pouc:ot de» mui&m c dct.u&radoo 
c!citol. 

Dcmon•ltci, O)m d.1do• c numero• oriaaU. tm:(ulj'o'Cil, li ruJ.o 
de adjc:ti\l'llr o tnlllmento que tcm<~s ditpcn.udo 1 118ftlpc>.'U.tna ôc 
"anib:lismo-ma.oquiJlll•tuicidm", arirmmnd., que, nele 
pc:nnancccndo, atarcmc» lodo• - ai~ mamo 01 (aboi cmp~rio• 
que qoiniamcntc c:x11urtm lodos os o(orços do rurfcola c ubou1m, 
conJCqOrn&crncn&c. zu mcdidzu governamenllla que bUJQim amparA· 
lo- é bom que se rc:pilll, cslllrcmos cavando, nllo J6 11 rulna urbona, 
mu 11 nossa própria scpultul'll. 

Demonstrei, por c:xcmplo, o crnprc:guismo urbano, fruto da 
demagogia clcitorcira da lcgisl11ç!o fc:illl exclusivamente p11ra 
concjur as ma.uus volante\ das â:c:u urbanzu, de um lado, c de 
outro, snci11r a nossa crõnic:u e m11is que danosa vaidade de 
legislarmos para., Brasil dos séculos futuros. 

Tamanho o nos)() preciosismo lcgi~fcranlc que: irrc:alisti· 
camc:ntc:, vamos levando para a Lei Ordinârin o que, até mesmo cm 
paf5e.~ que: desfrutam séculos de civilizaçAo à nossa frente:, tais 
preceitos ainda permanecem como aspirações cm suas Cartas 
Constitucionais. 

Três exemplos, Sr. Presidente, pura ilustrar. Proclamamos u 
República em 1889, para que: u mesma viesse a vigorar- mesmo 
defdtuosamenle- cm 1930. 

Enquamo adotamos cerca de 90% das recomendações da OIT, a 
muis avançada civilização industrial c democrl:tica da Terra, que são 
os EUA, não adoturam 10%, por cnrendê·las, parle como 

d&nf. Sf. ~nt(, mt ~ror a .aktt~ de po6n ('llmpttn:.ml4·1o 
nc:ot.a ~,,.,JCl.tdc. 'lVC' t .-li"""' r~blilt o ~(IQI """"· pallió• 
lio:IO, (UftlC'hd4 deU pa.til (;.l, do 1!111>1 .. ~ (~ INI.I., J...mcft• 
lollwúnca:c.. pou<o uou •mvtOornlf par.a • mAh que ~ tOill('l.!) 

- (10111tt•w o hodo ruul. m.abt&n.~ 11m cq'IU!lbrto calff iii ~ 

nCJ41\u l'llt11l c • urb.tru . 
T .an "" rnlduoo.; \'\o clo&Ot (lMalct'.m do abal'ICSoftooo prdhllo .a 

q~H: !04 rtkf~ o rrOOkm.l da "~"' c do rvr~. que ~ 
mcdid&• to-"CNN.amcnl.:~n .... , m.an bem ml~t.. nlo .unem .,. 
c:lc::ilOt ckwjadot c. alt mamo. PfO'Am•w ao av~arammlo da •ilu,. 

ç1o. cumo é o .:-.a>cJ do C'ridllo que irtmOt a•mínar maro ..d1.111Uc. 
Como uiiCIIt.ado, Sr. l'tCllldrntc. 4 ptatlo poUite.a d.a !ru urba· 

na 1nd11.nu o Poder Plll!ll.:o .a (dC\1C11Ut c a&t p.tlfOClll4t uma a
ltu&uu mullo 11ruf~aal de cmrtc;~n. Se cm 1%.! o produtor lo<) ICC'C!

bta S~ do p«(o f1naJ, J'4to pelo (Uft\Umldof c1.J C".atnc C ~ ctlam 

a~~id.,_ r<l.t C<lmcr~;Uhr~lo. cm 191J o pccu.atula 1A ~4•·a p.tl• 

IK1p.1ndo cm ~ >cJbtc o fruto dO\ K"Ul an.:o .anm de Ltbu&~' c 
n..:v• ro~n produ.tlt um bo•. l:tlquanlo 1~10, o "cmrra.Ano" ur~no, 
cm !o .Ji11• t!o somente. iund.a tC('Cbta m o41'f.r~an&a. 

Com um llmpll~o vcrcúdttrAmen&c: •:~icida, den&t'O do nlu· 
pulo c:ntc:ndirnento que "quem (ot podrt K tfbtntc:". Vllc tc:J

~II.u. noYllmcn&e. o~ de doi• dt:» subprodutO\ do boí: o sebo c o 
couro. 

P<lr~ C&Uic.lt ou cobrir c» custo• urb11n01, iJ&o é, o valor p:~a:o pc
.lo~ insumo' que subirnm de 1973 ;a junho de 1976, entre:.)()() 1 700% 
(ui umn "cobbot:IÇlll)" c:xprc.uivn dns mullinacion;ais que controlAm 
010 produto' qulmicol), os curtidores raolvc:ram o seu prol>lcmu da 
seguinte forma: Nu medida cm que elevavam o preço do produto 
uc:ubado, uré: duplicli·lo, de CtS 70,00 m1 cm 1973 c: CrS 140,00 cm 
1976 forum pugund.> menos pelo couro bruto, isto é, de CrS 6,00 por 
kg, pugos em 1973, chcgnrum u 1976 pugando uté CrS 2,00 por kg. 
Rccc:nlcmen&e, com o reinicio dus c:xportuções c gruçus, exclusiva· 
mcn:e, u c:lu. é que o .:ouro reugiu c recuperou os preços que obtinhu 
cm 1973, ou seja, CrS 6,00 pfkg. Pois bem, Sr. Presidente, lemos al 
um tlpico caso de impcriuli~mo económico doméstico, vez que a 
matéria·primu, no ca~o o couro, que cm 1973 significava 10%. Com u 
recuperação dos preços vigentes cm 1973, cm verdade passou o cou· 
ro bruto u representar tão-somente 30% do produto acabado, eis que 
os "empresários" urbunos nilo se fizeram cspcrnr: mobilizaram lo· 
dos os meios p<tra pressionar o Governo e, segundo os jornais, jâ 
l~riam conseguido umu vitória hastante significativa - u retirada 
dos incentivos à cxpor&uçào do couro, 
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So C'4'W) do teio, ol wn. • "alb~-~ muJtiQxioaak t 
11L1H que úpíl'oe:atfi•.a,. poD doaiÍIWII Ulllbba o tCU CIIICliUaiO. Yo

J.IIDOI.. com··~ -PIC pu•--~ • 1976 CIOIII o 
wlloo ~'IAO - praco « CIS 6,00 o quilo. itlt' t.. o mc:tad11Mmo de 
197.) ....... ~"" l'ft07l dch ~ ·..al»d«K: ~
pA 0.0 -em,.... c. ,.,, CIS .1.10 - «11 1916 C-' l,ol!, ~ oo 
~. ~ l•'-- 191) C.rt cU!. c. 1916 CfJ 1.:1. ~ 
CIIIW1iiiiP-~ * :00 v-• (tllk cfc 08llll 188lliUOOII'al).
J~Jrf,, ~ • .!0 •• ~ CIS ~-~- lnt. Cf$ ,.,...,, CGCDO 

····~"*" ...... ~--~-~~ ...._.,..,..a.. __,.1.10 • :;,ot..eo paWcl.. 

,,..,.. ... pt~·$1. ,....,......., ~-~ ......... 
tlf ..,.._"*~!I~ t/1 III (111111 P'ht-~-~da 

t.'Wio!~ .... ~ ..... ~w;wt.aptll!, ••••. 

c- ~.~~,. ~~ tt.1• •• ..._ ~ ~ ._ 
~"' ~Jicll· ......., . .,. ........ .,.,.....,.. ~o.., 
~ ... 111: ,.._.. ""'* ,~ .. t;JO;) ......... ClNtW 
,.,., ..rd!o IIII C .... ,.......,._ lfl "'!!ll ....... !Á-,.._.. f'lllll ~'O 
~ollfiOIIIW~ ........... . 

,.,.,_,-.. flf4fool. ,_ ~,.... - ...... ,_.dr.,.. 
fii'IAA, ..,...,ltll - "'"' Cll ~ ,qw •'IIIMt ~ IIII! ~ 
..,..IIIIIA ~ ""('~DfJ'f.. '111'11 ~ - ... ,...... Pf\l'-
llft*"'lt.· ~~"" .,.~. ~ ........ ~ .... 

"'"" i!t>411"-1H•IL • .._ • ...., t .. - ~- da ~ « • P*f*• 
_.a.Mtllif'Wilh~r~ "~~ 41» ..,., ........., ~ 
1C7111'. _.,. ~JI!I ......... - ~....,.,. ... ,_"'""' .. pu 
f"«<'jlfo - ~l!t .,,.... ... 

"'• ·~ .. 1QIJ ~~ t/1 III • ........._ 41» .......... 
..,.....t4.o .......... ...._ .... ,.,. ...... ~ ~ ._._ 
-~8 ,...,. t...-ítllf ,.,.... ~~. ~ ~ 
4Pi!IIIIIMJl ~"'"""" - IW~ lielf"•f!IIIO N ~ 
··-'114. fifi!~·- - 11' - ~·~~~oowr·- -f18111 - .... .., ..ní• 
"Hill ~~-ll&liQI ~. ~ *Cit ............ O~..., "' 

q* I!WIICJ!do, que cbcpiiiO\ 00 poftiO de pcrdcnno' U C'O~ 
de pat!Kipu 1)0 mcn:ado ~de Cllt1IC. 

Com " pcrd.t d.J ~ como t Mlut&l, "CÍÍ • quccfl cb 
~ .. ai\"CU que 1.6.,....- 1976. o bOI t'Oltou IOa pr'OI;Ot de 
191'}, Ma, - &MoÍia. a 1101U C1tDC aiacSI CU1ú1 IOO"'o mm can 
qw "" ~ tiscmn DO maCido bsum.tcioAI. Ot(. cm lf&lldc 
SW'It.. a juttif!C'.tlh-.t do cbaJca&o. a nvJo do abate dclat(rado de 
auttUCt.. cnfim. do baw ~ do teeor. do &PfC'ICI'LUdo. 
tequCJr, oh ~ de: ~ ~ AI .,nadtuna.. 
Eü, l8aii*O laü c pa"CK~ 1C111 mdhonldo Clll aipo• 
~ lcllll ~-ol~ ~ TaaiO t 
.~ 4W ... ~ 1~1'0. aM:UIIO ~o C'OftMI#oO 

• ~~c lti;libDdo o a4toao de lnltora. ~.S. 
~ ..... ~ UIU...,. 8fl"dhd AI~~ por 
.bflt (l;llbt·.ed.a. DO ~ ""8C8DdcMaM. mo~. oa.. de: 197J para a 
......., o lllfOI ....., ~ ~ n.o .. llllllltbD-.c • 

···~1o!Wc.t..lt.ocb~obtlcb. 
~ ~$t .. ~ ~ M ICIII cfâto CCIICIUOil rapmo 

da ... ~ .... ~ * 11101110 l"&k. AlnlJ!ui._ a da f3liJidc: 
pa~wdoa....,. ocp~h-o.dlr-~. 

T~~oq;c- OOMI.SO •que•-~&pio 
<IIII. OIJ ~ C1CIIIIIIO PRJ".IIalllft ~ 
Se,~.\~~ alo tal oC-.o IICPf,Jimúl 

-... ~ ~ -c ••vm~ ,.íd:í&dot- COIDO boje
di&. 

c- t.kl<r lilatWIIc ta~ 10 1101110 ~·~ nn1. 
._ .. .,. .... ~LdecStdctcrr•~· 

Ala: 6a QlõiC' $1 ~ oU ~ - (m6aM:Do b&UIIk 
~iOI'O: O.~.....,... i10 nubb CIIIJo M cqutperaodo, CIQ ...,_.aa_ te~ lquciea~Aiôd.tdr.. 

f"W OIUJN bcJo. iiO ~ ICIIIIpO CIQ CfUC M cria C ampb.a. f• 
"""" o - - Cllld.t •'1!1 aW« - do bocacm do c:ampo. Clllptep-

6o c 4'1111P!q.-dof. " ~ d.J f'lc•ídbxta SocW. 
Mn ..... -~J'OC'IOl, .. b.ncdc:~ 

QUADRO I 

.\~ 'e. )O 

.\~ ,)9 
Auw 4,16« 
flauta 167 
C".a.::au m 
C .ar~ ~ .. !70 
C.an..a'*<\~.u 1.9~J 

l'a,_lo 4.1~9 

M.JI>IJIO<'.a 2 .. 001 
Milho IO.NJ 
s.,,J .. ~.I.&) 

Tnr:o !.471 
ll.1n.Jn.:~ ( 1.000 c..o:htt>) .lOS 
L:ar.1nj.:~ ( 1.000 fruiu) .175 

,l.CI(o7 
).U 

l-.1)9 
190 
.. ~ 

2.069 
).92) 
2.147 

IO.S06 
S.747 
).1119 

302 
411 

\'~ 

'\.. 

1,0 

"'·~ 
!3.9 

I,Ct 
-li,() 

S.9 
S.7 
7.) 
2.7 

11.7 
29.1 

1,0 
9,6 

FONTE: Dado~ brulo' da Funda~o IBGE c: Minist~rio da Agricullura 
(I) ~limativa- Ago5to/7S 

~ 
(1.0001) 

197.t 197$ ( I) 

~~~ 

4)9 
(),411) 
L6n 

lttS 
J.m 

90.919 
2.238 

24.715 
17.28-1 
7.1176 
2.1!58 

3.54 

l.líSS 
.UI 

7.$.1.1 
1.664 
m 

2.S20 
1\9.935 
2 • .280 

26.6113 
16,491 
9.~ 

2.653 
SJ.l 

31.160.642 31.494.935 

S.2 
o . .a 

16,4 
-OJ 

36,4 
-25.3 

1.1 
1.9 
7.9 
4,6 

21.2 
7,2 
1,4 
1,1 

Como ~ vi:, ulguns produtos tiveram 6rc:a colhida menor, com 
produção muior. No cntunto, se: observarmos o que: ocorre: no 

Estudo de: São Paulo, onde: 11 tecnologia ~ bem mais utilizada, vere· 
mos como cresceu o rendimento. 



Especl fi c•çio 

Produtos 

Helhor•~~tntos e 
E qui paaentos 

lnsuaos Modernos 

Oeaals t tens 

TOTAL 

Produção 

A Agrl cultores 

A Cooperativas 
Comerei o 

FONTE: Banco do Brasil 
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QUADROU 

\'ARIACÃO PERCE.VfUAL SA ÁREA PU!\"T ADA 
PROOUCÃO E RE."DIME.''TO 
~IRE '""119'1' F.lf7J/19).& 

,..,._ .u.. ..... 14 • •• 
C..u~a...,~r -0.01 ),I) ...... 
c.~~ 0.00 -!9.~ -:t.J9 
Milho -a.a.:r. - ''-" 1,19 
Anot 1!.':'0 ..a, a;, _,,., 
A~ cm C~ _, .. _,..., 

~ 
.SoJa ,,:. )),P.. I )..No 
Tocnatco 1! .. '\& ::.u o .. ~ 
~;a !.io' - ).Dj 

_,_,. 
A~ -1).,.,\6 _,.: ..... 
a.t.a.. 0..1" ,,.. ..... 
~ -:o.n -..a,.)' ,..,.. 
11'110 !).!) :U.I• -o&.llQ 
U'·•drM._ - '?,OIIo -~ I,IJ 
8.anAa.a ) .. '& o.•• -"·'' Cdrool.l '·"' ~- ll.:J 
M~ - :t...9) -~ "-"" T ..a,crl~W. '-l-. 

~·Ct~ -9,41 ~ u: 
~ },1: U.H I).!) 
(';.aMJio l1,lll 
M•-.a -1!.0: -~.o' ·~ 
1:0!\'Tt:. lmtllulo dr f;c-a.a ,\pk.,U lk ~ f".aulo 

Obtclrv·- que .- adtut'M que '*'-~ de ~, .. 
~ no 8nuil. -ln#- ...... ou ~cm sao 
P•ulo. 

EumUICin(lt, qot';J,. I) qw ~ (li)Cft • awtl~ l'l.a.aa.:onr.a,. 
qw JU~ o fulcro do nouo pronuaaamallo. 

QUADRO III 

Dt:eallro de U7~ c.uallro di 1975 Y1rtaçio P•rc•fttu•l 
V•1or " V.lor : 0.:•1973 0.:•191~ 0.:•1975 
CrS al1 CrS ali Do:•197Z Do:•l97l Do:•l97~ 

19.891.087 62,3 Z9.H5.911 57,9 CZ,6 112,9 .:a.o 

8.223.123 25,8 13.893.786 27,4 58,6 5~.6 69 ,O 
3.434.873 10,8 7.003.285 13 .a 40,2 96,8 103,9 

345.315 1,1 475.911 0,9 21 ,5 10,9 37,8 

31.894 .398 100,0 50.818.893 100,0 46 ,4 90,8 59,3 

25.393.351 79,6 43.471.496 85,5 48,8 ll0,2 71,2 
23.552.576 73,8 40.084.816 78,9 51 ,I &0,3 70,2 

1. 840.775 5,8 3. 386.680 6,6 24,3 79,8 84,0 
6.501.047 20,4 7. 34 7. 39 7 14 ,5 JS, 7 14 7. 3 13,0 

S/A 
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Como JoC \'é, Sr. P~dcnlc, vcrifiamo• um inctcmcnlo muilo 
maior, r.or p~nc nlo s.6 do cracimcnlo de f1110 d~ lin:anà:~mcnl~. 
'umo dA Ol'lCllllç.lo doo mc:unOt. 

que \'cnha propic1ar melhor produç.lo c, te;)ttimo,, ma1o~ produli· 
\'Íd~de. 

Ali:m di~~. o Gu•crno não dc:Ku:;a d01 prcçoJ de cquip:.mcn&o, 
rcbaon~d01 'om UJ preços do) produtCJ. A pro\ a d~o é que vem 
d.m.nuu\dl) o1 nc.."Ur.i~L!dc de unidoada produad;u, P""' Aqui,içio, 
por c.\cnapl4. de t:-.:~l<lrd. Vejamo' um.a pr.l\'~ datA auc:1iv:a, E 
aao. Sr. r'roicknl~ que: corno 'urprc.::~dc:u :a mim, iri ,urpn:cndcr o 
Scn.1do c<~ :"ôaçâo. o.~c qu.adro. 

lnfctC•tC, .Jo Quadro UJ Ulll.l pollJK:oi de .aJl.J~t~.~IU~: O que 
m.aa~ W~bn•, cn1 m.a1êlu de cruprbUmo. ~ •sna~IJur._ tot11m oo '"' 
•vmoo modct'nol c m a;wp:ai!ICliiiOl.. PrdmcJc.te c:nar ~di(Uct.. ,o. 
m.. Oli toCI1Ido laló, p..r.a o inacmcn:o da ptl)d"ll•·•dlldc. :><lo .te pcn· 
04, o.otnmlc, cm fin.anO..at o pt<'dulo, m.1<• t.lm um ~crn..a produli\·o \'c;.lmm: 

..... ~1 ... U•t.t• ·~::4,1 : .... ; ,...,...._t ~ tl/'.) ~.t ~~ ~~·ttt-.:â.p .. t•·:.~. 
"•·t "t.P..t~ 11-1·.'·~~~ ~t.t,'L;;.-1, 1t..l .,4.;ltc,} :w.,.:..t: ..... 

• (>I· ·ttt·<~: :,t*ltu .... ~ -..1"11': : .... ~ ( .. 'tfll·l;a 41''1.1.! :""'' .. 'P ,r,, "'·~': :-"'·-t• ""* .,...,,. :if'll·~( • 
n•• .. , .... , ~ .. t'ln ""' 

h•! .. ! ... '/ll.- .:·~ t,,~ '!':1~ , .. ot:J~ 1 ~ ~ t·t I:!; :.c~ ~;~ 

#111111 t:t "o!/:.. :·,,tv. ~h ;!I~ ll t!'j III :,:;J l't 

hr.a ,.;., ::,; :'!.~u ~· u .. - ·~ "'. :.0 :.).;1 ~: 

U~t •• ,..1' ~~ l·t·N· !'t ~ ) ~ ~1 ~-· t.t ::.:t ,, 
hfl 14~ ~: ; 

-~'' ,,.!/ ~(.: " •···· 
'. l,tl! a 

.., .. ~: 1: .• .t~ !,frt -U: ~4t a u~ c: ; .. ut ~~ 

'o.:'J ... •• ·~ 11 ll :: tW, " l.l~ 'I 
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I. \OU. C-''' 1:>\) ~ALÁIUO l)t: DIAitiST .-\ PIU:.SIDl:!IOH. 
L ~IÀKIO MI~IMO SA 0\PIT Al. 

LST >\1>0 DI; SÃO f•AIJLO 
( 1970- l'I':'S) 

1970 
IY71 
IYn 
I'H.3 
197~ 

1'175 (2) 

S&l.àrio 

Dl&n"· 
RN.srat~ 

,., 
1~.os 
IYJ,JS 
151.40 
.34050 
475,50 
s~.oo 

(I) Média anual ponderada 

Sahirio 
\UDlmo 

aa capital 

(I) 

174,27 
212.~ 
2.$4,40 
:m ,93 
J5S.20 
376,SO 

(2) lnfurmaçào rercrence a abril 
F.mlc: lnsci:Utl.l de: Economia t\grccolu 

Rnaçio l'nccntu&l 
mtrr ~árlo lk 

Dlari•ta h"ldmlr 
r .. !lírio uúnlmo na 

caphal (a/b) 

bS 
DI 
99 

··~ I~ 

142 

()c: 19'1 c 1·n~ ·i--~" rnc:mncnco do wUoo ru11L H6 que ~o~: 
IC'\.ar c:m cunu ~ p..r-."d.l q"e o rurlool.:a mxbc etn oulroJ bcn. n.'lo 
.:••:npul.ado• n:. u:munC'f :.çào cn1 apb:ic. 

Em C.Mi•. OOITh) c:•anrlo. JI.'II"A A, f'CStok\ maí~ pobra, o 
lc:n.ínlmo ~ rq<c:c c!c ~nar.a mAu :ac:c:nllllldl&. Sedo, \'CJamO). 
Cm11 o ul.íno mln•mo •·•,;cn&c de C!'S 602,00, nAll JoC conlqluc um 
rc.iio o.,; •·aqiOC'lro J"<'r mcn<» de: CtS liOO.OO. Jí,·rc de :do;amc:nlo c 
'"m•d:&, um rctomro por ma101o de CrS l.mcu Cr12.000,00 . 

M.a•. Sr, J>r~dcncc, ~"'' biAr muito de peno a 10001 nó• c >cr 
mu•t" pt.h1mm. '':&le tr.uct aqui a mxnlc criJoC de ~b~•tc:cimc:nto do 
fCJJ.io. C.lr.:.:lcn/crolo•. rmm um~ \'Cl, o "aho ~pírllo'" que move: cs 
'"" "cmrre'\.Jtll>~" VcjJIIh)• " col<~b<)ra.;lo que propicium au Pai~. 
'III rap.>o~ .. ,,. apelo• : c::o(o~ govcrnamcnuais. Aqui t:'IIA. Na 
... t:~ ;.:ns. çom um auMento de produ&ivid~tdc com 63:! q:..ilos por 
h.1 contra ~bli d:a ,;ai roa :~ntcríor, c um aumento de 1-16.800 lonc:ludus. 
••u )Cju. 2,459.~ tllncl:.das con1r:1 :.302.100. N!i OUKII do lucro 
f.kil c wn;i;uJteo. n .. impunidndc. o~ "cmpraâtios" clc:vanam ~preço 
d•• fcijlo Ol<h:;ldl.l, ali: ;uinsir mais de CrS 20,00 por quilo, quando 
n;a ~fra o maior preço no ntaCliÚO foi cm agoslo de 7.$, por s;ocn de 
(oO k11. Cr1222.00 c:m Goi!&s c CrS 205.00 M P11runil. 

Pelo c:~po~to, Sr. Prcsidc:nlc, vc:rilicamos. mais uma vc:z, o c:tcr· 
no c: mais que danoso lucro pela c:.~cussc:z, provocuda; a puru c 
simplc:.\ ltansfc:rc:ncia de: rcnd:1s. Vemos, como demonstram o~ 

números até aqui c~aminados, que :rs condições de operacionulid:adc 
do scl•>r · ;~,;ropccu:i~io vem mclho~ando num crc:.\Cendo: crédito, 
produ.;ilo, produtividade, tecnologia c preços, mui lo embora estes 
niio aprovcilcm aos produtores. Mus, cabe indagar: c: o principal fu· 
to r de produção- a terra'! 

Vejamo-la, pura nos entristecermos mais, para frustarmo-nos 
mais. face o comportamento impatrictico c dc:sprc:pa~udo de muitos 
dus "empresários·• rurais, pois chegaremos, finalmente, à esta alturu, 
it conclusão de que o próprio empreshriado ruru! é o rator muior d•: 
cstn:ngulamento dl: agropecuáriu. 

' . ' ' ' . . ' ' ' ' . . ' ' . ' , ' ~ ' . 
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Reclamo• c mais reclamos temos ouvido c (cito coro na .. ...,una 
du vac.s, opccialmcntc quanto A pequena rcnt:~bilidade do ~e~or. 
Pois bem, Sr. Proidcnlc, apôs dcbtuÇllr•mc sobn: os ndmcnn. pauci 
11 indl!su·mc: ltllb11lbll·sc 11 tema com finalidade emproaria!, ou aim· 
plomcntc de pura JUtnistencia? Ou opcna·~e na &Jtopc:cuAria cm 
termos de produçlo, ou por ser 11 ira mait privilcJjad4 cm crtditos':' 
I'CfSCJ\IMC o objctivo produçio, ou 11pcnu invatc-K pana opcaallar 
o valor da tema'! 

[)cqnaÇ'.'Idamcntc, Sr. Praidcn:c, ul\'0 melhor juizo. 11 ~· 
l dltim11 indAsllçlo l: politiYll, c alirm.~úva. ' 

Em ''CI'd.:adc, muito• de bo.t lê. atê mamo kvados por um 
.a~<~víwno c:on!!Cnito no homem bnuilciro - m.u ~em 1114101'0 

c:•pcrienc:w - tem-se doloado d~ ou~ JC'Iora pana 4 

aJiro~níl. M.u o dcplor4\'CI ê o m\ltmc caudal de avcntun:ito\ 

cm buJCa do lucro rkil, VÍil YllloriuQ\o do património na 
4p0pccu!ria. :-:ao \'Cm pana o Ktor com o fito de produzir cois.a 
alsuma, o que bwam c tbn consc;uic!o ê cspcaallar o f111or 
(undulrio. 01$01·~ de f'J-'WJCfll, 11 C:\aTIJIIll, o que \'Cm «orn:ndo Rll\ 

ad4da. 

Nem uma ~o. l\lld4 no Bna.NJ tc:ndcu IAnlo, no uo pa.a.ado, 
.atê Ol ni''C' de ~. como rendeu 11 apccullaçAo lmobW6ri. ll&l 

11!4iora ad4 .. bt:uilcir.a.-. 

Vqo-mc. Sr. Ptcsí6mtc, na coah~ d\1CI de dcnu~ 1t0 

SeNdo c i\ N~ quc o atdito or.OIIl ...: tem Pfa'.ado, 10t 

~AI!Wco Íltapoft.t.l~a. p.lt'A "'ff«\<latcm no KIOI pnii\Ario, 
com a tar.1. cocno . .c (.u nA.• Bob.&• de V.alofo. O quadro .abal'o 
conobool" flli\'C dcntiDCW. 

: ....... .. ,.,., .. "'. ;...,....,.,.~ !.-.... ,.. ..... ,..,,....,.,...._ ~ •• .._ ,.,...,t • ..-·u...,..•.a. ,..,. ... ~c~ 
Mtt11 

c.1Ao C.r1At :-..,. (..,,.,, t...:,., : .. r•t• {•t~"'·• ,,.._.,... !#~ot,,. (•'l. ..... {,t\,;;..., : ...... ,,. (•i.l~· (..,, ... '""'U ,:, c'J 1'1 t:l ! ,, ,., r·, !}I ó t:l '1: ,., l:l I a, ó 

lKf ::0 1,10: ...... \l't .. : l';,fl 41., :•• .. l'l,U :::: 11!-: n.:.t :'1.'\. .;I :o=, li) 

ltl:l J.m '·"'· "'··· 
,., "=" 1'1.11 !11, !'1: &:.:-: ~ .. ~ ,, .~ .. ,n.: ~~ 10,11 

lt:l '·""' '·'" ~~." l.t'l-l t,a, I:Q,:r. .. ~~ nt '!'!r·" f,l) t..H 1':1!'.~) t.•,~ tt: 1~,1!1) 

n:: ~.= 1.114 u:,u I.~;Q 1.: .... u:.n 1,::0 l,l:l ~~~~ c.n. ;.c.., IIJ,C.\ uo l-:'' ltt.~t 

lt7) ),):) : .. ,, 11..1,1) :.-~~: a.m ll.l,): : .. :.:o I.Wt ~n.u I.Jr.O l.~t: hl,l: ... ~ '1'1.: U&,U 

"" 7,v,Q i.l!t ):!,» i.JCO '·''' m.u ···~ :.w .u:.J: J.NQ t,:t.t: Ju.n ).~":1: : .. •tJ ,,.., .. , 
atn 10.1~ i.:ae Xol,U 1.C!, J.~l uc.w '·"'"' J.J:~ ,.~ ..... un : ·'·)Jf ~"'·'' 4.!')1) :.•" Ml:l,l:• 

111 :•f-;in colol>C.I "'J•.,.l"' ~ <•C. .... 
(l) l'i:•• u h:•C~ ,.. ••lc,., "'""'ln. 
(3) ,.;,e,, t:o ht.aeo, .. to~·n fll'!l Crt c. 1J11 ,...:, :--cac. •:--" tO'IIJõl"~.,.. tc~tu. 
1'1 ~I'!(! <o ''"'ln, c.lcwh02 a :-.•:•• .:o. •tlo-n "'CrS ~ IUl, ~nt ~ «>"."'-<'-• un • ::). 
rOfltco: :fl:,~ttw:.o C:• Ct~h ,~,.rcoh. 

Notll·i>C que o maior uumc:nlo sofrido foi a terna de ampo 
(.310,32%), liCllUÍda da terra pura rcnorotamcnlo (310,2-I'J.), E ilto 
c:m um período de 6 unos- muis de 50% ao 11no!!l Isto JC deve, uni· 
Cllmcntc, Aquela apc:culndoro que JC atao n:tirando de outro• 
M:torcs c lnn~ndo-5<: na ngropccuãrin, mas nao c:m sua opcruçilo c 
>im à procura de empate de cupital na tcrru nua, podendo receber 
créditos privih:gindos c valorizar lllcrrll sem Ira bulho algum. 

Como conscqUi:ncia, ar estilo ns multinucionais invadindo 11 
(m:a, pois, no mlnimo, tcrilo vantagens liSCllis cm certas Arcu. E o 
pior - sllbemos todos - í: que esses alic:nlgenns vdo, cfctivamcnlc, 
trabalhar a terra, cnqu11nto o empresário nucionullimita·se a gunhur 
na especuluçilo e reclamar du estutimçilo, diutumn c criminosamente 
:tlimentuda pelos tais "homens de livre: empresa". 

Tomei, como indicador, o Estudo de Silo Paulo, onde, por lodos 
os títulos, temos u mais racional e produtivo ngropccuária do Brasil, 
port:mto, :1 rc:gi:io onde o auti:ntico empresário rural tem a preocupa· 
çào maior cm ser cauteloso nos seus investimentos, isto é, aplic11r os 
recursos cm moldes a que: sejam bem remunerados pelo que 
produzir. No cnwnto, como justilic:tr 1:11 v11lorizaçilo du terra 
qu:mdo sua produção niio i: rcmunc:rativa, e nti: mesmo deficitári11? 

Mas o pior, como fruto exclusivo da criminos11 cspcculaçilo, 
vem ocorrendo cm outras regiões, especialmente na Regiilo Norte do 
Pais, na chamada án:a dos incentivos fiscais. 

Ainda no setor fundiário, temos a marcante c permanente 
prc>cnça do Grileiro, revestido du roupagem de "cmpresúrio rural" 

do. qua~ todo' o. di.u n<ll dlo notlcilu 4 aónia policial. Dai por 
que, Sr. Pro1dcntc. :a minh11 poiiç!o ncst.a CIUII, face ao. inllmaos 
pronunc:i:amcnto. cm dc{cs.:a du ternas pdblic:u, pana que as monuu 
nilo JC prc:stcm 110 cnríquccimcnto illcito c mau que: imoral dos 
grilciros,j4 é por dcmuis conhccid:a de lodos. 

A par destes pronunci:amcnto. c projeto• de lei, buscando n 
:10luçilo, lenho insistido na ICK de que ao Poder Público, o que deve 
intcre.uar mcno~. deve ser o produto, o valor arrecadado com a 
-vcndu das dit:u tc:rrus, vez que, cntrcgando·u nos que us tornem 
produtiva!~, pnrn que as mesmu tenham uma funçilo social, tudo o 
que ali M: produzir. irA gerar tributos uo erário - vale repetir: O 
Estado é c continuurú Jc:ndo o eterno dono das tc:rrns. 

Pois bem, sem m:nhuma infidelidade As minhas origens, porque 
no verd11dc busco - cm último insllincin - Jc:tvi·ln lculmcnlc, 
servindo 110 Brasil cm primeiro lugar como um todo,long~ de prctcn· 
der prcjudicur qu11isqucr dornlnios legitimamente constituídos. 
Como defensor intransigente da propriedade privado, lenho apelado 
uo Senhor Presidente Gciscl, pura que lance mão do Al·S, que 
decrete o remédio heróico, único e capuz de resolver o problema 
fundiário no Território Nacional, Áreas enormes - silo do 
conhecimento de V. Ex• c dos Srs. Senadores de um modo geral -
Sr. Presidente, invariavelmente de terras agricultftvcis e vulorizndns 
por obras públicas e pelo trabalho anõnimo de posseiros que as 
do muram c cultivaram, que as tornaram produtivas mas que há mais 
de 15 anos cncontr11rn·sc sub judice, sob uções discriminatórios 
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propostas pelos Estados, especialmente Goiú c Maranhilo. Seja pela outro lado, no ensino acadcmico, nos· I• c 2' Oraus, tcmoa quase 20 
inc:xpcricncia dos juizes ou habilidÁdc c falta de ésc:rúpulos dos milhões de matriculados, enquanto que, pata 40% da popula~o só 
advog!ldos. dos grilci_ro.s, taill açõcs puderam ser cOntestadas à ~poca o'fcrcêCmos, cm termos 'de c:nlino profissionili%àntc, .6.931 vagas. ' 
c ~r isto, dcpc:ndc:ntcs de citações pessoais que jamais ocorrc:rilo, Outro fato que nos parece digno de ser ~tado ..,..; tal'l1b&n. 
pois nelas constam condóminos fa.'lwmu c por·acrbcimo, que .extraído dliS informaQaes do Minisúrio - ~·a. cxiltancia * 3' 
residiriam cm locais inaccssivcis at! mesmo a uma rogatória. · funcionArloS para cada aJÚno nos cstabc:lcciméntoi de. ensino m6dÍo · 

No ali de alcançar a soluçio, procurei o nosso Uusirc c honrado agrfcola, encarecendo os custos c confJIIIrando oanprquismo. ,; •·· 
Presidente GciKI para ade verifiCar um profundo· conhecedor do . . Tambéu no ensino de 3• Grau vcrifiC:Í-sc qi!C a ~cipi;IQ' da 
assunto c mais do que preocupado cm rc:sol\lê.lo. Connado, dado ao oferta de ciencias qrtrias ~ butantc reduzida, comparando-se cop1 
ICU alto !='Plrito de justiça. confc:aava-sc: rcccoso de cometer a menor o totAl do .ensinei superior. 11!0 evidencia uma real nccessida~ de. 
injustiça n:a soluçlo do muno problema, utilizando' a mc:dicaçio c:xpansAo. • · 
pedida por IlM. O aumento dO. n6mcro de matrlcUJas nos cursos de ~ 

Mesmo aociw.. Sr. Presidente, as minhas modcsw pon· agririú nlo vem aoompanitando a c:voluçio-d~matrlculu do·cnslnÓ 
dctiiQ6a. o citado ato nlo Rtirari.t da jllltlça a açlo, ou mesmo da· superior brasileiro, nem de Joaac, correspondendo apcnu, a 2, ?S do 
comarca onde CltiYa~C ajuiada. Umitar-14>ia. IJO.somcntc, a total 'cm 1969 c o pior, com dcc:Unio aocntuado, pois cbega -cm 
ddcrminar que ,oltauc a IIIC'Im8 l fase preliminar, abrindo ou' 1973- a ÜCJJ do ensino de J• Grau. · 
mantendo Ot me&mcK prazo. fludot na LQ n' 3.0S.I/S6 que rqc a E aqui csú,Sr. ~dente, o quadro, a fontl:quc:.indÍca: 
~1m.t. Com ~o. :abrir...Õ.iAm oponunldadc:s para CK lqftúnOt 
ptOSiricUriot pua te habrutatan corrcumc:ntc, CIOIDO tambbll aos 
ptVCUndora póbllcol para anicu1arcm o que fOIK de direito. PoiJ 
bal. ~nle tal atpma~taçlo. qc.c mcamiabci poaU:riotmcntc, 
por ocrito, JCIUl)do ful iaronudo. Sua Excd6ncia. o boatado 
P'raMb1e Gcitd dciCmUaou que .C bulculc outro caminbo Jqal 
pcMhd. a na. ck ~ uma 101~ toem o uío 6o rcmWio 
airaDo. Tudo b.1o. por ra;pdto A propriedade privada. Trqo a1c 
rcúlo .a Scudo, SI. Praldaltc, c A N.çio para qge cbqvc l 
..ocnàâlci.a 6o cmprcwri.do DKiooaJ 1M) ICU lOdo c. aa pe.njaüar, 
eot CfiiC. por ~"ou mA ll te YbD DCPncSo a Clllalpnadcr c 
CIIJkbonv COIII O ~te d.t Rcpóbtic:a que, aWt do que locb, 

ludo cna taiD, n&o t6 para pmcrwv, nw, sobretudo, pua 
tOf1Akut ;tiAJcuüq privada.. 

Dei Ot c:ttdllol que dcwaa ICf maatídol c ampliado~. .c 
DCICICiflolrio, nw COCDO &clta~ bem aplk:a4a. bem orientada, de 
CIW!Cir• que alo pcrpccue • cSomça ou awc o pec:icatc, mu qge de 
t.&o ct'I\Mbque • ~ 

Na bwa 6au lera~ c de pcuoa} para apliQ-11. 
COQ.U~ .doei~ af. • palri6tica ~ JO"Cf1WDCfttal atra\'Q 
dOt ~ c butamcntOt áccuadOt pdo Minisü:rio di 

O~AOIO Y!l 

CfOI.UCJ:O' 00 11011(10 0C IIAT•ftULA~ [III CJ[~CIAS UlltiA$, 

I dilUO IOTAL 0C llloTifCULAS 10 [1~110 surUIOI•lt1l 
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1.111 
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lU 
(l76 I 
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l't7l 

l,lll 
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IS.OtO 

lU' I 

fds~Q~Çlo cCvJ1un. hUI •• lCt.IU cU.HI Ul.Jt7 , 6II,OS: ll6,C"' 

Tatuo mo t ~ que, Sr. Praidcntc, ao te analú.ar • t••· hp! CIOOI (ltcJ (IUI czol). rrc~> 
w&U&C'lo 6o cmmo d&t cibKi&t qririaa. prindp.Jmcn1c no que diÍ ; ___ ....;..._....;........;.....,____; ____ """"

1
-., ,"--

s :,1 :,c r,1 ·z.o 
rapalo ao mamo de I• c :0 Gra&n, ot..av.-te alJo de OOMtranJCdor 
para um P.& cuja a:onomi.a t: mail que dcpcttdcatc do tctor 1rorrc1 iHC/IItC 

apopcadno. 
Em 197) a '*'uaçlo te CIOCiriJWllva da lqllinle forma, aqundo 

0t dadOt pubbaadot pdo M EC: 
a) pnA.Uo. q.rfool.u c colqiOt qrico1u cm con\'àlio com 'as 

Sccrcuria.• de Educaçlo- odmcro de alunos matriculadOt 1.081; 
mo cm lodo o território nacional; 

~) colq:iot. de «onomi:a dombtia rural da rede federal -, 
nllmcro de aluROt ma1rkul1dOt 617, 

c) coU:Jicn qricol:u da rede federal - número de alunos 
matriculadOt 5.233. · 

bto pcrrai' um total de 6.931 alunOt matri'culados. cm todo 
território n1c:ional. 

Ac:t'Cdito, pois., ser nCICICSÚrio c ursentc, por pane do M EC 
mcdidu corajosu, a fim de que seja corrigida esta distorçlo ou 
anonualia para que possamos contar,· proximamente, com m11ior 
número de t~icos . de nlvd m~io que ljcnham a atender as 
populações rurais carentes dessa wistt:ncia; nlo .devemos C~qucccr · 
que esta assistência h6 de ser difundida cm linguagem de fácil 
wimilaçüo, porquanto sendo o· nosso homem do campo 
dcsconliudo c arredio a i(lovaçõcs, ofereceria resistcnc:ia à 
implantação de nova tecnologia. · 

·Outro da~o 'sr. Presidente, a ser assinalado,~ o de que cm 1975 
existiam 50.590 alunos masriculados nas Escolas ncnicas Federais, 
o que é muito pouco, face às necessidades das no5sas indústrias. Por 

Vc:rilia-sc, por sua ,cz. que o dctalhamcnto do 11 PNO para' a 
Ara de agncultura, mostra que as metas fwdas para recursos 
humanos, de nlvel superior, tendo cm vista a a~111da 
implc:mc:ntaçilo dos plano·s governamentais, tambbn ~ supé:flor à 
oferta instalada. · '· · · 

As quarenta institui~ nacionais, cam cunos''neita' Arca· de 
ensino ofch:ccram. cm 1973, cera de S9 cu nos assim distribuldos: 

a) 24 de engenharia agronómica · 
b) 20 de medicina veterinária 
c) 6 de zoot~iça 
d) 6 de cngcn~aria florestal . 
e) 2 de engcrÍharía de pesca (Nordeste) 
r) · I de cngc'nharih agrlcola. . , 
Desses, 60% são federais, 5% municipais, 5%. particular~, :e 

somente 30% são estaduais. . 
O Brasil contava: cm 1973,- como já salicnt~vamos .::-.com 

I 5.090 alunos matriculados nessas Arcas. . · · . · ' · · 
S~licntamos ·outro aspecto apresentado pcla:·comissilo 'Cic 

Ciências Agrárias, sob a coordenação do Dcpartanien\o:dcAssúntos 
I,Jni~c:rsitários do MEG: ~no que diz respeito à alta·qú'alit~eaÇiio.'.~o~ 

, docentes dessa Arca de ensino ....:. 43% silo portadorçs de.- nQ mlnimo, 
titulo de mestre e 10%, de dÓJtor. Todavia; 'pcrceótam' eles; iui su.a 

. . ' . .. '• 
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grande maioria - quando daquele levantamento - ,SIIIArios 
infcriorc.~ a CrS 4.000,00. Acreditamos - tenho certeza - que em 
1976 u situuçilo crucial de remuneração já esteja, pelo menos, em 
parte, solucionada. Cnso contrário, Sr. Presidente, Srs. Scnudores, 
as.~istircmos, cm maior escala- porque ela jã c.-ciste- o que jA vem 
ocorrendo: o c.wazinmcnto de profis.~ionnis dc.'i..~ll Arcn de ensino cm 
nos.~s faculdade.~. prejudicando a formação de nos.~os jovens c 
dcsquulific:ando mais c: mais, o ensino. 

O que me preocupa Sr. Presidente, é que estes profissionais 
poderiam deixar de oric:ntnr nossos técnicos ngr6rios, 
dc:scncornjndos pelo que vinham percebendo. Mas, volto 11 fri~r. 
temos ccrtcla de que a situação snlnri:tl desses docentes não sej:1 11 
mcsm:1 que: apre\Cntamos no quadro que se segue. 

Como c:urio:~idadc, Sr. Praidc:ntc:: 

QUADRO VIII 

Sahlrlo Nmbum Titulo dr Doutor 
TI ruJo Mrstn 

até 2.000 SI l-I 2 
2n J.OOO ss 23 I 
311-1.000 38 30 9 
+4.000 24 -IS% 9% 

fOSTii:CióCA(I974)Aollaou~ 

Creio, Sr. Presidente:, chcg:adn 11 hora. espccinlmc:ntc: aos mau 
velhos, polllicos, homens· de: empresa, profwionnis libenis, 
educadores, mncs de f11mllin, enfim, todos ., que: sentimm na 
própria carne os efeitos da dc:m11gogia 11ntcrior 11 196-1. a nõs que 
11uistimos o Bnsil d~crc:dit:ado unte as demais noções, nós qm:
contri~t:ado!o c :llé: mesmo tri:mulos de receios - wumim<» o riJÇO 
de ver correr o sangue generoso de nossos irmaos, num movimento 
que: tardou u.nro, que: se rclutou UJnto cm iniciA·Io, até que 11~ n05511$ 
mues, espos:JS c irmlls vics.~m às runs onr n Deus c: nos colocar cm 
brios, como homens, pnr:a que puscs.~mos um b:utn no nnarquhmo. 
é chcgudu u horu - repito, espc:cialmcnlc dos mais bem dotados 
intclcctuul, social c ccomicnmcntc, de procedermos - diante dos 
mais jo\•cns, dos que: nuo c:xperimcnturum os vexames c dificuldades 
por que passamos -. a umu uvuliuçllo, um bnhanço honesto c rcnl do 
que érumos untes de 1964, do que somos c do que seremos pura 
melhor, unt;: os esforços govcrnamcntuis, coadjuvados por todos os 
vcrd:adcirumc:ntc patriotas. Interrompamos um pouco u nossu 
prc:ssu, :a nossu gun:incin pelos lucros c pelo conforto mutcrinl, n 
correria pnr:a, u começar dos nossos Jures, com os nossos lilhos, 
procedermos c:sl:l anltlisc c com eles, por eles c: puru eles, mostrarmos 
-com u paciénciu c: frunquCl.ll que se fizerem ncccs.~rins - o que 
fomos c o que somos como Nuçilo livre, soberana c dcmocrlllic:a c: o 
que scriu deste abençoado oAsis, que: é o Brusil de: hoje, se voltAsse
mos ao passado. Se entregássemos, por desgraça, o Poder aos 
pregoeiros do dcsiinimo, nos inconformados com a credibilidade, 
com o respeito desfrutado pelo Brusil perante o mundo. 

Eru o que tinha a dizer. (Muito bem! Pnlmns.) 

O SR. !•RESIDENTE (Mugalhiles Pinto) -Antes de possa r uo 
próximo orador, desejo agradecer as palavras generosas do Senador 
Benedito Ferreira, pronunciados hoje, n respeito de um modesto 
acontecimento cm minha vida. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cnvnlcnntc. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL, Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último diu 16, o ilustre Ministro MArio Simonscn, cm entre· 
vistu concedida à Rede Globo de Telcvisilo, de permeio com outras 
agradáveis revelações, garantiu aos telespectadores que o nosso Pais 
nilo caminhava pura a moratória. Tal foi, precisamente, n manchete 
do Jornal de Brasília do dia seguinte - SIMONSEN GARANTE 
QUE O BRASIL NÃO CAMINHA PARA A MORATÓRIA. 

Como o nosso endividamento externo 1: hoje uma grande 
preocupaçilo nacional, a enfática afirmação do insigne Ministro 

Tihllo 
Macu Ovtrca Nio ToraJ 
Doutor Titulo. rnpoacknm 

3 19 " 100 
2 13 " 100 
I 16 6 100 
s I) " 100 

dC\'Cfia ter tnanqUilW.do muitos dOt que o vinun c ouvinam. Devo 
conf~r. todavill, que nao me lfllnqOIJi:ou, E aprcuo-mc a aopliaar 
porque, 

Dadc: •ua invcstiduna na Pu111 da F azcnda, tem S. S.. •, com 
inu1ituda (mjO~a. aocrcillldo a CuturoJC)Jia. rc:latiwmcntc ao 
porvir cconómic:o-financ:ciro do Paú. Dando-me cu ao tnabalho de 
confrontar 01 f11101 com <»)CUS propóstiCOI, chquci A concJUJAo de 
que, quuc inVllri:avclmentc. Ot primeiros tem dc:rtollldo amplamente 
01 SCJ!Undo~ J: i1t0 O que, a squit, lentarei dcmOOitn&r, lendo direta• 
mente: cm rc:concs de jornais, pana maior autenticidade, u frwtradu 
lWc:rtivas ministeriais. 

O Sr. Ministro, a convite: do ent!o presidente da Comiuao de 
Economia. Senador MugnlhAa Pinto, no dill l6 de junho de 1974, 
proferiu uma c:on(crencillaos membros dllqucl11 Comiuao, 11 qu:alu~o 
:~isti. Ewa confc:ré:ncia, que nAo foi fcilll de improviso, ma• veio cscri
lll, cu a tenho :aqui, na lntcgfll, atrnvb de rc:c:onc do Jornal do Bnull 
do diu 27 de: junho de: 1974, 

Tré:s maiores afirmativas'" o Sr. Ministro, naquele dia. 
Pnucmos u anulisA·Ius. 
Primeiro: 

"Se nilo houvesse a crise do petróleo. o nlvcl norm11l de 
déficir no nouo balanço de pagamentos cm contu-corrc:ntc, o 
qual indicnrin a absorção liquida unu11l de aapitnis estrangei
ros, seria du ordem de 2 bilhões de dólares. Com n crise do 
petróleo, pode-se esperar que essa cifra suba a ccrcn de 4 
bilhões de dólares, dos quais I bilhilo cobertos por inves
timentos dirctos c 3 bilhões pelo ucréscimo da divida aotcr-
nu." 

A seguir, o meu comentário a esta afirmação. 
Em 1974, o déficit cm conta-corrente foi de 7,122 bilhões de 

dólures, (dudos cxtruldos do Boletim do Banco Central), déficit este 
que foi coberto por 945 milhões de dólares de investimentos diretos c 
por empréstimos externos no montante de 6,891 bilhões de dólares. 

Portanto, confrontando-se esses números com a estimativa do 
Sr. Ministro, o seu engano, quanto ao montante do déficit, é apenas 
dc78%. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Naturalmente, minha 
opinião nilo pode ser tomada em termos absolutos porque, para isso, 
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~ 08 a Ollllia!ao di morat4na. Loto me permita. com 
·~ conSiaJ. dilll!f qM v, E&• .-ao ~~julio ao .c:bat qM o IIWII 

~ Alo ualu! ~ CIOal o - cSBcuno. Ellt.mdo que o 
... aduktlc da CIIUihA 18~ pode ~k OCiaVM:r com o 
~do_, proaUIIâamcoto. 

O SR. LUlZ C\VALCA:O.TE CARENA - AL) - Em 
pnmaro lup.r, Mbrc Sctlador Bcnodito Fcnàra. no seu apanc. 
\', E.a• diDC • palavra jiDU: autoctftica. Na Yetdadc. cu atou 
(&left6o uma autoaft.k:a aqui. S14 vamOt dciur que tamcnte cb. 
o. nouoa querido. ad\'CBiri01, ailiqucm o nouo Governo. ~ 
pm;lr.o que tenhamo. I altivez. • corascm (Muito bem!) de 
~uloetllld·lo, r.cnào nó• darlamo• rlllc.\a ~ ~ caric;Jturilla do 
Jomat do BnsU que ontem desenhou um bonequinha cm cuja farda 
ati escrito ARENA,· que traz, nas c:Ostu. duu c:hava, c um popular 
dit p11r11 o outro: IIi a gente rcgul11 a imagem, c aqui, ncslu outra 
c:havc,agcnle regula o tam. 

Nós nllo tamos iuo, nós somos bomens livres. N4o somente cu, 
mas todos nós aqui date Plenário, c nllo devemos perder a 
oportunidatle para reafirmá-lo. (Muito bem!) 

Senador Eurico R~cndc, perdoe-me cu nilo disse que o seu 
aparte nilo linhu pertinência com o meu discurso. Absolutamente ca 
nilo disse isso, V, Ex• pode rever us notas toquigráficas. 



-Jl3-

f~ Olol 1'111"""""'.1. tlól JN.DIII'!Obo .--~ qllllt ....., _ _.. .... \', t,. 

o ~. w .. .......,.. !'-tOa - GO) - ra- ,. t:..• -
.,.m" Sml rjpdo. aotlft ~ L.w C .. ÚCIIMf. lA~ 

.. ~·~)-~ l . .w (';n~..,..., ... ' ., .'"' .. 

~··~---\'. ta·-~~(-OIIIU-· 
~ o~~~ f'U'I'IIII'a.,- ,.._.. ~ ....... 

"""'"""' ~ _.,_ - ~ ..,. ,_ ..... tt-~ 
........ ...,_~_._..,.. ........ a- " t: .. • ...... 

lfnoo•.- -~~~· « ...... "'"·.-~ ....... -
...... ~ t o~- .... t:..• ..... "*'*· ......... ~ 
llllll , ... ~ ..... -~'""'"" ... \' t:..• tolllllilpl'l~--
.....-~- ""'10111• 011! ·-·-"--k:ol. -
I ... ~* ... 'c aoa.. illd- ,..,. • ..,..., • ._.,.. JoCPl Dto< 
~ ,....,. ,..,.. ~ ..... -- CIIRf'J 1' fllj!fM .. ~ 

•-~s~.-~·"'· r.:..·~-,.,..,~
~"' .... '~- ..u.w úo ~ .... úo .,.,.. • -
w•. 

O !la. t.l:'tf. (',\ \'.-l.CA''T'I:: (AJlt::SA. - •\ll- ).C-.,_., 
-w.~ UI- ...,'l!oot..._"""' 4!011A ..... 

(J :o.t ......... r~ ,.,Jtt;s"' - 001- ,..._ ,.. r .•• -
1<\i"..n.f' 

O ~ Lnt. C"'..\\' .\l.C.4.'\'Tt (.\Jlf.M - .\&.I - .W.... '*"" 
,~ ....... - ...... ~ .• r.-...- ... 

o !'lot ......... '""'"** (A.Jtt:s" -ao,- c-,.. ..... ...,. 
"'"" ·<1-...~ <M it •"Un ~""' , .... ,.,..,..,.. ,_ "'""'· ,....,. .., _. ....... 

~\' t.• 

os.. u~u. C':.\''.-U"A-'·n:tA•t..~"- A.lJ-~" .,... . 
... aloolfor...., IUdl p&l'l , •. t.t.• '~- dinl(unS.It 

O~ ........ ,....,...,. (AJlt.-,..\ - 00)- .\.1 t ... ...U. 1'.
~. ,.,., ~ t o -.. IAI • _,_,..Ido 4'11' a. ~ .. s
~ dlf coatr•..,..,.. par• alo w 4'11' pldit' • ,..a.nn *""'"' 
.,.,., 110 DObrw Scaador Ul.uv l&tbat'.a, ..., • ~ "" 
\' b•. quf o - .apdo t ~.--. ialfii'OC!Idat~. ~,_,., • 
o6o.. cu MU!."'"· qunw •-ghuu o proo""'Ci·-10 ck \'. b• 
f'do ~tr.lno. ct. t - 111at1 6o qw ..Jv~.et. • t -.. oe,.ttw• 
-k'. miUio m.ai• ~ 6o que u aruc:a' C'jiOdbllliCIA. .. aft>· 
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O SR. l.t..'ll. CA \'ALCA!'TE (ARE."'A - AL) - AJoU \" 
I~• • me aJIIdou -·c cv lbc -.,r~. meu IM)brc colq;a souno. 

A flC'J11ncla srandc allt'mAu...a 6o St. 1-hn&Wo MAno Ucnnquc 
S.mot~ICII, n..quda IJirdc de: l6 dc:junbo: 

"Sum pcrlodo de I~ moo. aindA que o 8~1 n1o m»
ba.ac um ünico CCIIJI~o de apltah alemo. eSc cmptbtimo. c 
eSc nKO. u ractYiü de 6,<4 bilhlkt de: dólarcs teriAm nui• do 
que: •uficic:ruo pana cobrir o ckfldc cm coata-c::orrc:ntc c ;u· 
pr u amoniuçõcs de: cmprbtim~" 

En!Ao. n:pc:tindo: o Sr. Mini5tro pnantiu que, mc:uno que cm 
12 moo nio n:ccbC»c:mos um tottAo de cmprátimcn nem de finan· 
ciammtos, u rc:sc:rvu cntAo oiltcnto, de 6,4 bilhckt de: dólarcs, re
•istiriam acudo. 

Meu c:omc:nt!ario: ao iniciar-ac o ano de: 1974, u rc:sc:rvu a.o
mavam precisamente 6 bilhões c 416 milhões de: dólares. No fim de 
1974, o ddldt cm conta-corrcnte- como jâ vimos- IIJCCndc:u a 7 
bilhões c 122 milhões de dólares, c as amonizações atingiram u I 
bilhilo c 920 milhões de dólares. Somando, entilo, 7 bilhões c 122 mie 
lhõcs- o defidc, com ·I bilhão c 920 milhões -a umortizaçilo - d6 
9 bilhões c 42 milhões de dólares. Portanto, 9 bilhões c 42 milhões de: 
dólares é quantia superior a 6 bilhões de: dólares. 1:: superior, precisa: 
mente, em 2 bilhões e 626 milhões de dólares. Percentualmente, o 
erro do Ministro, dessa vez, foi de41%. 
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~O~ C ~ df 66Wa) ~ 4a COIIIAooCOUftiiC 

o» P.da (.&J ~ ck 66ianll) " 

kocurrmdo - 114mct01o or.cW. ela - ""WlWba". qye t o 
Rdacóno 6o S..noo 6o llt'ouil. pcmúlo-mc tuu o ICf\lllllc 
comcnlino• AMC'It1va do Sr. Míawtto. 

Qwanco A Q~. • prcYIWo mU!i"criaJ (albou cm J.l~. 
flOD. cm vc.t de lO bilh&s de d61uet.. apon.amo. •pena I bilh&s c 
6SS milhôa de d61aro. 

Q11.1n1o A prcvúJo do cWidt de 2 bilhckt de dóhara na balança 
comc:rcial. houve um mo de 76~. porque, em lupr de 2 bilhckt de 
dólares. o d~lic:i1 de tfllnsnçôa correntes subiu 11 ) bilhoo c 514 
milhckt de dólares. 

E quanto ao déficit c:m conla-corrc:nlc, cstim11do pelo Ministro 
cm 4,5 bilhões de dólares. na verdade: c:le disparou pafll 6 bilhões e 
751 milhões de dólares. Prcc:isnmenle, um c:rro de 50%. 

Passando no recorte scguinle, rcconc ainda de O Globo, do dia 
15 dcfevereiro de 1975: 

"O Sr. Ministro da Fazenda, MArio Henrique Simonsen, 
disse ontem aos cmpres6rios, durante conferencia 
pronunciada nu Confederação Nacional das lndllstrias, que 
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se preparem paru Cllplar menos empréstimos externos cm 
1975 do que cm 1974,: aprc::senlou duu n~zcks: a nc:cc:ssidudc 
de se rcduLir o cndh·•d:amcnlo do Pab este ano, pan1 c:vitar a 
udoçJo de mcdidu de "lnlamcnlo de choque" na economia 
cm 76 e 77 c o f1110 de e» bancos a1111ngciros j6 estarem com 
o. .eu• limilco opcncionaio CSJIOIIIdOI ou próximcn do 
C>f:OI.:omcnh>." 

Meu comcnl.:íno pro~I>Gamcnte nlo hou•-c: ral~Klo de emrrê:lll· 
mtn a.cnn~atOI em 1?7~. ,.mforme .:mur.oou o Sr. MlnlllrO. Em 
I ?7..1, t.au anpráUtnO\ .u,cndc:r~m ;a 6 b1ihtla c li91 mdh<ko de dói.J· 
ra. conlt.a 6 b1Jb<lo c 'iw malhbo cm 1"11), ou oq;a, J.ll mdhtla .:a 
_,... DO ;ano p..a.wd<a [m f'<"Cnl.:oGCf~o., .apcn.u ~ . .a mefta'. 

l<.cynu~""'· "'aludo, que.. - dcJak ck paa:nl.tfa!l, au 
lo., ;alto .ttof'il • .:o UniC'.a .:a booor do Sr. ~faru.sto .. S. 1:.,• .aca~ou dau 
·~, an ::·~. anbof:a j.\ ln~!a.t cn.ado t.aat.a• ''C'.Ia .ali: an 7n "I•• lO\I 

hoc.n:o c dcd~Jo qut S b• ~-~~ 
T <lllh•u • .q-.a!>6o (J J:..C-..,. :o>.. ,....., do doa Z'6 ckoau· mb. M 

<!u !' . ..,. .S-f \lrt~ot:IIQI, O<> cc•an.u:Ml!llo do(-~ JrUtmK>Otrlal 
.,.. \l,.,·ç.uo (~ ... 1'~1' Tn,u:. pr~cthl a• ~~~«lt p.al.a,., . .,, 

.\ I'Nlõl:"ffl'~ ~~ =J,o IC' 6c:-t~ .apc:wo• l «<lt'ad.a ck 
~== .... ~!0!~ q.oc ~n:o ...,., MII"CJJ• .l cSo &DO pa.tot.adc!. ma• 

1"'1<:"'11'>~ M~l>oel ~.S.·"~""""~ 

''-""·· """'~- ,, .-r<l'l'il.""""' toe·-= ·~· •• lt!II!Ml<t.ll do 
'"'~•"t/I....,.~«.Ult"'"' t~. (~- ""~ prfoo alo drio 

0~ft""'""IDtl'l.4.4f0 ( ...... .,, ~.,, 

O )o! J4j.f..., u....,,....., ~IICIII.. Clll!l ~., ~ C.áma.n 

""'''~'"Jjo.~·· 41 (.'.....nt-.~. '""""" q..c ç,. 4a6ol 6.o ;>c:~ 
''"""~"""llf'DIIII.o lW 1"111~ :ot""'" «>= ~·~ que: Q 

~lf>~lill .:., ~..:~ .......... '"""'"'''""' ~' ~ ICll.lo 1101 ~ 6.o 
,...,, "' ..:~., • .., r--~ f' aloo:ll ~wi ~·ar ""' t.:Sl :. 7 
. ~toS""· 

""""•~~'" '...:.. • U'l!t *11-""" f~ICli1~M> do .a1>0 6r J9~~ 
,.,,,,. ''""'""1\.W""' .:\( !~. <> &(~ !la llala.l>()ll ,_u.:al ck I 'ii~ 

~ 1\f!tltl ... :~"' ""~·~·--"' • .,. ~ l'il~'. ~ eUo.o ~- <DdOOolftof ~·"' s, 
\1-lM"' 

o ,., ~-til,..,. l"t''"'"".. -~"""" ~·~-. W!ll 41:ft011 lU bah:>ça 

·-·•~a.t. f"" 1•~'· 4~ ~·· : ~ f 'tll:l ~ 4c dloiuc ... So 
41tl",~·l.<>< ... ,.,t>Jno,m>\c .. "' Clttoclll (;_,. .. .., cn ' ~ f ) J.,j mslb&n dt 

,..M,.;, .... '\ :o'f''"~~.c- 4"' ~ \fd' .. titJ"'. ~ •u. !alboou cm )(r'J. 

·'.f:•~·~ ~ .,. J..,...., "- ...... de :~.~·19~,. q\oiC' Ir&: • «o<>tklla <)c 
..., .. f"' \oó ,.,....,oll~"' '-•~~ .. lfll'l~<..,...c s.-""' =ma d.rlo 

·u 11«:....: ~·~ ~~ "......, ck 197) QOift 11m •'Oiumc 
,.., ~,.,.. C:UoCIIIUI• ~- ~ 'bdh.)o ck 6ólatu (Ct1 .li 

~~l. """"""''• ""' <Já1aab f~~~a.~a ~lc ""'"'a.atn"" lato• 
"""' 4<a li 4f ~lllfoo • .smal.tu OCIIaft o Mlru.sto ~Uno 
tlnriii>Q..t s;.-IICII, ao to(f bomocft~ DO almo('O mmo.al 
oc1a C.àa>an Amcr~~aAa 4c Comtroo ck ~ PaWo " 

I t:úo. no C:u :~ õc n"'oanllfv ck 19~). o St. M1na.sto obma•·a 
'iU( .u f'CliC'\ ~ ....... r.m 4.1qucic: .IAO, autum cm ~ bt.llkkt. dt dóla· 
to. "'ba.. oq~~~ o Boletim do ll.mco Central, Lal nlo 1e dC1l, c 
.a•nW ~w""t que. ao C'Jiolr.ar a ano pa•o.ado, a• f'QCN.u totahua· 
•.:om prt~o:n.:omcntc.,. btlhtla c~ mdh<kl4c d61ara. 

:-;. pt"C>nlo ck ~ Mhóc:l. anbor.1 fat.a a apa~ao trà moo do 
ltfmano doJ .:ono. hou•'C um cnJ..1no de~~~-

Ouuo co>mc:nt.\no do Sr. Mani•tro, daLa •·cz 1<111 numero,, ma' 
que •·.ale ., pena r-ememorar. E.•t.\ de ainda no Jornal 6o Brawl de li 
de no•·cmbro de IQi,S: 

"O 8ra•il continua a aproc:nlar boa credibilidade no 
c'terior, J'O" !oC ino não ac:onlcccsse o bo.lon~ de: pagu· 
n1c:n1m en1r:ar1>1 •mediatamente c:m parafuso dundo lugar u 
uma c:n•c: económica de rnzoAvei~ proporções. A provu disso 

é: que: este uno conseguimos empréstimos no total de 6 bilhões 
de dól:ares (Cr$ 52 bilhões 800 milhões) dos quais só com 
juros c amortiuçlo da divida vamos dispensur 3 bilhões 800 
milhões de dólares (Cr$ 3 bilhões 440 milhões). 

A afirmação foi feita pelo Ministro dn F:uc:nda, Sr. 
MArio Henrique Simonscn, cm conferencia de mais de quatro 
honu c:om n:prc::sentanta de Confcdcr.açõc:s c FcdCnJÇt\cs de 
I ndú•tria. Comércio c AgriC1lllura n11ci0n11is c estaduait." 

1: mau ab.:auo. (Onlinua o Sr. Miniltro da Fucnda: 

"Se a• rc>Cf'·a• C\ltma~ baiu.uem muito ou .e acabu· 
M:m, tcrlam<H de con.:ar JIC.Ia metAde nou.u impon.aÇtks, o 
que pro•·O<".arü ímall.liiAmcnte umA ondll de docmprq~o. E 
p..at~ C\ 1l.lt tal III'<' de •ítu.a.;.lo, que nlo uumo• o 1ta1.1mcnto 
de ,·h<>quc .\•> anvb ck 11:durír .a• •mron.acõa. priXUramo• 
.aumeni.Jt .a• ctJI'('I11~. o que rem ll' .-.:ant.:a,:cn• de C\11lll o 
l)co.rmrt'l:"õ" c mclh<>r.ar .a nmu cl1:dll>1hd.1dc no C\lerior. 

t .a nollo.a lctmiiUI (Om ale comcnúno do Sr. Mmutro 

"Alúa.. cm lctm<l\ de c:conom1.1 n...oonal, acredito que 
k'l f"'•u h.:a•a r«upcraÇ.ào. ~"~»' ).\ dacpmo• ao f11ndo do 
~., 

C .:>eno lk U ;uro~~ •.á a• roao.:a• li'Otat"am, t o at.O de pcrJunt.:ar 
~ 1: .OfOf'lll, JO\ot.,.. 

O ~. \'JorPUo n._. (AIU:.SA - CEI - Enuncnle 
Sm.acSot. elo coU•·a~ antm-ompmdo o dnaano de V. E.t.•. rnJl• 

••.aa•no. pc!mllll 11m aparte. 

O Slt. l.t 17. n \',\I.CA~TT. (ARE."' A - ALI- Pou nlo. 
Mbt1:C~.1 

O~. \'lrc'1'o T,....,.. (ARE.SA- CE)- Pnmaro: 111 lai.unot 
z.o,c: ,._ Udct _ ~lo ··- tomar o tcmro doa dcmat• ol'lldorc. . 
Mil• ,._ aumo• allto(niOt Da ~ comum doa ScnadofQ. te 

lelfttlO l••umo&. pmCIOdcmoo d.ar uma t'ClpO&LI nuu cktalluda • 
1~ que V. I~\· d•MC.. almócncSo H prq1o ck n1o b.:a\'Cf apana ao 
acv dno(VIlO. Slimc:to doe•. tcaltna~t~~:., nloo ~ .tJOf'l, Joté.. JA pl.t.\a• 

-rdo ,....., Saudllt. c ...:h<> quc ••WJ cScy: tet molav<l de o.all•faÇ.ào 
nlo \<\ dC' \'. i:.t •. nua.. •l'ldu.u\"11:., cSa ptópfu Opotiçlo. V. E.t. • n1o 
pt'«llU a,'ltt•r muno. J:.apac "' rc.ull.adOt dll baJanca comcteiaJ 
<)caSe me. que •·lo "" pubbc:adoa dmlf'o de dez ou doK d141., c J' 
•'C1 ~ ~ t"C>-c:nlo doo tcrmOt an que .e pto«:rot4m •mroru~o 11: 

c.•t'Ofl~ DO Ru.uL 

O SR. l.tll. C.\\'.\LC.\:O.Tf. (ARESA- AL)- Mü é um 
.X.Iilc ck .:afa~ anancnlc: Senador VifJIIIO TAvona, que: cu 
•mil.) clrocwlo .:aqu• c que Ot fato• vàn dcwnc:nlindo. conformt 
pro• o C\UW.antancntc, C com nllmetOI orlàiiÜ. 

Embou a sr.:anck autorid.:adc de V. E.t.• ... 

O N. \'lrrlllo Tí•ona (ARES A- CE)- Pm!Ao. O que V. EA' 
aú adm1hndo, quando muito, t.lo prc:viloÕcs, mAS nAo afirmatõa. 

O SR.l.VIl. CA\'ALCA:O.TE(ARENA -Al)- ... a tua pala· 
•·ra de modo alsum me: tr11nqailiZII. Nem a mim, nem 11 ninguém 
dalc Senado, rorquc, neste sclor. minha autoridad1:- me perdoe u 
1modalia- é: tAo grande ou IAo pequc:n11 quanto 1. de V. Ex•,l: tilo 
gnnde ou tlo pequena como 11 do próprio Sr. Ministro da Fuzcndu, 
1: tAo gr~~ndc ou tilo pequena como 11 do próprio Senhor Presidente: 
da ReplibliCII, porque nilo h6 mistério. Os mistérios que eles 
c:onhc:cem n6" tumbC:m os conhecemos, es1Ao aqui nos dados otidnis 
do Boletim do Banco Central. 

O Sr. Uuro Barbou (M DB- GO)- Muito bem! 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - E os 
ministérios da economia nao se: discute com eloqUência emocional c: 
~im, realmente, com frieza, Senador. E 1: isso que vamos procurar 
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f;~~cr daqui a pouco, se tempo tivermos, ou, opportuno lt>mpo~. 
;~manhà. 

O SR. LUIZ Ct\Vr\LCt\STE (ARESA - AL) - '' 
doqOéncia é p:tr:t du um pouco de chumc mo dilcurso. poi• ~t~"~ 
muito in.ipido. (Riso~.) 

O Sr. Vlrrilio ntora (t\RE:-iA - CEI - Ate "''"'~ nlo 
wn.:ordamo• ~-om V. E' • 

O SR. I.UIZ CAVALCANTE (ARENA- All- E" nova 
da:l.uaçlo do Mintmo ~Urio Henrique Simonr.cn, no Jonl&l do 
Bra•U do d1.1 )().1~·7S, no aaonwar do ano. DU.~e o Sr. Mm"tro, A 
~UIU ÓC fch.t~ \'OtOl par.1 197b .'1 lodO\ Ol br.udcir0· 

"S1morucn d1t que cm 1976 ted melhor do que muato• 
rcn>.:~m". Meu comenunc t: ~nico: :>101.1 q114dr.1 do .1no o• €.1101 
n:.l•• , ducr, prinapalmcntc dcv1do l J.tlopantc aniUçlo que 19~6 
r'\t.l r.rndo mu11o p1or do que muitO\ pcnu•·am. 

Propo••Ud.'lmcntc. Sr, Pro.dcntc c Sn. Smadora, dcua p.1ra 
,oment.ar por dcrr.1daro .1 entfC\'lwa do M1n1~ro Samonr.cn A TV 
<ilol>o. Jl .1ludoda no 1niao date da,.;urso. Rdctu•tnc-a, pnnap.al· 
mcnlc. .1 .11irm~ de que o "Brawl nAo Qmlnha A moutóta.1 •• 

s ... cntf'C\'i•t•. o pted.'lro Minu.uo .1dmníu que. no (un date 
~n<> . .1 di•11La C:\lcma bruto1 chCJUC a ]6 bdllõa de dólara. c~m 
racn•.:n .10 ttdor de -1 biiMa .. SOl ancu pn.mcuo. moa do 
•••rrcntc .1no. noLul a.potl.a('ôa rcndcnm ) bllh&:t c J'lO mdlkkoo 
de dólareo.. Euupolando pela rqr.1 de trb dlcprl.tmm a } I lk 
dc.'rn!bto com •-md.'l• tot.t" de 8 btlh<k:l c I )6 mdh&:t de dólara. 
Adnutun<», porém, abnç.td.a ICJa .1 mata de 9,~ btiMa de dólara 
ru.• apon~ como qua o MàniJttO Samon.r.cn. ctn tc«ntc 
ó«lar~o Nate c:.uo. o cocf.acntc di"Mia Jlqu,d.a-apot1.tC~ 

c,. .. ,, .. e10 ~.n 

Aqu• obc um comcnuno. Em daloCIIrso, o Senhor Prntdcntt 
l.rnnto Gaocl, na pnmar.a raJn1lo m•nutcrul. d&a 19 de março de 
19~~. di~IC 

"Dc.'CmOl C\'Ít.tr. portm, que no futuro • dl\1dJI a.tcrna 
aeo..ç-1 dapropowudamcntc h nO\La• a.por"o.t(Óa .. 

Ora. naqud.a oponumdadc 11 rdaçAo dJ\1dJI Uqu1d.a .obft 
npo11.1~ cn prcaumentc I: JA a1ora. squndo 0\ nOrnctO\ do Sr 
Mlftnlhl ~Uno lh:nnquc Samonten. da "li a !,)~. E tenho p.ra 
m•m que o Sr. Mlnlllro (o• muito otimllU cm tCW nOmcrm. Tmbo 
pu.a m1m que •·amO\ foiJAd.'lmencc. no final date ano. ao coc(.acntc 
de -oh·i:naa ~tlobal de 2.SO. 

O Sr. Robnto5ai1U'IIblo(MDB- RJ)- V. E.\•pc:rmu~ 

O SR. LUIZ CAVALCANTE(ARENA -Al)- Poí.l n.lo. 

O Sr. Robmo S.IVniÚio (MDB - RJ) Sobre 
Scn;,dor. concordo con• lU aprccnsõa de V. Ex• c tenho dito iuo 
repelida) \'e.ta; acho, tam~m. que u cscim11tivu do Sr. Ministro 
ntào c.\cessivamente otimistas. Em todo ~. nlo temos nenhum 
<lado objctivo, porque 11 objctivid11dc só aparece depois de rcaliudu 
a• C<lnta~. Mas, mesmo admitindo u previsões otimistu do Sr. 
Mmamo. mc:smu admitindo que cheguemos uo final do ano, com 11 
di•·ida de !6 bilhlks de dólares. com um coeficiente de dlvidal!quid11 
- nportaçlks da ordem de 2,3, qucjA é um coeficiente cxlrcmumcn· 
te perit;•••o. mas, mesmo admitindo todas cnas previsões otimistas, o 
4uc vai aC<Hllecc:r é o seguinte: é que, para umu divida de 26 bilhões. 
" 'crvil.'•'· ;a nwrtilaçào mais juros. é da ordem de 5,2 bilhões de dó lu· 
rc, J'•" ;uw. Ora. nonrc Senador, como é que vamos, cm 1977. 
mesmo partínd•• d;a hip<ltcsc, t;unbém muito otimista, de que cm 
1•177. teria mos o equilíbrio da b;alar.ça comercial, mesmo admitindo 
~"" hip,llesc c\ trema mente otimista - repilo- como é que vamos 
r.~~,. r r:,,.,. a ··~te servi~··• de divida da ordem de 5,2 bilhões de dólares. 

:a nl11 •cr no• tndl'ld;lllll•• m;ü, c mal\, crC\<."tntcmc:ntc~ í: fl<.lt "'"' 
que lenh<> duo que. a "''nhnuar nC\tt .:am1nh•• . .cremo•. '"""'tavcl· 
mente, le•·;,.J," .\ m•'' ~t.ifl~ '' .:•mhnu~r nn'4: c;.,mmho, \C nA o for 
mud.•d••· .aher••l~ " J">litl<.".l "·'"'"'"'· O<) \C1111do de h~•·er um .:onc 
dt.l•hO:•' n.a re.llu •• .;:.,, de um .m.;;,mcnhl de ~.ímb•o n,:orow, nó• 
\.lm11\. (~l.alnlcnte. lnC'Il.l\Cih!CI\IC, ~-..11 n.a RldloiiU;:a. bt.ào .ai Ol 
d.&d<" - .cn '''' d.1 di,.<fo~ de ~-~ l>olh,\c-. .!t d,~l.aro cm 19~7. MC\mo 
,;<)m .. h•J"ilnc r ...... ~.cl d<.l C\juahhtlll d.l 1>.11.11\(.1 .:<~mcr~•.al. \'amO\ 
'"lll!nU.ll n,l\ tOdi\I..JJnd,l, J'.ll.l f.UCI f.l\C .1 C:\\ • .1 dl\!dJ, C di\lÓ.'I 

1'.11.1 r.lj:.ll "'" '""· 1: I) 0:.111111\h,, 1\l.l<\ .:ctl•• "'"'" diC~.umo• .\ mot.JIÓ• ,. .. 
O SR.. LUil CA\'ALCA~TE CARESA - All- Sobn: 

Scn.1dor Robctlo S..1urn1M, lka'<> lk: (Otnmlill o IC\I ·~nc pot 
unu quado de ~'l)tno>dumo. q~>C ~bocd<lru ~lo qucto QIK te d•$.a 
que C\lou da~ l ~o. Pf-rl"•ro """ \' E.1 .._me dâ:m rulo 

\",,nem,» •tof.a l (onlcrtn..-u d<l St ~hn.•lt\1, pa .ante .a Como~· 
>lo de l' . .:onorru .. do Xnad..>. cm !& lk: Junlloo de 19~~ S.aq~~Cl.a <><<a• 
ulo, .l ulhnu t~.an.Jc .u\octll> J de> (on(rtcn(u:.a (..., a ICJUIIIIC 

R.a.;.,,.., .. n..~.., nw"'-* !lor-\4noc """""'"l.a, .a•llld.a IJIIC I"" ,,,...., 
.. ~ \~~,~~"''"" ,, nc:a.t..O """'* cm .:lt.llf.:,.. ,.r.llt~Cn~t "' m,aAht.a~e 
nt1 .. bdlk~• de <1.\l.atc::-t.. d.>t <l.._." I !td!'J.l,> ,;,>NII<l l">f IIWNirftl<nl<llt 

d1l'rh"' c .1 l>olb,i(o. I"'' .a.:t\':O..:>mtr.:,, de .th....Ja .. .:!l.<l)l . .-r>A-•• .. ,, (orn <k 

19~ .:o•tn unu rd.....;l.• diud..o l"e\1..:.0·~1.._,~ Joc ~:-ou• 1..1.4. o 

.;..c ~<r-« '""'...SCut '""'"''~ ••~fl.(lltl'l!~ <k ""''-t....:"" i~•~l 

!;nU... o ~ ~hnnu" .admtl&.a quor dWf..atl.am.M ~ 19:t. numa 
h11'<)4CW J'C."UOUII.a t"" ric lotmul,o4a, 'o.ltlllit!l ,o:l<(...;JrtiiC ck ~UI· 

o.a sJobo.JI de 1.-"' 

\'~ po4tm. q..c o 'od'oOok ck l • .lo'. qYf o ~lumuo 
apcta>.t fOtooc allntld.> to>ft>CfttC no (un ck 19~1. a.Q C:\p$r<at O ano dc 

19~1. ru.• ptóptu.• lup.\!Clla lotm~• pdo St ~~..,.., s--· 
a1.11.i cm \,lO 1.. ,.,.,,\'nlu"""'-. um <oxll.;amtc ck •.ol•tn<u clobal 
de l.al m.ttnoluJc 1-i I<-.. a mcom.> •rocnur cm moJial<;lu 

E.u ai. St .. ~IC. .a c;ayy d4 musl\4 antl'anqlbhd.tdc 
lnlt~nqüall<!.ade <ji>C m.an o< .a.:~Cn:u.o qu.a~ JUito poou.cu pro•-1•'1'1 
QI>C a.• C\P')IIOIÇ~ te ~~ .a 9J baJII.)a CUf alliO. CotnO t.unbhn 
não te me arif'lr;:a ptO>~•~ q"" .a dl•-.d.a bruu tlq"" .apcn&• cm :!6 bi· 
lhóo. conforme" aunub•·• do douto ~hn~ro. 

Com cinto. 1.1 me reporta .h dcd.ar~ do Sr. M1nuuo. 
•'CioCII1.1ila.• pelo JOmal O •:.c• &S. S. r..lo de ]6 do mb fluente. 
onde S. b• t'C\dA que 0\ ctnprtttunQ>. na1c aDO. têm wpcndo m 
do •no antctJot, quando rcmonc.,ram • 6 btlh(la c 7CO mdh6c:r. de 
dól•ra l'<~r '''"· tenho po~t.a mam que a dhada brul.t \C alçarA 
(oiJad.amentc '"'lm-1 do p;acamar dot ~7 bllll<k:l de dólares. Adcman, 
nlo me parece prudente apcrar uport.t~ acima de 9 bilh6a de 
dólara. 

Prccuo c ter cm v~tla que. no bAlanço de papmento•. h.l uC. 
p.:atcciiU cujo c:rocimento é al»olut.tmcntc fat11l. neste c no1 próAi· 
mO\ .:ano•. que !olo: "Jure•"· "lucrO\ c di\'jdcndOJ" c "amorÜZII\ÕCS 
dll divida". 

Seu comportllmcnto. cm 1975, foi c teguintc: 
Juros: I bilhão c ~O milhões de dólares: 
lucros c dividendos: 23S milhões de dólares: 
,\mortil<!ções: 2 bilhões c 149 milhões de dóhares. 
Ems trés parcelas somaram, cm 1975, 3 bilhões c 824 milhões 

de: dólares. 
Em 1974, ess.ss rubrie:ts, cm conjunto, somaram 2 bilhões c 810 

milhões de dólares, praticamente I bilhilo a menos do que em 1975. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito 
pru1er. 
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o St. llaWfto :W... (MOI - JU)- b afJtDO que Clll 

19:7 ClloW- ..... "" M.lf'C1*· GIIUc ~_,c 6 ~de fS6i&tg., f'Of 
.ú \' l:.l• \i' .a ~ll.a ob ,:w-.·.a 4c era..~ da.w.•ll\'llo p.a.l(d&t.. 

""""~-.. t ~v·"' 
u Nr. U:U. C..\ \''.\lC-'"Tt. (~kt:~~ - .\L) - "4o;uc.> 

ol!llr~....,~ 

f'c!Uot -· t•l#'bo a.eut_.,._ ~~- • kl:ur.a c:.o mn. 
odlttoCiiod...,. 

O ~ll'tliOI-.,. ~IJIIC..W M ..a - pat'a Clllltto te. 61 J6'\ 
,._ .to!'tlw....S.C. 4'õlf • ., 19~~ Pll'• 1""'- o ~ tÇa « 
.,.., .. l(ll'.f,--'IIIIJR..-~<CIII ....... -~11~ 

'"''"~~'~~"· "~m41•1oo.. ~-." llii4Wo."" ~. ~ ·"'-~ .... -·. ~~~ ... ~~~~&•-· ~ pPIIth'lllt 
••l.<>ofu"•oiot>,_. )!CD~·~ .\-.,o~ 4Do 
.. ollHto<IOI .4it f'tl\6õ .... lllt11o0N., M • ojl ... lll, ~ •• jlil "'~· I'ClOCV~.III,, 

,;.,;.,..·~·~· ~·-•'~~~<ID-1'*~ .. 
•tiiD4.,,.~llo<i'af ~~·~ ,....,,. t~-- - .,.~~ - ~ '~- 41 
..... w .. -r •. '"'""""' l'llfWJI;IIwt-•. _,- ,._.. .-.,.. ~ '~ 
"'"•1<41011 \'..ri:Sl<"' Tlt·~·• :O.:Jo<> •'fll .. ~ ,. ~,.,.,..-.a «Jo()l.o •-
.,. .. .a ""* ll'llh!Mi• ~· lllllfli'J~"'"'" • Wln•..... o ,.., C: q..c: 
...... ~.o~~·~· ..... ,..~~"rt""'lrntf ll''lll!tl<l 9! ="'~ ~ ~Qiii.C! ,_c=l:' 
;I' <lk'"'attlll~Ao •·~ .,...S,.~ OJ4ll- ,.. inoloo:o. O~ ~ 
4!1Ho41• •:t).f'"'~ ~ ltN'.W, • otlltll •111. JIOIIIU ~ ~ pa.t~a.a.. 

:l'lkh ..rl."WI"tol 41., 11'11- ollclt.llloll'M•---..,....,. ~ 
0 !lot .......... 1' I .... IWf)ll -- 1!.11 - \&...,:., !ofl!ll.. .n.-.o 

tMtft'l" 

O \• I UI (' \' .\1 C\ "TI t.\kL'A - Ati - lo4 ...... • 
~""' .. ~<oo reli<> "''"'• f ~ :-oo<~•'f~ '""' ",..tu •1111.oo Atoooo~IIU·O.. ,,._ 
~Mutk41M fi ... ,.,..J'A'Jo "" ... ~ .• l'* .. ~ "'-".111114: b1>C04o 

C..t""ll. "'"' "''" 4ft~~- 41 :--.. q.,ç - '"*"'""" I ....,. ro~Ma 
•-.m'hw ......... <;..,.....,..., • to-''"·· ,_,e<~,-'4• ,.. ,~ c 11u 

IJ'Ma'll~o&JA".• f'.tA.• • • ·~lo<> ~&ttai~<Al ""-olt'Oôlio4a M ·~ c 
ltUl ~''Rlh.fit''r.t.• . ., 

(41t1toOtrm\l'"' ~~ ~ (!tldr ~ (~c•-. faln ,_ !t'*'tVU.a 

t.~ ~~ - "' ~m.c 6r hhu 'J<lii!S .a ftUih.a ~.a 
•""'~ lli.JL" au> (;...,..,....... lohs ''''"'"'""'· ,_ <=IM.X o muslo 

~ Jo.l-h'lliC> N.U'I!"f .\("'"~- t.b roW•'f'a• doo pt\lopi'IO '-IIAI•Uo 
.\I:N"t'f ,. ""·"'~ - q..l' - '""'a!ltooi'.U e.l.o t dua amtllll .a lod.tt.• ... 

, ........ t ""'"'""''flat . .at·~ ,,._ '"""'"~ c .~ .... nlo t 
.,__. -.. '""IIU ~w:Ull(:a 6r '"'"""-11DClftlo. m.~~._ M'ÇUI'.&Inm• 

u. a "'""":a ':a:U.: « p<lol ~ l"f""''• ~b•• c OJ'Cft><lo que nmt temprr 
1(111 .. ......,., """ "' wpoloc-

r.,.. ""'""' lado. SI l'f~lc c Sn. Smadora... not du • 
~ .. ~ q« -.,~a.., ck amtYI1 ~1'.1$-1 .a man.a··. 

b.a o qw lmtu .a duo, St ~1c c Sn.. Sm.adoora.. (Muno 
l>nn' f'.alm..a• I 

O SR. ra~Df:.'TE (Wahon Gonç.~ho) - CoD<Cdo .a 
pau•n .ao nobt'l' Sm.ador \'JtJilto Thor.a. par.a e\pllc.a\lo po.>O.al. 

O SR. \'JitCIUO TÁ \'ORA (ARI:SA- CE.. P.ar.a Qph'-1çlo 
pa.oo.al Sem 1\"'to..io do or.ador.)- Sr. Ptaidcnlc, pouca• pala\Ul 
.apa~.a•. p.>r.a Je.alirm.u que o n'"'"' •ilenao nlo .ignifica diJoCOr· 
d.in~'l.t. cm hipólc:oc .tlgum.:a. .:ao que afirm.ado pelo cmincnlc 
Rq'lroc:nl.:anlc: de Abgo;u. Port.tnlo, inloCI'iiOl que c:slamo•. na li•la 
nom1.al de or.adoro. procuran:mo' hoje: ou dc:poi• de amanhã - jA 
que: :amanhl rc:spona 1cmo1 apraz.ad3 à nobre Opo11içllo sobre ~~~ 
crflic;u que da faz /1 Polflica Geral de Tran~porlc:s do Brasil - dur 
c.\plic:H;õo c répliCll~ ao di,.;urso de S. Ex•. 

Em o que lfnh;amo~ a dilcr. provi~oriamcnlc. (Muilo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (\\%on Gonçulves) - Tem a puluvra, 
como Líder, no nobre Sc:nudor Robc:rlo Suturnino. 

O SR. ROB~:RTO SATURNINO (MDB- RJ. Como Líder, 
pronuncia o seguinle discurso. Sem rc:visào do orador.)- Sr. Prcsi· 
denle, Srs. Senadores: 

E 

Ho,c. ~_. tmcSo INlUJUI'ada pdo E.t.cdc::rali•Nmo Scnllot 
Prcudmk da Rcpübbc:a a dwnada ~ dot.lmttr&nto . 

A ~.açâo 1an lato "'ln&' obf·.u dct.t.&• que: 1-. da•Nf.c:.adoo 6c 
f.at~oe.a• "" de: w.=t:Y.ltl&t.. ~ .a :'o#k Rlo-Snc::r&. • Rodoou 
,.n'UI'.at.al c ltl ... l.ai, -:u .• pol ~c r .ai. Jota. Entrcl•.rllo. St. f>n:.v, 
do.k. QUtoa .atsrlll.al 'i"C acnts-.. d&• ..,~ IC''C at'IOcrht•C:u 

IJ,q f.at·~t., Úil:l -Cu.irl.t .. ~10 CIIIU Que M: ~· ~. 
...ma t»6<ftu qwc. Clll )~ ~oo., lcm 14 ~~- 41 

(lllo<>ol~ •UióSIIIDIL,. 4 ~Nl dc: lúocn. (l"laftdo .&.) boifMo ÓC 

,.""""' ....... qiOC' di - '~ UO!Llno. r- ~que: ~ « l(l 

...n.ao ck U'lóU'OI~ p.;M ~. 11\olQ t. laadbba de d6l110 po1 

~tu de '""'""~O que: ~·alf MI aniO duat - R1.U01 

""' ....... _,. ~'"""''~c~ td~. 0.0 - .... 
kolt""'U ~ """"'· qiM ••.a.s '1101 -.a dao obt'at -· CU'&l ~ f'a.h -
~· ·~ ""~ e6t jl ,oloa_ Clll ~il!a - o.kt lcm 
ue , ... .,.~~de p-~~. ~ qgc CM.a lto6oou cSo. 
._,._ ~ .:lll.a..do ~ (lQollloO ~ a lti.U• c» qg«: o cuo=o 
-..ut110 doa !...-.... •·o.,..,. v do AO(! 

:\lat.. St ~w. ~ t quc: e6t ~· Leiloo, 01.a t .a 
~ 6t pt-'od.aodir doo Go.'tt'OO - u.l1l.1 I'Clldoou <OCII o.t.aro 
'llll'.o(l(ft~L,. par.a ll!ldhor.a.t o. r~.~~~ dot. ~ 

.'" ..... ""' p.-~~.a. quc: dclaool'm .. tem f qor e.&o podem aod&t • ~ • 

.11 .li) ~,..,..:.a \'u A~ leal 'i"C .mcS.u a 100. a I~ 

.,~,.,. pu:a ç.all.at - pi)W(O IIU.H de piObau.. para ~prar 

Qt1- -· paocm!a c -- ,_t«Uoom.. pu:a lft'Cift ""' '=• -.tu ..as~., IIIUH<UClforU•~ 
A..-k t ~ ,..,.. CliWI>Ot.. St. ~k.. -« C'lU • onkm de 

j'llllNllf.w..k -w 6r.o«' Go.'lll- qUIC ~'NC LaJ -=.a IIYmA obra ÚO 

-OÚIU (ICJft>c> !>ftlb..eu Oll!ra tor !u aa:c f".úl' f ;t rcrJUIILI QVC a 

~ ~ - c .athoo qut - (Oftl 1111ULI (lpOn~ C10111 

IDWIÚI pclll~ C (0111 m~LI ú'dgpl~ - POiqYC.. CDq'U.IAIO O 

f"<"'O twaldot"' C!IU pa~ -~~ mquanto .a -.. «
mu f'"o.u l"<'f w.m.t 0:..• w..a• m.an C:.B.:ICD t.a.-., ainda 1101 damo. ao 
luw ck (Uftlo11'U11 Ynt.a a:r.ada 6aac ponc c dot.ll c:.at'aclnbhc:'4' 

o ~. \'lrc61l- T .,_.. (A.RE.SA - CE') - Enuncntc: 
Smao).)l. \', L••. (OmO Entmbcaro, nlo pode diiCt um.a 
h.atb.u>d..ll.k dawt.. que o aiNI G<l•-cmo con~nuu a E.otrada do> 
lm".l'anla. A t.u~ 6ot lmrtt·anla ê obr.a ck al(um ,~miO.. n.\o 

t ck um""""""· \'. I~•· pockn.t. quando mwto. c::fliJCar a fllotofaa 
de to6oo oo G<n-ano- ila Rcvoluçlo - dai I»IIKÇArUm~ a du('uhr 
- m.a• n.lo me •-cnh..a dstct que: otc Cioouno loi quc:m con>ll\uu .a 
Lllr.a.d.a doo lmt,:r.a.nta. Sem C\Urnot> quc:rcndo urar a c:ulp4 dalc 
Go.uno. ~um du•:uno da ~e~tc:d.ack como o que\'. E,,• pronuna.:a 
nau Cu .. a. 'amO\, antaalmcnlc, tazcr ~UI n:t1fi~lo pata, dc:pol', 

dao.a.llrmo• oo >~m c:'"' porên•. 

O SR. NOBt-:RTO SATUR:'Iil:'oõO CMDB- RJ)- EAia rctifi'-1· 
çlo, c:u .a ac:Cio: Claro que: nlo 1: obr01 dote Go\'Cmo ... 

o Sr. Vlr;lllo Tí•ora (ARES A -CE)- Pc:rdAo, w: for:a dote 
Go\'Cmo. cu t.:al o 01Cilmulo de: rccu~'· no curto C:SPlJÇO que: mcdcill 
desde: a 1u.1 poto>c: ate :a imaugul'll\lO da obra, que comCÇllrlumo~ s.c:m 
dar.;:ulir o ml:rilo,alic:ar na preliminar, de acordo com V. E.\• 

O SR. ROBERTO SATURSI~O (MDB- RJ)- Sc:nudor 
Virgílio T;ivor.t, a ponlc: Rio-Nilcrói foi conslrufda c:m governos 
pauado•, no enlunlo, temo~ de aprc:scntur essa inversão ... 

O Sr. \'lfllíllo Ti"ora (AR EN r\ -CE)- Mas, a aprcsc:ntuçào 
do problema. como V, E~;• o fuz, sem as rclificuções iniciais, 
1ornariu até impossrvcllocur-se no ussunto. Se, no curlo espaço que 
medeia- vamos repetir- a posse de Sua Excclencia o Senhor Prcsi· 
dente du República. Ernesto Geisel, até o dia de hoje, tivéssemos 
conslruido a Rodoviá dos Imigrantes com o uportc de recursos 
proclum:ados por V. Ex•, ar, realmente, ulgumu coisa não estaria 
cerla. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
arurlc'! 

-- i 
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U SR. ROBJ:JlTO S..\ TI.iRSISO (~t08- RJ)- Pon alo 

O Sr. J.W S.WW, IARI;SA - \IA) - Rcalmcmc. r .. "ll 
..,tt'f'C'O com a dcdar~ de V, E.&•, bo,c. DO SeNdo. c-Ull a 
,on•:.U(:Io di R~ cSo. ~la. Sa twhdedc, \', t:.a• f.u 
ratl~ do M-10 Oc.oc:r.lt.ICIO ~. 0. s-.son. ck 111Ai0t 

·'Ol.ldo no Pah pcrtc:IICJCm ao Eudo de $Ao 1"~. t- ou..S. .Ji 
- 1Cllldo Clllft~ liA ~ ICllllpo. po.o duft, 111!10D0,. hJ 
~m .aoo. ~ OMtc:t;M~ q~~e ca.\o OU"Ii DCD!Naw racrdo., 11e1 piaW» 

4o ~ federal de ftCII!Ium Sau6ot do E.ec.t6o ck $N "•• c: de 
-~~u~a ScNickM do MDll. coatra a ~ di R~w doo 
lftlqi.,.IC:O. ~.\o potoiO lliCr1dut QW CIUIDIO • 81!11 t1'I'O diM.a 
m011110tudc que V, b• apoet.a,. o ,..,. de \', E,. t, ~ .,_ _. 

""~* era coat.ta o ~'0, ICilha Wcnoedo para ~w U'Uifl 

..., '"""~lO do Sauodo. 6qlol• da .. pt\JIILI. "--- • ..., 

~ - """· w M ctns, o ,.albdo de \' .. ~· t elo coen.- -
flln> qv.&~SIO o l'latbdo do Gcrouao. \'. EA"' ...,.._o~ • .u ... , 
6o <tYC n6ot.. ~ (PoCaiu~ do ao...reo. de ......... ·~ do 
s.o... pcnatc , ~~- «<ftdccl.at, '*'" qw _. .._ aao ,_ 
l(lll..l c n.lo. cSq!on da iftaut'llt'~. v F..&•....,. aD IIOeM do - hn>· 
6a. fwndoo cm- da ~Aa'.IDOI. ~ • ~ ._ .-. 
Jtc..tmcaiC' rc aqvda lltkr~: por qui:' S. \' b.. ~ 
.sei~ Q illleraM do ...,...,, por qw lcoratlllll t.tato ccmpo PN'• 
II'UC't M» (IOCihocn~MncO da C.ay C do f"a..t - *a qw pt'io~W<U• 
tUCI>CllltC' cn COIIII'.a o poov .. 

n ~. ROai:.RTO ~ TVR.,f~ (~108 - RJJ - ~ 
lott S.mc,. CQQfeuoo a \' .• ~· que ~ !qc. com o llOIJNtJO di 
• mptm~o.~, com o. ~ pubbc"adot de an~o. t qye cu me .apacctlo .:C 

~YC ~""• tomdo aAa~ada llllU obra com CIIC.u Ql'~" 
'"""fa.w a\'. E.l• 

O Sr.J..WS&rw, (ARESA- !olA)- S&ocomcâ -II!Jtnl .. 

~ ao. -~ ODmjWtabdtot de S&o Paulo: qvc det lmbam PeSo tlo 
<)lftt~-ttao.1C .uwnto. 

O SR. IIOBf.RTO Sw\Tl.'R:'Iói:'IOO (MDB- R.1)- S.\o .a te 

da lcn.tm idtw da ordem de Jr.:andu.a do cv..&o doa.a otln. ;\(bo 

!lUC ate nlo t um pnlblcm.a de Amtlíto tciJOIU}. ~Mm atadu.J. A 
m~llnotulk da obra c de tal nalurua. lk tal Jr.andc:t;a, que cote t um 
pwl>km~ de: afcra nxwnal; c d.d a r.ar.lo de at.:ar Aqua, cm nome do 
.\ll>li.c.omo Lldcr,a protatar. 

OSr.JOM!Satw, (ARE!~: A- MA)- Contra aanausura~o. 

OSR. ROBERTO SATtJRNINO (MOS- RJ)- Slo, contn 
a acc:uçio datA obra. NAo c:stou Atribuindo a c:stc Oo\'Cmo, ma• ao 
OoYcmo, de: modo t~cnal, que te propck ou. pelo mcno., dcdana· 
tori.:~mcntc, • cquilibnar JCW orQamcnte~5 com uma prioridade maior 
.:~o• inYc:stimcntos de natui"CZA .oàal. 

O Sr. Bncdlro Fcrrdra (ARENA - 00)- Pc:mirc V. Ex• um 
:spunc:? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MOS- RJ)- O peso dc:stc 
investimento numa obru o:arac:lc:risticamcnlc, nitidamc:ntc: suntuAria, 
rCJJimc:ntc, dcixou·mc Senador, c:stupefato; este ~ o tc:rmo. Não 
acrc:dito que haja algum interesse politico de: Sc:nadorc:s de Silo 
Paulo. Provavc:lmentc, nilo tinham id~ia da grandeza dc:sta obra, 
pÓrquc:, no meu Estado, com relação A ponte Rio-Nitcrói, fui a 
televisão, na minha campanha de Senador, a criticar a ponte, Por 
conseguinte, V. Ex• nilo vai querer estabelecer vinculação de intc:rc:s· 
se elcitorciro ... 

O SI!. ltOat:RTO M n·R~I~ 1~1011- RJ) - A ~ 
dcMa obn t ÚO lll'l"'Wtodmt&', ÚO ~ ._-~~ ~ n1 

~to qw ~IC'l umtotm 1\l.o tl't- '---~ di atm..&o 1. 
di ~.....:..Stck6o~qucata..a 

o Sol. l...u- .......... (~011 - oo; - J'lnam \' 1;.,. -
•1!"&111'. 

o :"w.t;a.- .... ,.'toa- !\t-:>- r..-.. v t.l•_..,.., .... 
O Stl. ROIUUn M Tl .• ,,,0 (~01- M.l!- to. ""lloo q:w 

"'~ ....... o f'ft'fOilrl'll--.a ~lib6<>"' • .,. ,., ......... 

O lW ........ _... tAkt~A - (".,()) - Ap~o • 

~ .. ""'"' rn•n•.t.o pu ... ,_ ~ ..... ,_ • \' f.t• 
R~. o Ql!lll' - aa- _,_ ~ f • ._,...,_ llk \' l'.t•, t 
_,,.,. •• lili!!'.l W-:>ftilll.a ~ (- \• b•. 6r 111111!11 holc!tu 
- ...., • .116<1 ~ ..... """'- ......... ..~ .. _ tlft tlll.a ... - ....... .,.,, 

lr'aob 'i'llf !vJ. o .... _ <11'1114111J ~t!.alllllo ~ ... ..., ~ 1"<"11101 .,., 

,. .... - - <>i!lol~ ~~~- ........ \' ·~·· ~ - "'""'"' ·- -
dnortp. ~. ~. ~ • ..,.---~.,..... f!IU't••.., 
--. pto..o.lt.r ,,. u. - ~- •• ~ J'IU!a """"" .............. 
l'IU'a ~ \' l:.t• ......... ~--......,_.-~h...,..,.~· 
wa~ ~da""*"' tu~ l <~u. c l_.,. 
~"'dor,. [t• 

o ~- ltrOIU:•ro S..Hl'.'I'O (lo(OJ - kl) - t:a. ~ 
~ • .lo.:~ c ·~"""' .. """'"w-1""" ... \' t•• ( _....., o 
ftiC\ol poiii~O 6f ••aA.a. 0 ~ (011'0 "*"""~&IWJ IJo ,...., C O -

~ do.t ,..l!l ;.\ aJ4 ~ """' .......... "" ,.,..~ .... to~~~m ........ . 
<;Uif t "' \'u ..\eo.:!ucU. lf por .:....,, l'ofnoo-....o • S.."""'-JutlofMi. t • 

s.o.~:abaAa. I'IH <oaocr»illtc. o:.. acr~ alo , .... IIli .. r~ ""' 
Cio(~/ .. potooS""""'. 

O Sot • ......._ f'n'lrire (.AIU;S.A - 001- \C•'- \' t!.t• wbt 
qYC a \'u Andlact.a .. -. 

O SR. ltOIIt::RTO M'Tlilt"'O CMOII - RJ) da .-111 t 
a.:o.at ~:at\lo.ta.• de Solo l'.aido, p.atoa obtct ~ ..-cJ,o.ocbck - tan 

autom.)ocu- tJb.adot c-~ E IW'"' C!M.I ro:~~•licSotdc. r«· 
q~K ocnlo. podctl4 ttr~t «Ulttl\lld.a att llllU ~tllda IIWt ptÓS'f\1 pata 
Gamlnlkklo que n..$c) pt'Cat.alotC <flcrat .. a.- Cl&l40l qvc. rwmmiC • 
wo a1ra10\Ja...:o. SJQ a&tt«» noma .,._.,. na~c l'ah.. aüo .ama 
de qu.alqiKf cou.a de ruo.hd que te puckMC pmt.ar. 

O Sr. Jlcoc.oülo fnlrira (AR ESA-00)- O.cvtto. ~ c~·a· 
~ por c.au~ da.• lonclapa qye da ..... ~ lct que ~pon;ar. 

O Sr. \'frcBJo Ti•on (ARESA - CE! -,l~mutc V. Ex• um 
a~tlc? (At.ecntímcnto do onador .) 

Eminente Sc:n.:~dor. parce»ncn que ao dar aiJUmA• topo•••• À 

o:uriotidadc d.1 Oposiçlo, no mlc:io daua scu.lo, c tc:r•not rctinado de
pois, açulou, hoje. :u c:tftic:u que a,c Governo hA de receber nc:uc 
final de ICMilo. Mu. dcnlro do nlvel cm que procunamos coloaar o 
nouo debate. uambl:m nAo eslllmot muito de acordo c:om o posi· 
cionamento que V. EA• faz quanto a~c:r uma estrada de turista, c:slra· 
da para permitir mais rapidamente os ricaços pauliatu chcsarcm ao 
litorul. Nilo. EAc:clé:nciu! e: umu C3trada que vai duplicar oulra qucjA 
c:slil congc:slionndu. E uma C3trudu que tem suas linulidadC3. Nós 
poderemos di5Cutir no mérito- c c:stamos'procurando dividir bem 
u quC3tilo - os custos; c dentro dos cuslos, a prioridade; e dentro 
dessa prioridade, o que realmente o Estado interessado conlribuiu 
ou nilo para elu. hso já 1: outra coisu. Mas, uma estrada de turista, 
permitu·nos, também não estamos de acordo, c nem acreditamos que 
o nível do debute que V, Ex• sempre procura colocar suas propositu· 
ras, nesta Casu, possa acolher essa conccituaçilo. 

O Sr. Jo54! Sarney (ARENA -MA)- Nilo posso acreditar no 
que V, Ex• acredita: que os Senadores Qu~rcia c Montoro nilo tives· 
sem conhecimento da dimensão c da prioridade dessa obra nem dos 
custos, eles que estão atuantes, estão presentes neste plenário. Con
fesso a V. Ex•. parece-me que V. Ex• está fazendo uma afirmação 
extremamente grave a respeito dos seus companheiros de Silo Paulo, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• Acho que o congestionamento se constata, cviden· 
!emente. Mus, pclus noticias que tenho - pode ser que cu esteja até 



I 
" I 
I 

-328-

c:ng.anado - mas é que: ase c:ongotionamc:nto se verilic:a aos ~ba· 
doJ e domingos, com afluxo de turisw para u praiu pauliJtas. 

MaJ, o que eu c:onslllto, de qualquer forma, é que mamo se CJte 
c:ongotion;amento otivo.sc prejudicando o transponc: dc: carga, quc: 
sc \•c:rific:.:a no• diu de ICITimnA, 11 wluç.\o, muito provavelmente, eu 
diria quuc: cxrtamc:nte, ICtÍll umm outra rodovi;a, uma duplic:a~o. 
m.:a• n.\o ;a a.w: nh·d de •untuot.idAde que apraenta a Rodovia dO\ 
JmtJ111nta. 

011(0 o nobre Sc:n.ador Uz.uo B.arbou. 

O St.l..úato 8attMata (MOB- GO)- Sc:nador Robct1o Satur· 
IUM, apcn.u ~ra rq.a~rar, o c:ompor1.1mento da.af\·orado dos 
ddmwra do Ga>-cmo, tK:\U Cau. O Sc:nAdor J~ S.rtiC)' w~aua 
que o. aro. d.a Ad.nuru~a(:lo Pfaoa'C\'C'III loJa quc alo COmetidO>. 
Sr .a ~ ~ os ctlt.oc;a n.a bor.a, to6 tem. enllo. o duato de: 
c-IUJII.U cm tdélaoo. O Sc::n.adOf \'arJibo TA•ora ~enta a tac de 
que ara. <~.SOO. cm Adnuna~r;açlo pa.•~.ad.a. por a·I'Tc:udcntc. 
ou p<M a•i'Ta.odalla., ~ ~ .aqu1 ""~o eSc dctl.atc. 

O St. \~ T•••• (ARESA- Cl:l- F.mínmtc Smador. 
alo ,.,. aU~!lo!.u alto qyc alo dt•-

() ~. l..&IM• .......,. .. (Ml>ll - GOl - ~ .... n.\4 ct'JIJC.:aln(» 

bool::l>nr.u,. olll~o Cll'tao quc IC .a.aullula.al oo tc=po. cm •ut&MSc: d.a 
(~óa ~ Ú<>o'C'll- t:t:a o Qlólf qunu du.c:r a \'. E-r.• ~c ~lote:> c 
.apat'l.f. 

O ~ •ulli:JtTU Mll:Jt.'f'O CMOB - RIJ - '-huto 
"'l"'*!l..:.a. _,.,. ~~~~'l.f a:c ~u eSc \' E.a• 

O !oor. ,,.,.. T-..,.. (Aiti:.SA- Ct;)- 0 quc '~to. 

"""' -· <IOIOtia ltC7U dr"'lY!"' • a.=r·.adJI 6ot. J~.u~to. como fr-uto dt 
""""'- c:lf ~· V.C.."Cll'DooOI.. t Olilll'a (ll)llol cn - fJJ.Ilmlc:M um .apdo l 
~r ae."""1u.&l ~ or~. quc ICI!ftl'f'C dttatllll MI tnmoo dt 

~'llmtl:"'la.. '""""""'"' - dt"'wlu o tc•a.IUI>Cl!llo dclllt.a a:rad.a 1)0 amo 
a~""" 6r ~&~!tiro<> ~ a>IO!ku 6clto6r .a ~·IC 6o Pta.t6cni.C Gatd lllt o 
~ ~ ~· Sl" dt~o.. ~ .se.-. .aQUI que.. pofQIOC lJnlu 

o.o6o IC'lr'-.ll w _,~o Ú<>o'Clt-. 111lo IC ckw'C'llu (.ara 3ctl!lum JUit-'• 

-"" 1~ ~ !oo dtiD~ l>a.af&.U~~C~t QU( o ot-.dor r:o• contr·ad•lc 
... *""' 

O ~. J.w ~ (..\Jtt~A - MAl - Pttnulc: \' b• um 
a,;y.uw• 

O Sk. ROat:JrTO ~Tl R'f'O 0•108 - Rll- Com tod.a 
~oa~ .. s~ 

O ~. J.w s.,_, (.\JtfSA - M..\1 - fim pnmato lu,:.,r. 
il"'""" lll>atnln.:.a.t o n>CIII or·~ulho c .a mu1h.a uhú.a~o por lct no Sc:n.a· 
~"' l.i:.u" lu:~lll.> ,, f'-C'('Ct . .a d.• n>NI"ff'Umrnlo S J: t• ctrh•"lh>u 
• ncltf'lo(' do n>N rmo..an.rnl•• • .aqu•. J'C'Unlc o Sc:n.ado. 

O SI. l..irat• ILartoot:a lMDB - GOl - Todo. entc:ndu.am. 
h•dtn.:u. 

O St. J..W S&rw,· (ARES A- MA)- E.rn qundo lupr. para 
ducr a \'. E' • mJn um.a \'Cl que.. w: at.a é um.a obra que: '' \'C'.fl1 loal· 

do lal.a h4 .al4;11n• anOt.. li ()pouçlo nn nc:nhum momento ad,·cníu a 
S~ c o Go,uno. Ell.al: li ~o fLte.alitadora, o discurw é uma da) 
lorm.u m.a1• dc&w;u do podc:t de fisc.aliuçlo do Congre»o. 
San,;ui:m d"w: n.ad.t, .a ()ro.,\.lO n.io ~lcn<>u o Go\·crno ;a ropeito 
do pc:ngo que n:praentna li prioridade: dawa obra, doprelllndo o 
Ktor t0e1al para larct um:~ obra, w:gundo o Senador Saturnino, de 
alta suntuo•id.1dc. Fiquei petpiQO, quando S. Ex• trouxe este 
auunto. ao \'erific:ar que O) Scn:adoro de: Sào Paulo, vivendo diu c 
noite: o problc:rn:a, nilo tivasem atc:ntndo para c:lc. Enti\o, se elo nilo 
trouAernm o.sc ponto de viita à CaWJ e ao Govc:rno, pus.saram 11 ser 
co·respon)âvc:is, tanto como nós. E, ngoru, o Senador Saturnino vem 
dizer, depois da obra pronta, que é um Qagero, que c:ssu obra nilo 
deveria ter sido feita. 

O SR. ROBERTO SATUR~I:-<0 {M DB - RJ) - Senador 
JoséSamey ... 

O Sr. llcnrdlro Frrrrlr• {ARENA - 00)- ~o engenheiro de 
obras pron tu. 

O Sr. J~ Samry (ARENt\ -MA)- Estou verificando que, 
pelo penWJmento da Oposi~o. depois da obra pronta, deve-se 
dotruir. Outro dia teve um Senador do M DB que queria por força 
destruir a Bamgnn de haipu ou :u obr:u que, porventura, tenham 
r.ido fc:ítu. Agora querem dotruir a Rodovia dos lmigranto. ~ a 
posi\lo dm.amitadora. 

O Sr. r.U•·aa Rodu CM DB- SE)- Pc:nnitc: V. Ex• um apartc:? 

O Sr. lkajamlm Fuab (MDB - RJ) - Pc:nnite V. EJ.• um 
.apaÍtc~ 

O SR. ROBERTO SAn:R:'\1:'\iO (MDB- RJ)- Com muito 
prua 

O :ir. Bftlja.ta. Flltllb (MDB - RJ)- O nobre a~lc:p. Sena· 
dor JoW: SlltnC)', naquele entuw.umo JU'·enil que: o a111c:tc:riu. v111 
nnl\ruUundo tudo. mduw'-c mitlurAndo aJhcn a~m buplhos. Quero 
d&lct a \', E.\' que wmos hurn.an~ cn do lado d< d. o. do MDB. 
\' .. E,, .. tolo dr•,nOt.. IIÓ\, hurn.anOt.. Rcoonhccancn os nosws c:tTOl. 

Sendo hum.anos. podcmOto errar. Um Senador. ralmentc:. do nouo 
Pan.OO • .amparado n.a.• inlo~ de um J11111dc técnico, umA du 
maaoreo a11tondlcSa nc:llc ar..unto a!IICICmcntc A h1dtclétric:a, o Dr . 
!\III~ f'crru. b.a~ n.a con(ctCtla.a por de: uwtida c: deu 
.aqur 11m.a• mlotmaÇII)a. loctll, naluraJmen&c:. c:ndo\t.ar 11 orientaç.\o 
l~t<'.a daquck sr.andc br"ualciro. que aJw ~ da.sc lado, o de V. Ex .. 
I:Jc ocmprc !01 d.a UD~. da ARESA. do Govuno. Ele nào ~ C:O 
ncxoo lado Bem, ma• n6t.. como 10mcn hurn.anet c podc:mo• .a 
pauh·cu dr c:tTOl, qucrc:moo paquiur, porque o MDB, que olA 
,:anll..an6o 11m.a ~trandc popubndadc. ati penetrando amplamente 
an tod.a.• •• c.am.adal. o M DB tem quc lmllr 1 ropon.~oabthd.adc da 
mar.tlo hallórn:a. Por 111t0, n6t alud.amet cn ptoblnnu brualaros. 
O Saudar ftroo~ n.a du"lda a rapc:íto da ccnc::u da loc:aliz.a~o 
d.aquda obra da b.arr·ascm. c, c:ntlo. um Jtfllpo de 5c:nAdora do.sc 
"'"""" f\o'll•d•'· n.td.a mc:no. de: anro Senadora, a.c: grupo foi .:ué 
I.\. par:a paquíur, f\o'ra \'ct de: que: lado otav:aa nz!o. E po11ta díza 
a \'. b• que: n6o, o• que: (omet Li. adlamet que 1 orimtaç!o é 11 
onent.A~o ca-1.1. Por à11ta todcn n6o que fomos Li, cu, o Senador 
Luaro B.arbo:.a. o Smador Asc:nor M1ria, o Senador Gilvan Roc:h11 
c o Sc:nador Dtrccu C.ardow. cinco Sc:n.tdoro do !1-IDB, c cinco da 
AR E:'liA, nót '·oh.amo• c: troulc:rnos o nouo depoimento favorh·cl 
.ao cxrto d.a ocolha daquc:lll loc:aliuç3o. Hoje:. n6t estamos, digamos 
a•wm. whdÃrio• c:om ltllipu. Adiamos que é uma obra notA\·c:l c: que 
mc:rctt toda ;1 noua wlid.:aricd.adc:. V. Ex• nlo prcciWJ explorar ata 
pane porquc: o MDB. por uma grande pane, tomou por.içlo ao lado 
d.a obr.1 de: lt.:atpu. O. que foram IA voltaram solidirios com aquc:Ja 
gr.ande rc .. ·altz.:açlo, :-.:ao quc:rcmot naturalmente rí:troagir, não quc:rc:· 
mo• mudar, :ao contrArio, queremo• apoiar. Ponnnto. a informa~o 
que V. I~· dc:u :.gora é c:on(u~,~~, meu nobre Scnudor José Sarney. 
~ó• nào wmos contra hnipu. 

O Sr. Aluand~ C~• {AP.E:-o:A - MA)- V. Ex• nilo C:.\tá 
propondo ugora visitar u rodovia dos I migruntc:s? 

O SR. I'RESII>E!\TE {Wilson Gonçalves. Fuzc:ndo soar a c:am· 
puinhu.) - A Presidénciu faz um upelo aos nobres Senudorc:s puru 
nào apartc:ar o próprio apurteantc:. Mesmo porque o tempo do 
orador estll concluído. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- ~ uma maneira muito 
esquisita de se debuter, sobretudo quando se encontrum dois Senado· 
res, eu e o nobre Senador Alexandre Costa, a quem eu lenho uma 
grande estima. Assim, nilo vamos chocur as nossas idéias, os nossos 
pensamentos. V, Ex• falurll nu hora oportuna.~ capaz até de V. Ex• 
licar contra nós. Nós estamos ao lado de llaipu. O nobre Senador 
Paulo Brossard, que é um homem sensato, declarou, desta tribuna, 

,. 
i 
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num 11p11rlc que deu, que nilo foi lá, nilo conhece a obn de peno, 
mu pretende conhecer. Tenho a imprculo ~c que quando S. Ex• 
conhc:a:r c for informado por aquele grande administrador, que 1: o 
Gencr.ll Co5ta Cavalcante, 1: possfvd que a lUA poliçlo mude. ~ót.. 
o• cinco que fomo) uté lá, atamO) ao lado de haipu. Portanto, a 
informaçllo ou ota confulilo que o nobre Senador Jo.l: Sarncy, hAbil 
n:a tribuna para dopistar qualquer companheiro, nllo 1: 1·Aiida. O que 
atá predominando 1: que a dclq:açlo que foi IA, tendo m. dO) mcm· 
bro• doM 08, olá francamente 110 lado de ltaipu. 

O Sr. Glh-an Rocha (MDB -SE)- Permite V. &• um apat1c'! 

O Sr. JCIW SarM'' (AR ESA - MA)- Sobre Senador Robcf· 
to S:atumino, cu pedi rua •.. 

O SR. ROBERTO SATI:RSISO (MDB- RJ)- Ouço t> no

bre Scn:ador Gilvan Rocha. 

O Sr. JCIW Sa~· (AR ESA - MA) - ... Jia que cu lua cha· 
m.11do .\ col.11çlo ... 

O Sr. CU••• Rocha (MDB- SE) -O nobre Senador Robctto 
S:aturnino me concedeu o aparte. Saturalmcntc: \', E.l• (alarA 110 

tempo dc-.1do. 1: apcnA) para o rqi•tro de uma t.itu.tç.lo que me pa· 
rccc m~lid.:a, do nobre SenAdor Jo.t S:amcy. S. E.' • at.A achando 
que a OpoUçlo tem a •u.t hora de a!Pr. A OpoUç.lo tem que 111ir no 
anloo da• obra.._ no fim. na inausuraç.lo c dcpoi.1, 

O Sr. JCIWS.~· (ARE.~A-MA)- Slo pAna'! 

o St. GU•u Rocha (MDB- SE)- wt.amcntc. c C\IVOU d.lr. 
andut.i1-c:. um o.cmplo prAtico A V. Ex•: ninaul:m. natc P1b, foi con· 
Ira o MOBRAL Ele roccbcu o apoio de todo mundo. Só dcpop que 
o MOBRAL começou a doviar tlllll funçóa 1: que merCICC\I andcn· 
ta crltic:lll ® Opot.içlo. Outra cow, nllo \'llle o araumcnto de que JC 

demorou a fucr a critica. E•u at.rada começou a Jcr con~trufda no 
tempo do embalo do al~t~Ufta wpra. EnamO) o Paú mau ric:o do 
mundo. A propapnd.:a I'C'lllmentc funcionou, ena o tempo du ~Ac:lll 
tordu. Entlo, evidentemente que nao .cri11 uma abctnaçllo tlo Jlllll• 

de qu.tnto 1: agora, onde o manto diAfano da fantasia dC~oCn~ c o Pla!t 
CJt4 nu, c:omo a verdade. 

O SR. J'RESil>E.,TE (Wi!~n Gonçalva. Fucndo IOllr A c.:am· 
panhiA.) - Faria um Apc:lo a V, Ex• para que condui~UC .cu du· 
Cllf)O, poit ~oeu lcmpo atá agot.ado. 

O Sr. Glhan RO<'ha (MOB- SE)- Por ultimo, Senador Ro
berto Suturnino, u po•içõo critic:ávc:il tio ulo scnerO)U para a 
OpoJiçllo, é: um banquete de tantos pratol que, K comermo• todo• 
de uma vez. tcremoJ indigatilo. 

O Sr. J«M Samcy (ARENA- MA)- Senador Roberto Satur· 
nino, cu pediria, só paru c:Kiurcccr 110 nobre Senador Benjamim 
Faruh, que diz que tem otima pelo Senador Alo.11ndrc Costa. Quero 
dizer que pelo Senador Benjamim Furah, tenho mai5 do que estima, 
tenho c.arinho que 1: uma otimn com muito afcto. 

O Sr. lknjamlm Farah (MDB - RJ) - E u rcc!procu é ver· 
dudcira. 

O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Mas quero dizer, S. Ex• 
que quando falei, aqui, a respeito da condenação de ltaipu. cu não 
pensei nem no Senador Puulo Brossard; cu pensei no profeta dcss11 
teoria, que foi o Senador Leite Chaves. Quando esta Casa estava ••os 
primeiros dias de seu funcionamento ·- nos dias brilbuntc:s da 
abertura do debute- o Senador leite Chaves levantou essa tese com 
a autoridade, o uval de um Jlder da Oposição, que vinha do Sul - lã 
do Paraná onde se localiza o obra - dizer ao Pais que isso era um 
grande erro. E quanto ao Senador Gilvan Rocha, penso que, no pon· 
to em que S. Ex• aparteou, evidentemente, nilo corresponde aos fa· 
tos. O que o Senador Saturnino criticou foi a prioridade da obra dos 
Imigrantes, cm relação à prioridade so setor social. Então seria na 
hora da decisão, que seus companheiros, atentos ao problema social, 
deveriam ter·sc manifestado, c nilo agora. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Sr. 
Proidcntc.jA encctro u minw palavns. 

HA poucot moa. natA CAJA, lc:vanlci dóvidau ~bre a 
viabilidade económica da Ferrovia do A~. l'ôao obtt.ante w um:a 
obra dA maior ímpon:ánd., dat.n&ada a acoar A produç.lo de &aço 
do qwdril~tcrll fcrrlrero de Mina~ Gcnis cm dircç.lo 101 ananda 
•"Cntr"' .:un•urttad..:ara da Gr .ande S.io f•.aulo c do .:r .ande 'entro an· 
llu•tr1.1l J'<ll.:mt.11d" n.:a<lud.11 ~n:.a. c nlo <tb>t.antc: JCt um.11 fcrro•·a.a dn
hn.ad.a .a lt.an•p..lrtar sr .ande:- <lU.tnhd.acko de (lmcnt..:a, d.t!lucla rq:•lo 
p.tl.a Slo r.11ul,1, af'C".tt de tudo l>l<l, dado aO iCU ele\ ado 'U\t<l lc
l.tlltCI i.lahad.u nc:-l.a C.a.u ...,brc .a •ua •ubrhd.tde«Unóma.:-.a. 

O C\uto da fc:no•'l.a do Aço at.A atun.ado entre ..a c ~ m1lhõa 
dc .:n.u:at~ Ocorre que ca.1oa rocSov!.1, que n1o tem At..ohu.ammtc: o 
tc:nlldo cconômiCO que tem a Fctroi'lll do A~. t~-c: teU CUltO 
prall(;amcntc. du.t.' \'CtC.'l .upcnora AO d.. f:cmma do A~. po~que 
aunaau a lln mdMo de a\UCitO\ o qullómctrol t Jcrn dó•ida 
ncnh11ma.. a obra m.u• .uni~ que~ JC lc:.t cm tod4 .a hk.tóna date 

l'ab c JCm PCnhum JCntJdo ~l(o - rcp~t.o c '""''o - apcna• 
para f.a>'OI~"Cf .ao triiCJO do> tlltllta.a de flm•dc-tCm#tlll lk 5.\o 
f>allk>, 

l:.nqu.anto ttto. Sr. ~te. .a IIIOIWid.ack anlanul naqucü 
adAik croa: cm ntmo .alarm.antc.. 

Aqua (IC'.t a nou.a p«Junt.a. a P"JU"I.a da~· onde cotA o 
ornuclo dc pnood.tdc dC\t( ~'l:tll ... ~ 

ú.a o que Unll.t a dl:lct, Sr. P1~tc. (Multo bem:) 

O SR. PRl:$1Df.:\Tl: (Wahon Goooal~l - C~ a 
poalavra o nobre Senador l!11n<o R(.tmdc {ra~no~ ) 

S. E,• n1o at.A ,_nte. 
Con~o 1 poalavna ao IIOb~ Senador ~la11ro ~~de:\ 

O SR. MAURO BE.'iEVIDES (Ml>B - Cl:). 1"Yon11naa o ""' 
suintc: d""'~~""'· l-Sr .. I"Yc:udcntc. Sro. Scn.ad<lrn 

Uma nova oponunadadc ~Cri propi(lada ao ConJI0.\0 Saao· 
11.111, na pr'OC!Itc lcrulatur·a, para rc:-ubckttr a autonom~ polluc.:a 
d.l.t capataas bra.ulcmu. 

Uma ~u m.aa .. o MDB JC propolc a alter.ar o 111. I~ da C.111to1 
~ha:na cm •·isor, a fim de ofcrcccr, .ao clcuorado dat pnncapa" ada· 
da do Pai~ c:n"Cjo de acolher. lavre c JObcnnamentc.. 01 JCU.t r~ 
J'C'-'Iavo• prcfcitOJ. 

Na Sa.iio lcgiibth·a puudA tentei, JCm é.\ito, ApracntAr, com 
o apoio de pelo men01 um terço dc:st.a CA)ll," propOtiA :autonomi.tA, 
após ju•tilicl·la cabAlmente, atravb de trà tucc.ul\•ot pronuncia· 
mentOl, ·'lUc obtiverAm scnero\01 apaç01 cm todA :a noUA ~·alorO)A 
imprcn1o11. 

Sem alcançar o qaonua CAigido peln ConJtituiçilo, encaminhei o 
I CAIO dn minha Propo5tn de Emenda Connitucional a\ aprcdaçllo da 
Comiss;lo E.\ccutiva Nocional do meu partido, c:ncarc:a:ndo a sua 
rormulilllçilo perante o C4maru do5 Ocputudo5, nu qual diJpõc a 
buncadn opoJicionista de numero suficiente para patrocinar legnl· 
mente a iniciativa. 

Concomitllntcmcntc, tr/:5 ilustres parlumc:nturo - Deputados 
António Bresolin. Marcos Tito c Argilano Dario - começaram a 
colctar as assinaturas necessárias, ultrapassando até, com ex· 
traordinária rapidez, o quorum de 127 membros daquela Augusta Ca
sa, reclamado pelo Regimento Comum. 

lnici11da a tramitaçi\o conjunta das tres propostas, nu Comissilo 
Mista receberam as mesmas parecer contrário, acolhido pela Maio· 
ria, apesar dos argumentos cntilo cxpendidos pelos representantes dn 
Oposiçilo. 

No plenário, cm duas sessões, os debates processarnm·sc cm 
meio i\ grande movimentuçilo, succdcndo·sc os oradores na tribuna, 
cada um defendendo, com o maior ardor, os seus pontos de vista. 

Ao discursar, cm nome da liderança do MDB no Senado, res· 
saltei naquela sessilo de 19 de outubro: 
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-A •ulonomt.. d&1 apdAl1 rmcttMC-4 CIIII'C equdas ooet• 
qua".n r«blftad&t.. Cftllni&11JC1mcllk. pcb COftdncu 
~ilt<ll ck> P•.lt !'<Oq,aNC .a ll'fiO nuJbo)a de cJalota O 

d!mlo de~. pda awut~ de....., ·-Lide. o Pr~ 
leso .:... C.a,.uJ.mu.lkl awl '~ o c~ d .. IIIC' doi 
opado ~ bf'.atoloclu~.-

Smo .a ,..,,~~ C:... dallta &f04CV'~ 4a A~ fta». 
•·~:a S._,. eJ... W11U ~d - ,_ .. ~ ~IOOCU -

I!IIOdJ'"';a~ ·- .. l..n ,....,., • prt'i!llri'Uo6o .. '"""'ado ~f'li.IGI ~· 
.....,,.,. ·~ ..,_..,.,. clldll..a~ ,_.,. qw 6ctl= o 

""""'"""-~eokfldf~ .... 
IIIMI~<* "" pnWo hviftllJo:s.tt"O • '""' - Moo _, ~ 11r1·lo lN• 

W.1<6•t.. 0111 a..~ • S.ao~ .. ~ ~ - ~o "COI .a 

"""'''~"'- ~IDtftl ""-"""' ~ ,. ~ •• !ol~·~ --... 
IIIIHI!.'- ... ...-·~. 'fW,....... _....,...,.,. ~NI_...,. (~ 
... ~.,.,_·~ otlllllllll,_lll.& 

C,_,.,,~"""~~ 6ll' par:..SO 4a ~ 

~ .. "'"'- C'~11At- -'""""'"· ... ="'- '-"..., • -. .. 
~ • t:~· c.--~""'...,.'""""'"·-.,""'~· 
4« """r-~~"'"""* 

~_,..."" '~ i&oo \.COI.._ 4aqorda ...,.,.., 

·ut. .. -IOih'hllc~·__, ~· i&oo ~ .... '~ f'lliiiOI;IU 

... ~- .,.,.__..,. .... 
'1.- 41i8à.cnt' ........ • _..._ ,..~ -· """ " ,_--.u. 
..,.,,... --• • ft~<~• •-• q..alq~~n ,_w·~ 6f. 
"''~• - .._ t11n. - W<ll<l ,_ •- ,..,..,.._..........,...,. eu 
•••lls ;:>t~l.l! !b:t~Já~nd:..,. .., * ..., .,.,.._"" 'll'a' ,... .-a 
~M'Illll4j!>ll~ ~ .... Uoffi!•o .. ~ S, ~
ilõlf .. ~""' * ~~~~~·~. ~ fiiiiÍoo .,.,_. 4&1 
,..,. .... ..,. ~Mll• c 1ft>•• '~a...., s-an~ aa 
•ldl•~llt-

o ""· ..... I ,...., (.\I()JI - JU' - ~· .... e.t prl!121:1U _, 

~, .... 'lf.~' 

u ,._, ~4t1t0 U:"t:l'lOL' 1\fl>l - Cl)- (.owm '"""'c 
fM 141<1•. <t:•~ '-c~to•6ost llofJI';l- f Jlt'Ü 

O,., ........... f ..... (WI>a-IU~-\' l· .. t•-<~'~~~~6c~. 
,-. ..,...,....,. .w'<bt ....... ~· 4 .. ,:._-.a. ... ~ 1 .. al.o ;o:odc 6aut 6r --lff .... Jot<i""'""'' 6c toll;,lt .-. .. ~ • .,.. 6c ,..,,...,., ( ~"' ~lé 

~. - ~•'I'W'W...,._ '"'"'~r ClloK t ....as .,.,. lõt'.&.Oikoo .at>~ dct.o.at 
~~~-t.l:c,. .. \ • o.l.c.. ~c~. o~""' 1ot ,......,. aa Cll1a4t 4o Roo 6c: 
Ja=.tl<.l"' Tna"'"" ... ..,_a I11U U'Clti:>C...:... pcU a.,:~ f)c;-oc• QUC 

'""""'~"'~'"''''',. • ,...,1.,...1111\u c ~,....,..soa anl..,..a Qpi.LI m~·-o.c: pata 
I!Jaroil•a.. • •-.!....,.. "" u·a~~ot.!Of_,.., no l'...u6o 4~ Cuansl>ara. Srn· 
p.tm ~ dn.,vbt, tu~ 6c--'t da""'lll qQC U. na C~Uruobara. 
t!tU uau f'O'I"Ul~ all.alftelnlc: pobtu.a<ia; t unu dat r<>l""~ 
.,. .. ,, ,....:at.:ad.l• ck> mu~ ~ dun que a G~Uruob.Jra. ho,c. a 
C11b6r 6.• kw dr Janoto, é .a úntac d.a antdrt(naa. da .:uhur.a, do 
hooíuno, d.a mdhot tradiçlo dr lodo o J'O•'O br.aukaro. rorquc: o 
lh<1 de J.ahato nlo 1: M) o car10<1:.a, que: l.ambàtl lmt uma ltadíçlo de: 
l>rnur.a, de antc:lttcna<ll c 6r çrandr cultura. M.u, além do C'<11rioc:a, 
q&K t rc.almcntc: um.1 c:\prculo de: antrhJ:('nca.:a. de: cultura. de: bna· 
•ur.a, h.\ lambàtl alt aquc:J~ r.oma de: l<>do• o• bruilc:iro• que: ~oe ~oen· 
I cm um rouoo carioca. 11 lc:tT.:a carioca t .:a ~nlc::M: dr ludo Í•to. Quer 
drter, aquc:Ja cido1de que polari:.a tudo que: h.\ de mc:lhor nolc Pai~. 
atâ hoje: com uma intcr\'cnçlo, porque o Prcfcilo c um inlcrvenlor, c 
ali~~ nào olA rorropondcndo As upiraçõcs c ao) anseios do povo da 
lc:rna C"Oarioca. E.~! ou solidilrio com V. Ex•. E.w lula vai proS5Cguir. es· 
!aremos sempre ao seu Indo. E.~pcramos que um dia os govcrnanles 
des1c Pais, que lant:.s vinC'ulações 1ê:m com 11 terra carioca, lembrem· 
se de que aquele povo não está satisfeito com a cassação da sua 
autonomia. E.~pcro que o Senado c a Climara dos Deputados dêem o 
melhor dos seus esforços c também as autoridades deste Pais, lem
brando-se de que o povo curioca, estou por dizer, o povo brusilciro 

que: conuatua .:11 letra anoc:a .:~naci.t, do fundo do conaç.lo, •u.:~ 

.sulonomu. 

O SR.. MAt:RO BD>l:\'IDF.S (MOS - CE) - AJradcço a 
\'. f..•'· poobr( ScNdof ~im Fuah. a tObdancdadc apa 
tai.Ct~ À 1ac aulOnOmÍtU pd.t qual not wímoa balaldo com todo 
o Cllllpcnt.o c Q)Cft lódo CDIWai.IM deldc A -.&o lqnLssiva püWIÚ. 

\' .. f.&.. (GCIIIó) rcpteeeftl.UIIC 6o E.u6o 6o Rio, t pon.t. \W 

PfDI~. (OG(II:Il~. •utorit.SO. c5cMa ra\'\lld~ quc: 
diiCrftY a todo o P.ah c 6c tMM putiaiW ~ dc:itDf'ado 
.ti~ poWu.-doo ~to do R» de Jmcuo. 

O !'if. Clh·•!Udooe (MOB- SE)- IWIIUIC \'. E•• um .apat1~ 

o~ ~ut..:ao IQ:"ãl"1Dt:S CMOB - CC) -Coca PfWC1, 
~ ~ Oti•·AA Rodl.a. 

o !'if. ca.- ...... ()C0lt - SE) - "-o para rqJIU'at • 

(ICIO~ .. qu41W ~ ClCI dd~ lUlU lac que ft&o t IÓ de 

\' t:...~. - t do r-oo liberal 6o lk-aMl ~. pua abra: • 
\" f~•· q..,c-~ e.a -....u pa..d.a. o (iol-a'IIO, 110 tua 
.,""'...., .a ~- La F~ ba~ e.um a~pt~~C~~Io 
~ ...... ~ _... ~. poat.a dUcr que • ~·· 
~-~,.. 6c ~to da'IIOa'WOo com • ki. jl 
qcor ~.,.,.. lo6o mtilt6o ooc=spanur .l 1~. E.- Wbl1o 
_,_ ca 6cmoa.a.IU.at at OC.I:&l braulara 6coui ICt aaot• 
~. o Qo..crDo IIJIOi.lftdo I.IIDbàll o ~lo UCI 

-· ~ ~""" ~·- doas«o que ckou'&o todot ~ para 
qUf o~ aJo tup de .... pt69N rrJot,of .... 

o sa. ~t"eao at:"F.\1DES CMOB- CE)-~ • 
\'. 1~•·. lloJbrt .~ Gih-aa R41da.a. ...-~ 1D1a •ao&o. E • 
ltt'C!- qw ~ coaa bato cm n4=a-o. "'. Ea• riC:'ari 
~ quc raan • lllllllaao 6c ~ nata-\c .quclo que 
~ Aaa '*PI1JIIl bfatllar.u.. IIC .ctwll fl\ltU'IIclol ck> ckou', do 
._,.. dclaoa""'"' de fliiCDihct ~IC ICU ~ 
ptd(!IIO. 

1:;. (ICICII-. St. ~· 

E a.aa ov.a• ooettaóa·~ dcn'aóara.., .,._.. Ulrua GU~raa
r·&o 

--c- oc •-t.""" cmcndll vU.a oolcx:at. cm ICTmOl n.cio
ruoa'- o s-bkma dot Pfáatot d&a capt~ Nót 0\ quctemm 
dcllm c nlo ~ mamo porque: c:nl~ que: nin· 
Jutm ""'C temer o YOCo popular." 

llqua IA dat.:aqua, anlcnormcniC, que a 8111-.ia ~pal 
lor.:~ cns1cill cm pnndpio fund.lmCftl41, dadc a CoMlituiçio Rcpubli· 
can.:~ de 1591, cujo anã,o 68 prc:.c:revia. bl •Mih: • 

"(), &udo. orpniur-se-Ao de forma que: fique 
a~tq:unad.l .:a autonomia dos munidpim cm tudo quanto 
lq)Cilc ao M:U pc:culillr intcrc:uc:." 

A norma, indi~.CUtivdmcnlc inlqua, inlc:fida no Esliltuto BAsico 
de: 1967, rc:pra.cntou a conspui'CIIçAo de prc:rrogativalrlldicional, na 
utiiW!çlo da qual muitos administradores se projctanam diante de 
suas comunidudc:s c ali: do Pais pela fecunda obna que levaram a c(ei· 
to. 

Em rwo da incoincidê:ncia diiS cleiçôc:s gerais com as muni· 
cipais, o que se vem IISSistindo, como se vcrilicou cm 1972, foi o clci· 
to r da capital cumprir o patriótico dever de votar, fazendo-o apenas 
paru a escolha do seu candidato à vereanÇa. 

Enquanto isso, nas demais comunas, inclusive nas integrantes 
du própria Rcgiilo Metropolitana, de que faz parte a Capital do Es· 
tudo, o eleitorado exercita a faculdade de sufragar o nome daquele 
que, no seu entender, deve desempenhar o mandato de Prefeito 
Municipal. 



-331-

A rcpcdçlo dc&lc lamcnlivd CU'C'Camcnlo de llo lc:Jftimo alto 

.ao. cm .:ada nova ~ • .cri altAmente cleloatimulantc c prcjudt. 
aalao aprimoramento dcmoc:ritioo do Pa(.., 

t:.m 190t>. cm 1970 c cm 19'n. o. PYáatOt du cap.t.an 111,_. 

unm..c cm tcVJ r'CI'pCCti"'t CUJO. por Ualplo ~do ~ 
nadof do &lado. 

~ao doftvtAram. auím, d.l ooaforu.donl dwlcda populat. que 
man "' ~,.,.,.a a mantct plcsu untool.e com •• ra...;~ coko-

'"·.n. 
Sr. Praldmtc.. Sn.. Sauldcx~ 00 CW10 do ptOC!CiliiO de da~ 

..W polllic:a C I OOft'ICiqOa!IC rcaquftdo de fruqu&D ~' OU 

t.=.ud.l• pda OCJCI,ÍIIfttura ift.Wudooal. a au~ d.a• Capil.olft 
tor.aukiru cbpociLI cnttc •• que mcttcCJm ,,..~lO ~ c 
mc'WO ilwdah'd. 

~ ... ~de I) de --br'O ~. bCIII que~. 
s.-ç~o .. ~.por entre •• ~~atVl'.U. ~de Nlona ~ 
a ~ dOt Pf'dàiOt do IIIWofa cid.86e ~ pdo •«o .S.. 

"'o 
Coe~~ iMO, &cna tido dado um pn10 ~_.. .,.,_. 

toado cm bu~oC~ da normallcl&dc dcmocrit.ícil, 
Que., c~. _... outra oponuald.* que 11M • ofcftôd& 

rdo MDB. •PfV"'I • -• Propott& 6r f.mmcla Co,ttcst~. <VJoll 
tramd.adcJ ...,n ,._~IC III t.niCia.. 

Y.Cullootlnpdo. (Mullo bem! Palma .. ) 

O SR. rRCi!Df.:.'TF. (W'aboa ~)-Tem • p.IM•ta o 
DObR ScMdor AP* María. 

O ~"R. ACESO• MARIA (Y.C 08- R:ool. Proftuaoa o equllltc 

õ ... -vl'loO. Sc:m ~do or.a6of.)- St. Praidaltc.. Sn. ~· 
Volto 1 ÍftWÍt MqUCk IA~ 1-. do pnlblaDa do bode! tv• 

t:al. .-. n.ad.a de poutMJ. de ob,clP'O. .._ tddo fato pe,.._ 11a ,_, 

l>d.adc.. fíut o ~ at temi. e MCII:Mirio compnadcr- que o 
nodo rut'al ~um dOt Pf'OblcmD mm.,...,. que on. 11tn-o Pah. 

Sr. ~tc.. o bomcm do intcncw ooaunua míp'ltl!do pa.re 01 

~anda «:nli'Ot. porqvc IA no lntcncw aAo bA tcpr~AÇ~, o mctacSo 
de trabalho nlo c:Uuc.. 4U tAbnca• ttm lod&t ._, auv.ura• -
t.ad.u n&• c:apitAn. No íntc:riot, onde tcmOta t~~alà'ia·pnm.. do t..loo 
ID.UiadAI •• Ubrica ... 

~lo entendo porque O 0- dA ínociiU'O'OI r~tC~~t~ pa.nt que 
.a• Ubric:D K'jun montAdA• ft&l Jfllnda urllo. ec o probkm.t da.~a.• 
~.anda urba, boje. n01 atormentA, atormentando toda ii ~IIÇ&o. a&~ 
o próprio Oovcmo. 

T odu u c:apiusia date Pai• atJo com auu attvlutu de t.anca• 
mano, de: rede ocolar, de rede ho.piLalar, todal otranaulad.u. 
porque: o b.odo do homem do interior pan 0\ srandcs c:cnUOt ur• 
bano. conlinull, 11 ada dia. m11íor. Por que n1o raur no próprio 
interior c:uu fAbricu que vlo ind~atriAtil.llr 11 materill·prim11 do 
interior'? Por que nllo proc:uramos objctivamcntc dar ao interior 
aquilo que: ele pede, hA m11ÍJ de 50 anoa1 Por que nAo cntcndcmCK 
que: o homem nllo é obripdo 11 continullf no interior acm ocola? 

Diuc: este Ano c diuc no ano piWlldO que uma pro(CDOra primA· 
riu, c:narrqadza do c:nsino du wnu rural dll minha terra. ganha oiO 
cruzeiros por mês. Por que o Qovcmo nllo compreende que é pn:cUo 
pngur mais a c:s.su professora? Porque uma professora que sanha 40 
cruzeiros por mês não tem condiçcks humaniiS de ensinar nada a 
ninguém. 

!:: um testemunho que presto à Cnsa c à Nação de que o Oovc:r· 
no, na realidade, não está olhundo objctivnmc:ntc o problcmu do 
homem do interior. Os impostos, as taxiiS que pagamos no interior 
são ns mcsmns taxas que o homem da cidade pago. A cidade tem tu· 
do, o interior nào tem nada, o homem paga, no interior, as mesmas 
obrigações sociais c tributárias c não tem serviço público pura o 
atendimento de suns necessidades. 

O Salário do interior é salário de fome. Nilo conheço na minha 
região quem receba salário mlnimo. Assina a carteira como salário 
mlnimo, mas recebe a metade do salário. O Oovcrno precisa olhar 
objctivamcnte esse drama, sob pena de cm 4 ou S anos este Pals ter 

de imponar tudo. E 1mporw pof q~~ Porq&N: o homem de UI a .10 
&1101 de Idade n1o quct mm ror 00 ínlm«. 

F. nlo qutt roe:ar "" lftlcnof, St f>orc.Udcntc: c: Sn. Scn.adorco.. 
rorqvc. N te~hdadc:. n.k> C\nlc: um11 j'OIII.c".a ,,.Liela p.ar• "Ínl~~ 
do homem do c:amJ"') 1:.\nlc: uiN rol''"" dc p.ajull>-o; C\ntc: uma 
rollt..:'.a cm letmcn .aunteftCUI~ M.n 11 a....mtnoa d.a Pf~lekn.l.a 

So..'l.al t j'lf• ., "'""''c:· t pat~a o uw!bdo. t pll\1 o 'dato O bomc:m 
~o n.k» pm:n.~ dc a..U.:M.."í.a.. de: p.alcta.ab..-. O bomc:m mcl(O 
do IIIIC'tlof, qlK ll""f 0:-IIIIIW l1, qwf (-tiiiUif N M1CI:.1 6r que 
lt\1~, ~ '"<rf ~~r~ que"~ a <nlct.a ck que. Ult• 
b.al!u...,.,. ~ •Y.<rt .a - •* ~ c: ~ I~ moo nlo oc ''fftl 
f.ucndo 

r.-.o .at.rm.at -'C .~~to& .,. ""~""' ~ d~~ c: r.~ 
rodo Ckn<r-. J'll:l .w ,,~-'a dc ..... U(la l ,~,~~do 

~""- ..w r • ...,...,-~ d.a <~~.o""~"' 
IDla.- pat·.a .. -~.w..r~., ~ do: ..... - •• do .. ...~. .... 

r.~ """ ,.aiiii(Jfo. O ""~"' ""' ,... ,_.,~IWI&r.ao6o a p.anu tk 
ICU'mbtu F"npAU~u ,.,. .a ~ orwor p ,.,.. ' .qw.~o~ !0'4. CliiiC 

~o ml- a""""'. eu 1~ .a 11111(~ ela ..,....,~diNe 
""-m op por«ilw.....,.., .a ....a -..utu.•ptiolb.a'' 

SI r.~ • ~ ~n.. ..:m:.w qM ~ IClll'(il 

0110~ ... u.h'l'~. , ... ...,.e..,~- - <............. ~ .... -~ l.aml-flll>. 

qw: o Ooo<rt- id. '* __ ,., .. - ~*'""" j\1.1\a ~-.... .. 
~6clolc-t'filri(N 

Os-.~ C_.. (.\lU:~ A - ,\tAl - \• 1:.•• P«'lllllf.,...,,..,....., ~· 
O sa. ACI:SOR M..t.IU f:\108 - KS') - c..,. o -~ 

porarn 

Os-.~ c ... IARl',.S'A - ~AI - S.. ~ 
A~ M.n.a. \',. &&• 4ICIIboa 41 t.a.m - .aflfliWI(IIoo qu.. ~· 
IIICIIIC. aJo poeho tJD c»o* M*' - 1~0 o dal'f1IIO 41 Pfl!P8• 
III \'. f;.,• dll 4J ~, que O a.a141_, doo rala .. t Wfl ...ut-.. 4f 

fome.. tlUC IC .-... a Oilllftti11 - o ~ - • "' PICA qv.diU 
mu•lo ut(cttof ao ll<a~. Sem pi)t 44•~ ~~~1-IC. fW) 

que\' f..•• JII1D.ll. paJVDio, que\'. f..,• dclocJ.all.a e Gooaoo fUCMC 
P<I'* róf lim a CM.a a-.a!u • 

O SR. ..t.CESO. 1tf.Aat4 (~C08 - k:O.') - f'r.ut a~ tlbncl&• 
que .. ao llldantrialirAr • ~~~attn.·pnm.. oo iatctt« do P'dl. .. ,..ri» de 

~,;.,. que pudcMcal. ~te. Jc,ru - -~ • m .. 
tAlar "'' (Abnca• que .,.lcJ llldantrialir.at aqvd&• INténa .. pnmal, 
oftdc da• alo ptodunda. l'ofquc., me cn.. .alt lailloc<u •-c:r o iiJ.pMUo 
cm Cll~ Wlt do 1nlell0r Jl&l'i11 ect cfeaocat~ lia dd.a6c lllltof, Clll 

Nau!; o...._. wir. per;; ecr iDdantnalu.ado cm Natal; &IIWftOAI lloiJI, 

pana ecr ind11-'rlali.tada rw cap~ul. Por que CM&• INiéna .. pnma• 
nao wo indu•tr·wliad.IJ. 110 intcnor. onde ..ao ptodi&.!JcSu'! EVItaria o 
bodo dc.let homem pan a cap~ual. etÍllftdo o ptOblcma do otran· 
suiAmcnto, da rede de WIC'llmcnto, holpitalar. etc. F1.uria o homem 
110 solo porque.. na cntrc:uafra. ele lenA ii ecJUt'llnça daqudc cm· 
prqo. 

O problema. nobre: SenAdor. ~ que para cada mil pcasou que: 
desejam cmprc:go oi.tcm. apcnu. 10; 990, nao tbn cmprc:go. O 
cmprqador tem, tc:lllmcnlc:, cmprc:gados cm ntlmcro avultado 
porque, naqucha função da agricultura, na cnttc:UII(na, cnuc o chover 
c o planuar, o homem nAo tem ocupaçio definida, c ele quer um tra· 
bulho. Jc:jll por quanto for. 

A pobreza do 10lário é tilo gr11ndc que V. Ex• pode vc:r, uma 
professora é paga, pc:lo município- c nAo é porque o Prc:fcito queira 
pagnr mal, mas é porque nllo pode pagar mais-. numa faixa de 40 u 
70 cruzeiros por mês. Se: o próprio Governo municipal não paga o sa· 
lário condigno, qual a força moral que esse Oovcrno teria para 
forçar o comerciante a pagar um salário maior? 

Quarenta por cento do funcionalismo estadual do meu Estado 
ganha abaixo do salário mfnimo- um funcionário estadual, não é o 
municipal -li no ano passado, daqui da tribuna, a carta de um fun· 
cionário de u~a Prefeitura. com 12 anos de emprego n,essa Prcfei· 



109• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 

em 29 de junho de 1976 

PRESlDt.'fCJA DOSSRS. MAGALHÃES PINTO, MAR~OS FREIRE E 

MESDES CA:'IiALE 

-\.Ull>cn .. S.nu - -\h("oll l.c..tl ·- Jmc l..mdo1o0 - (.1IIC'Ic l'•n· 
~.C,to.> ·"-- h:l>..o• I'~""""""'' - I<>..: ~~~ - llchldoo '"""' -
\hu~<• ll·cnc·· .. ~c• - v,,.ll•h•• T.h.>n - w,t.on <i<>n,..ahn -
Accn.>t \bru - J)uunc \bnt - \htl:~n bote - J• .. ulo Gucru 

- -''"""' <k Mdlo- tu•t C..a•alontc- L.....,m-11 ll.JI'h~-1- IICl· 
• ..,., ,,., ... - k .. , S...nl<ll>- o •• ~""' <:..a:,S., ..... - l;un(o kc:cndc- ko· 
bon,,, 'Í.>h''"'"'·' - l~<n,amom I at'.1h- \bplh1o l'llllo - l'r.tn'n 
\hv.!.''" -· (1'1-c>.~c• Ql.n•u - ()U.:o l.chm.tnn - lkncd•lo h:rr-cou 
- I ..í:.1h• lbt!>.•u - \lrndco ('.1n.1lc - S..ld..anh~ Da-11 - bcl.h1o 
\ '"'. - OtaOI lkl.;l.ct - lhnocl li. fl('jtC'f - ,. ....... u ....... ud 

O SR. J'RESIDt:.'\Tf. (Map.lh1a Ptnto)- A I~ de pracn~ 
acv.t.~ o OOftlp.tcamc11tO de.)~ s". Saladoi"CCo. Ha\'CI'IdO numero rc

~t.al. cScd.aro .1bctta " ~e~oa.lo. 
O Sr. I•· Sca-cUno •·•• proocdct A !atura do E..pcdícntc. 

1:: hdo o q111ntc 

OflCIO DO PRESIDt:.'\TE DO SlJPRE.\fO TRIBU~AL 
f'EDt:RAL 

:"• Sfl0f76 (n• 19/76-PMC), de junho corrente, cnCllminhando 
:ao Senado cópiu du now taquigrAiiCIU c do ac:órdilo proferido no~ 
auto!o do Conflito de Jurisdição n• 5.966, do Estado de sao Paulo, no 
qual o Supremo Tribunal Federal cm julgando procedente o conflito, 
c competente u Justiça Comum, declarou a inconstitucionalidade, 
cm parte, do urtigo 16 do Decreto· lei n• 60, de 21-11·66. 

OFICIO DO SECRI:.'TÁRIO-GERAL DO i\tiNIST~RIO DA 
I'REVIDtNCIA E ASSISTtNNCIA SOCIAL 

N9 186/76, de 19 de maio, encaminhando ao Senado informa· 
ções daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 58, 

de 1976, do Senhor Senador Crato Quércia, que di nova rcdaçio 
.10 llcm I do .aniso li dA Lei n• 3.807, de 26 de agotto de 1960 (Lei 
OrJ.inia dA Pmidénc:ia Soc:W). 

À Com3qo dto Comdrvlçio ~ J u.rl~. 

I'ARECERES~ .. ~l.~h~.), dto 1976 

Sobr-c o l'rojno dto Ld do Smado.,. 1~. dto 1975, qur "Airrn 
a t'C'Cia('io doo anlps li r 1-l1 r r"DI• dllpOSIII•o. da Como
llcla('io dat Lds do Trabalbo, apro•ada ~o D~ro-Ld n' 
5.4S!, dr I• dr maio dr 1943. 

I'ARECER ~·~I dr 1976 

Da Coml•uo dr Constlrul('io r Jusd~ 

Rrlator: Senador :'oOrl!IDn CarMim. 

I - O ilustre Senador José Samcy oferece ao exume do Scm1do 
Federal projeto de lei que visa 11 modiliCllr, cm dois pontos, a utual 
Con1o0lid:ação da!o Leis do Trabalho. 

Dispõe o utual art. li d:a Consolidação: 

"Nào havendo disposição especial cm contrârio nesta 
Consolidação, prescreve cm dois unos o direito de pleitear a 
rcpurnçào de qualquer :ato infringente de dispositivo nela con· 
tido." 

O nobre parlamentar maranhcnse sugere duas emendas a esse 
texto. A primeira, modiliClltiva; a outra, aditiva. 

Ao alterar esse dispositivo, o Projeto dâ·lhc nova rcdaçào: 

"Não havendo disposição cm contrârio, a prescriçilo dos 
direitos assegurados aos empregados só ocorrcrâ dois anos 
após a cessação do contrato de trabalho". 

Ao reviver o Projeto n9 964/59, do brilhante Deputado Ferro 
Costa, o Senador José: Sarney reproduz a longa e erudita justificação 
que à proposição oferecera o então parlamentar paraense, orientada 
no sentido de, conforme legislações que cita, fazer correr o prazo 
prcscricional da data do término do contrato de trabalho, c nilo da 
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do fato gerador du reparação pleiteada. Traslado da justificação do 
Deputado Ferro Costa, cndossodo pelo eminente representante do 
Maranhilo, o :~eguintc tópico, logo após a análise de nossa formaçilo 
paternalista: 

"Sucede, pois, que, ao se colocar di11.ntc do f11.to incvitA· 
vcl de uma demanda, vencido o complexo de timidC'l, jA o tna· 
balhador, cm proporçilo avultadlssimll nu estatlsticas. per· 
deu aqueles direitos intcreorrcntes, derivados dlls próprias re
lações habituais de trabalho, como ~rias, honu extnaordinA· 
rias, descanso remunerado, descontos retidos, etc. Acima da 
curta visão retrospectiva de dois anos tudo se perdeu pela 
açlo nulificadona da prescrição. 

Partindo do conceito lilowfico de uma igualdade social, 
c:uc prazo de dois anos seria cfetivamente o ideal. Mas a rca· 
!idade 1: absolutamente outra. O espectro do dcscmpl'qlo. de 
baixas condições de vida, cntibia a rcsistcncia do trabalha· 
dor." 

Ar.sim. duar. ~oituações !olo confrontadas. no clame do Projeto: 

a 1 a prescrição bienal, contida da data do ato sn(nngcntc de du· 
p<Hiti•·o constante da Consolidação ou de lei apccild. 

b) a prcscriçlo bienal, contada da datll da ccs.~~açlo do contr;uo 
de trabalho. 

11 - Em 1973. o(crcci ;\ aprcciaçilo desta CU~ propor.sçlo que 
buiQ\'11, entre as duas soluções uma terceira, que me pArcaa. nlo 
tendo o rÍ!lor da primeira nem a cluticid:sdc da r.cgund.:a, capaz de 
adapt:sr u di\'CI'SlU ~oitu:sções à rcolíd:sdc dos fatos. Dilpunha, com 
efeito, o Projeto de Lei n• 2J. daquele ano: 

"Sal"o disposição opccial cn1 contrArio. prescreve cm 
cinco anos o direito de pleitear 11. reparaçilo de qualquer ato 
infringente de disposiçilo contida nesta ConKllidaçilo," 

r\ provada a sniciati•·a por esta ComiMõlo c pela dou tu Coms~..io 
de l.(!lislaç.ào Social. o ilustre Scnudor Adalberto Sena. informado 
da dispo~içlo da Liderança da Maioria, c:vitou a rejeição do Projeto. 
ofc:rc:ccndo·lhc:, cm Plenário, emenda que reduzia a qu:stro uno~ o 
pr.uo pracricional. Persistiam a~ nuõcs que me: coubera c:\ por quan· 
do da apresentação da proposta: 

n• 11, de 25 de maio de 1971, c, com pcqucnnaltcraçào, pelo 11rt. I• 
da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973. 

IV - '' ConsolidAção d111 Leis do Tr1b1lho, cm ~eu art . .WO, 
entre as disposiç&:s gerais, reza: 

"Contra ~»menores de IS 1nos nAo corre nenhum prazo 
de prescriç!o. ·~ 

O Projeto cm c.umc traslAdA essa di.lpo~oi~o pAra con)tituir o 
parAgrAfo unico do 11rt. 11. E.s1111 transfcrincia JOmentc se ju1olificaria 
por amor .\ tb:nic.1 l~IAiiva. Corno d~Spor.ído finol. o texto alcan· 
.;~ 11 quo'lnto w: fC!lulo'l na Conoohcúçlo. Sa "lntroduçlo" da CL T, 
com o p~rA!lr:s(o do an. li, que ~ refere .\ rqr:s Jcral da prc.cnçlo 
dJ• rcclamOJ~"Óa tr~&balhitta•. melhor at.:aria, com efeito, lltu:ada a 

c\ceçlo, ctnbor.-.. C.Jurando no c-.apltulo fin~J da Cl T, tal tqtna 
nenhum Jlfi:Juiro h.:a)a tra.tido ao cmprq;ado. ao cmptqt:ador c: ao 
E•tado 

\' - HA. entretAnto. oulro ponto a c.uminar no Projeto. O 
ta to aluai do art. I.&) d11 Conoolid.tç-lo atA a•~m tcdistdo: 

"0 dsrato de m:Lun.Ar o1 <on .. u"'o dat fmu pract"c\-c 
cm do•.• ancn.. cont11d~» da dAt.a cm que findar 11 q,oa cm que 
deviam ser soada.~ 

Plar~sraro uni((). O cmprq:Adclr que dàur de conccdct 
(l:nat 110 cmprqrado que b mamal ti\'Ct (cito jt.n rsan 
obng11do a papr·lhc ur11.1 ;mport.Ancu COrf'Qpondcntc 110 

dobro da.t f«lll.• n.io conccdsda..., wh·o .~. 1 recu.w \C funda· 
ment11r cm qualquer ditpl»lçâo do pr-acntc Co1pltulo." 

O art. :!- do Projeto J~nt S4mey. coctcntcmcntc com o ditpot.• 
to cm r.cu art. 1•. 1uprimc o apvr do .1rt. I.&), c como t.al ,. .. .., a 
figurar o r.cu J'llrillrdo linico. 

A prcscn~o. pAra rccllamu a conca."'o de nriu nAo J!Oladu, 
n.lo >Cria de: dois an~», contados da dala cn1 que o cmpfCJJ!do a da 
(a jw. m~n d:a CCSWJ."'o do contrato de trabAlho, o que, como 
ocorre cm outros p:aba, II»CJ!urarila 110 cmprcpdo o wo de ditcil~» 
que nilo poderia pleitear durante 11 visenci11 contratuAl, sob pena ou 
:amcuç;s de dcscmpfC!lO. 

VI - Con!olitucional c jurídico o Projeto, parece-me, illlvo me· 
lhor jullQ, que devA ser acolhido por ota Comiuilo, ainda que A 
doutA Comiwlo de Lcgishaçllo Social caiba examinar, sob CSSC!o c 
outros üngulos, o mérito dA propo~oiçllo. 

"E.'>.~a prc::~erição bienal. adotada no Direito do Tra· 
balho, tem sido fonte de grandes insatisfações, uma vc:;e ser 
comum o empregado perder o seu direito de ação pelo 
decurso da prescrição - c isso porque. normalmente, 
possuindo os empregadores o poder maior de mando, cos· 
tumam cxorbit6·lo, ameaçando aos empregados, cconomica· 
mente muis fracos, de medidas punitivas, inclusive com a dis· 
pensa. caso entrem com u competente reclumatória, rcivin· 
dicundo direitos. Dessa forma. numerosos empregadores, 
que abusam dessa situação. c descumprem disposiçõc:.~ legais 
expressas, são favorccielos pela prescrição bienal c não 
punidos como devem." 

Sala das Comissões, J de dacmbro de 1975. - Accioly Filho, 
Presidente - ~rbon Camrlro, Relator - Hrlror Diu - Dlrc:ru 
Cardoso - lrlrc: Cha~e. - Hrl~fdlo ~une - Hmrlqur dr La 
Rocquc. 

E, não obstante novos pareceres favoráveis c unãnimes dos dois 
órgãos técnicos, a Maioria, acompanhando o pronunciamento do 
nobre Senador Yirgflio Távora, rejeitou Projeto c Emenda. 

III - Nenhum óbice de natureza constitucional ou jurídica se 
ergue à proposição do nobre Senador José Snrney. E como lembra o 
ilustre autor n rcduçilo que propõe para o urt. li da Consoliduçilo jú 
foi adotadu pelo art. 175 da Lei n9 4.214, de 2 de março de 1963 
(Estatuto do Trabalhador Rural), c mantida pela Lei Complementar 

PARECER N•S02, DE 1976 

Da Consi!l.'lào dr l.rKislaçio Social 

Relalor: Senador Ruy Carneiro 

Com o presente Projeto, o ilustre Senador José Snrncy objctivn 
dar nova redução nos artigos li c 143 e revogar o 119 c 440 do 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Os urtigos a serem modificados têm a seguinte redução: 

"Art. 11. Nào havendo disposição especial cm contrário 
ncstu Consoliduçiio, prescreve cm dois anos o direito :de piei· 
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IQI .a lcpll~ eX q&Ulq~Kt AIO l.ti(MpnU de di.pot.it.i\'0 . 
MÜ<..c~I..SO 

Na AIJCIItÍII.1, pana u rccbmaç&i Wtlariai• no comê:t· 
ao. a pn::scriçlo é de qu.tro lli!Oi. As Cllii$U de indcl!iDçlo 
cm \<'lrtudc de 111J1tur.a inju..tll de con1101to dcacm apcnu cm 
du anot.. noto 1mnoo d.a Lei n• 11.7~. de ::6 de .ctcmbro de 
19 .H c .an&~o J.&6 oo Códl$0 do Comm:io. 

Att. I·U. O datoiO eX tcdam.t <1 CIOCICIClMlo c1.u fma., 
~~ cm dóo• ..-.._ coo~ d.a d.au cm que fltMUt .a 

fpor.a n:o Ci"' ~um IClf F*'-· 
,...,..t,p·.Jio u.-o .. O cmPf~ ~uc dcu.aJ eX axxC'dct 

~ ... - CIBPf~ que .lr.o _., lkU fal4 JlU ror~ otlo• 
~ • pap.t•l:!lrr-~ ,.,.~IC .o dobfo 

.a.. lêJIUlo ,.a., '""""~ ... who w • t«Ut.a ltu•d•IIICOW•w 
41111~ .S.t~.SO~C.a:oílulo-

O..llllo~ .. .,. .. llf'l!'ml ~ .J,o.,. ~ 

~ An. l l't ~'f .- 6<1oi• - .a ~ pata f"Cli"CJI .à 

~""""' ........ ~:a-sa ;>~aeo:l('.. ~~-~'""o 
-liii'UJrAI* tif6<> 00~ 

c\1,, ~ C~H O& .....,_...,. .,.. lt. - ot.a (DI" 
jf.tllfl!T- ,.,.v .... ~~~-

,..,.,. - <-.tt•lll"'"' - ~~ ~ :w-l!IIQioo ~ •• ~ 
u;~.,..... . ...,.._~._,_.,...,.. • ~~-·""""" 
1\IA• IOIIIrlltll.to ...,..,..,..~ ... p:r.#'tl< ,..,..a~ -- a ·~ ÓO 

~-- 141 , ... ,.~, h~ ... ~ ... ;>.al'llt loo .,_ óo f'4t'k> 

~~·to! <f,.,.. -· .ru. (- ""''.to4<lo! ~ M:llll'tl(/b ~ 
O~-:--~. •Miollt.. • 11'~ óo ~- .11t1>· 

""' WKI4• <:J. t .. fl&&1'4 w -~~~-- - paliop'. Cllclo(o óo tGI .al:i!fP 

~-" ·""'"'~, .~- '""' - , __ Lf>ol.a - .. ~ ""~ 
~"' •tt# ~ <~• .,.;eiiiCJo<o l fqr.a <Ali~ ol.tlo u•eo• 
.loot. pó!l.l</tll.o,, ~~~~' ........ ~ ..... .,.. ~-""01·-~pll- li=$.1 

'~"41wA .. ~:~ 

'" ~ .. lllj,)"P ,, .. """""'!\<' olf' *-'. o4f 1'11',..._ 4f ..U ~ ... <o-...c 
4NII' .. I~a 41011o!w "' lflltll'llliiW ~ .,._,.~ .,..,_ .a ·~ 6c 

• .....,.. . ....,.ola!· 11.! at-o.at..._, "" ~ ~~ fuN C<OIIU.. ~··-.. 
•<Dm~ lft*il." f"'"'1"ltloo!llo6fc. ~ 

"' .\ Jl<i!<tJII'~ ~ -~~~~ óo U•'ltt•D...SO" ok ~ Cllll JVÚlll 

'l/lltllA'~"" tm.,~~~~ I - .IISI. • 4llf"'IIIW ...-. ~ t*l• 

'~--· ~'M'<l...:lf llllilf oCIIjiii!Ot..- ..... óo p-....X s-WI6af r-·.-. ...,w 4a ~·~ 4a ~ pa.t:a 

~~~~ .. - ~ .. '0 ......... 1"11110. ,._ dc!tolc &DOo6o t 
...... III '"""~'""' P pt..,..._ IONl&Ú. 

JJ..,. '''''"""~""'1M t1W ~ ~-ti'AD~ ao 
.......r..,. ....... =-.,..,~« ~Wlli -~ NQCIIIU:a

·~ llf!lll'l: ~ ;;wo~ft'o'l I"''" ftCt'r,'C.o~ H1 ~ra "' 09Cf'~· 
.,..... - ~~<~~~ ÓC!I#>OO. CllllNof'a .U.O kp1. de~. pa.ta 
_,_.., ,_, •.••• ~··c (IQ'IIIIiaaa.a• Pf~ wb pro 

..,. 61' -""'"" 0<1) r.w ~- c-prc ·-~ 
>11 .,_,~ 4,a ,__,~ prncn4& MI~ O 

(1111' .... ela l"'"rOICW~ ~\iii •,.et O (ICIIjltf'JIIO de trabalho. 
T a1 de~~. « um la6<l. d.ú'J& ~ u·.ab&lludofa 

- blbtoC n.a okfeu « ""'' dJm~ « ouuo lado • .ai 
VIII U>(Clllltr•o " QUC o• duato• tnb.aUu..t•• tqoJm mdbot 
t""C"C''U4o• pdot. p.tUÓCO.. 

A•wm c que. cm rd.açlo .aoo m.arttimol.. nalcJitlaçlo bel· 
J.a.. o pr.a:o d.a I"~ CIOfnCÇ.t .a COrTCf apcm• 1 partir do 
momento cm que: o contt.ato C\lhu ftndo (la ~ouvdiCI. 

Corpu• Jum lldp:J. ·~I. pJ&Ja. 1!3). 
Sa ~.!-"lo f\.amcn,.a o prindpío enunciAdo no projdo 

Oo~ port.:anto. pelo mcnOt< no que uns: ao• marttimOt<. 
S.a Alcmanlua, o pruo ptc!C'icional pana 11 rcclamaçAo 

dOt< dtn:llo• lt:abalht•tü c de doi• an~ como no Bruil. m11s 
conta apcnu 11 partir do lim do ano cm que tiver ~igibilida· 
de o direito. 

Jll na Inglaterra é ~trcmamcntc libc:ral 11 lcgislaçAo nn 
con•idcnu;lo do~ pruo• concedidos nos opcrArios, pois, para 
reclamar contra retenção ilcg!tima de salArio, inclusive paga· 
mcnto abai~o do m!nimo convencionado, 11 prc:scriçAo c de 
vinte anos. Para as demais causas trabalhistas o curso da 
prescrição se integra apenas cm seis anos. 

s. f.-panbA. a pta<Criçlo JC COIIJUma l.réa anot apc» a 
dnpmt.a. E. fiAtÜnallc. n.a ll.lliA. para ü que cnvoi\'Cnl 
andcnil.ll('lo wpcoor a um mà de W!Urio, o prazo da ptacri· 
<lo c lil'Uimcnlc de ICU-

Ouuoo -~ poderiam JCf abnb.tcSot.. ma• oo 
tda'f6m. ~ doqOcn&a p.ra 1101 condu.rir 1 ~ da 
o.:~ 6c lõiiU duaplína mdbor d.t debc:ad.t m&li:N da 
:'f"rOICt)C:lo 6o dii"CIIO do crabalbo. 

,..,_,_ que • lónnulil da w.t9CftWo do cuno d.t pro. 
Cfldo ~lo .,or.u o conu-ato do t.rabalbo t • mdbof 
"""'~- Sob uJn al(I«So ~ o pr.uo cuno recomenda· 
da, por outro, lftlpcdc wb o ámp.cso do OO!Ul~to 
~.oo ou tucr.IIIQlPCO qvc o lrab&Uudof 6cUc patcat 
-=ror:..a.n&o ddasoo """'· 

:S.kl t do:Wl lc:mbtar que .:a.• apvru do msmdo C\llo ll 
amrot c.ad.t •o IIICillofa CIOftdÍ(\ko tuld.ua b ~ 6c 
u.ab.dbo. Pa~ 4.a tpoc:a ~ wbjclÍ'tnmot ~ contn• 
k>t._ cl.IIINtU dr puta iiU'-ÍA d.a -IMSc.,-

\'• .-tum que • Lo-Compkmc:aw at 11. de !S « m.Uo de 
19':'1. Q'U( 1!>04a(II(OU o E.ou:11'o do Tt.t!Mibildof Rural. c a La 
,. ,. .U'9, dr l de fl'ftbo de 1'11J. qvc ~o auado dip&om.lcpl. 
J'W~'.a.f';MI ~n'OII a,b COCitodoo QUC mat'CIY.atll a fVpiUI'A do 
'-u-.a10 6C' tr&!Mibo. a:1m0 o O~ao ilucW do ptUO pR::ICrióocW 
QI*WO. 

'"""porque: o •tb6« bra:ulciro cklldcu que. oc. por um la· 
6o. o CWOf Ltp.o ~ p11t1t o cmprcpdo CUJm' o dirQu) 

dr ~ tqUI' ... ck d.anot JIC'"OUI de IUIIIt'Cf.l palrimoniaJ -
,._ l.alor de ttaw<O pa'hut..aQ)a IOCW" por oulro, o acmor do 
cbcmprqo 1111pcdc o snbalbadot « rcdam.at 0'10 dlrai.O\ duranu 
a·~ da ~c:ocnr.atu.d. 

A ....... 6o O.polllO. c QICDO o praa!tc Pto,cto vit.a • ptOCqJU 

m.an ~lc oo dimiOt< daquda que roc cnc:ontnm cm 
'~ dr mlcnon4adc: ~nuca. ecm, contudo, CORCOrTCf pan 
.. rapccwd.a6c' ~ búpot. oomOt< pda Wll aproyliÇ&o. 

S..Lt da• COIIU'*' ::s de~ de 1976.- :IOct- Catwiro, 
f>ta.dcnlc - R., C....W. Rd.atot- Do.lrio Co.dla - Hftlrilpw 
.sc-1 ... llorqw - J...t fnm • 

PARECER:-.-.~. DE 19711 
Da Coen.Ao k F1au(a. 

ll..taror: ~ Jlch141o :10-. 

O tlu.t.ttc Senador JOt<é: Samcy. com bluc: ·cm prop<>JiçAo 
ecmdhantc apt'l:loCIItadll, cm 19S9. pelo cntJo DcpuU1do Fcrro 
Goma. ofctoCC o Projeto de Lei a' ISS, de 197S, por meio do qual 
pretende llllet~~r "a rcdaçlo do1 aru. li c I 43 c rcvog11r dispositivO$ 
d.1 Conoolídaçlo dD Lei~ do Tr.abllho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• ~.4S2. de I• de maio de 1943". 

Como u m,odiliaçôcs prclcndidu incidem sobre dois disposi· 
'uvo~. con\·ém compal'llr, inicialmente os t~tos atual e proposto do 
llM. li da CLT: 

"An. 11. Nilo havendo disposiçAo especial cm contrA· 
rio nesta ConsolidaçAo, prescreve cm dois anos o direito de 
pleitear a reparação de qualquer alo inrringcntc de disposi· 
ti\'O nela contido." 

A redução sugerida é a seguinte: 

"Art. 11. Não havendo disposição cm contrArio, 11 prcs· 
criçi\o dos direitos assegurados 110s empreg11dos só ocorrerA 
dois anos após a CIISSIIçilo do contr11to de trabalho. 
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PlrAgnfo tlnico. Conlnl 01 menores de 18 (dczoilo) 
anc» nlo corre pnuo de pn:scriçlo. •• 

A quesllo principal reside, pois. em t.abcr K.. fa« ao IQIO 
Qpn::uo do al1. 11. o dircilo c:xcn:iuado atravb de rcdamaÇ'Io ~ 
r:ullc a JlllliCI do Trabalho continua pau!Yd de prescriçio duranlc: 1 

marcha da açio. 
Apcwar da lendmc:iA jurúprudcnc:ial em conltirio, • "communil 

opinio" da doulrina afirma a pracriç-1o do dirc:i1o no dccuno da 
.IÇÀO. 

M.V. Ru,~mano, ia ComcnlAric» .\ Con.olidaçlo d&• leu do 
Trabalho. •-ol.l, pA~. 70, prdcàona: 

"0 Oirc:ilo Comum ~ focllc: •ubNdiirill do Oirc:ilo do 
Tn1balho, a nlo .c:r naquilo que teja inoom~NIIYd tom eslc. 
Ou teja, naquilo que livet lk lndivldualitl•. A pmc:riÇ'1o t.. 
po~. emincn1cmen1c loOàal. T .u~lo 11 pracriçlo t de ínl~ 
IC colclr•·o c apldYd ao Oin:ilo do Tnabllbo que o lc:Po
lador ~o 1111. li, dcu·lhc: ll\pcdO ~c nlo c:xi"' 
1em. oo Bra.ül, direito. lnabalhbUas impn:l(ri~ 

No Oirci1o Civil. * cnoon1namo. cspa:ircd&• a.• cnt• 
.. , que .mpcdcm. w.tpmdcm ou inlcnompc:m • pmc:riçlo. 

"' cauu' rdc:rida• nlo foram 1ocadu pdll Con.tOltd.l· 
ç.\o. De modo que devem tCf aplicadu. pda omitotlo d.l lei C\o 

pedal. 1al qual fonam c:w:tiw pelo kJi\lador comum. Sempre 
que o aulor da Comolidaçlo qun o oonltirio, c:\Pf'C"OU-IC 

de modo a1CJC)rico." 

Claro que o Projdo de la n" ISS, de 197S. ad"op poNçlo rc
novadona. Suuenla que. .omenlc a parur da c:otoaç-1o do con1n1o de 
lrabalbo, o emprqado pode defender, com liberdade. 1 plc:DIIudc de 
!CU\ diraro. tubjcti-. 

Etn abono do~oa lese .tOCOrrenNc o. IC\lto tcpidoro do pre
ccndcnlc inlrodUDdo no &ulUlo do Trabalhador R uNI, lnadundo. 
ho~ na la n" s.m. de li de junho de 197J, que C\labdccc: 

"Al1. lO A pracriçlo dCH dirc:ilo.urqunadc» por csla 
lei 11c» lrabalhadores rul'lliJ 16 correrA apól doi• ano. de ""' 
~o~ç.\o do con1r1110 do lnbalho. 

Plhagnfo llnic:o. Conlra o menor de daoilo 11n0t nlo 
corre quAlquer pn:sc:riçio." 

HA uma dualidade de lnlllmcnlo, pol1llnlo, com reOoo. n11 
doulrina, cnln: 11 CoMOiid.lçlo c o Qllllulo. Ncsle, 11 "viaéncia do 
conll'lllo ~ auu impedienlc: de prc;;c:riçlo", naquelA nlo c:xÍIIc pro
criçlo inlcrcorn:nlc, "mu o pnu:o pn:saicional comeÇa A Kt con· 
lado 11 p:artir do Ínllllnle cm que 11 p:ii1C: lcm cii:nciA Ínc:qufvoca da 
•·iolaçlào de teu dirc:iro subjc:tivo". 

Em 11mb11i AS hipóloa. is1o t. ceuado o c:onlralo ou ajuiud.l11 
açlo, enlcndo que começa a nuir 11 prcKriçlo, pois que, no ullimo 
Cll)(), suslenuar o c:.>nu'ário equivaleria a 11dmitir 11 ois1i:nc:i11 de lide 
pcrpéluu. . · 

AliAs, o próprio al1. lO da Lei n• S.889, lranM:rilo, que reproduz 
o art. 175 do Es111tu1o do Trabalhador Rural, confirma o c:nlcn· 
dimcnto c:spo511do. 

No mais, é inleirumc:nlc: dcsuconsclhAvel c prejudicial a COQis· 
ti:nciu dos dois sislcmas. 

Afirmum alguns que se justifica a norma de: ETR porque, legis· 
luçilo muis reccnle, o rurlcola ainda não lc:m uma noçllo preci511 dos 
seus direilos, enquanto o trabulhador urbano já lc:m, c:slratilicada, u 
conscii:ncia das lc:is que o amparam. 

Filio-me à corrc:ntc: dos que advogam, ainda que voluntaria· 
menle esquecidos alguns principies gc:rais do Direi lo, que a validade 
de normu jurldica nilo se conta pelos unos de existi:nciu, muilo 
menos deve: subordinar-se uo maior ou menor grau de compreensão 
dus cu mudas a que l: dirigida. 

As comunicações no Pais silo, hoje, rc:alidade palpávc:l, de cujos 
bcnc:flcios, praticamcnlc, todos participam. 

. Por llltimo. reslll 11 opçlo entre o sislema perfilhado na CL T. 
que cnc:onlra melhor respaldo na doulrina c que nlo ciUiccc sran· 
dcrncnle os dirc:iiOt de» 1i1ulares ncaliacnlcs ou omiuol.. c 11 rqra jA 
ado~dll pdo I:."TR. que mandA c:on111r o pnu:o prescriaonal • pa11ir 
d;:a ~o do conltllto de tl'llbalho, em que aJauM crucraam o 
"j;f<l\'C probl= de permitir 11 pc:rpctuaÇ'Io de sllua(l)cs in•IAvcii". 

Ora. 11 CL T. tom m~~3 de lriniA IIIOl de Cllblmcia, foi int.pirada 
11.1.' ida.u liberais Aqucb q,oca dominanlcs.. embora rcprocnuw.c: 
~l';lnde pa»0 nA proccç\o do ltllbolho do cmprqado. 

MAi' de 1rb dbCidü dcpoO. pomn, a tiiUIIQ\0 jA n&o t • mc:r.
ma. De incipic:nlcs lnumct'4' emproou tomanam-toe tona c pod«o
...a...; de numcto redundo JN."'-1t;lm 11 ocupar. tom maior ou menor 
~tAu de concmt~. Ioda ii JCOSnfb naáonal. 

~ na&urAI. poa. c A ptAha A aad.a día o dcmonUR. que aquda 
d1ml0\ que ~e con\lllucm liA ~ do COCIUIIIO nAo poto.um. mut• 
"'~. tCf C\C:IOiadolo pdo lllular. ÍMJI~Ic ii ~N~ftc nu&\ frliCII. 
A">im, alb mesmo potquc nlo Admtlo ii bdc pa~ua. ptdlro A oric:ft· 
la.-;\o que •ntomu. no panle'lllar. o E.\lalulo do Trabllhadot Rurwl. 

l:ndcniC que~ nAo b all('lo da maton. 6cll' doui<K.. Ma c o 
cnunamcnlo da lr1d.1.. dA realidade dí.lria d&\ ~ emJ!fCiadoocm• 
""'lldor . 

l.uo poto&O. no .lnlbllo da compctbKu dew1 Coml1No. o s-· 
,_c peta norma.! tflllni~ do 1'N;cto de 1.C1 n" I IS. de 197S. 

~ o !Nrocct. 
Sotla d.l.• Comtt.Wa, ~;a deJuftbo de J91to.- .A-.ral .-.bot

l'tcudallc - tlri•Uia s_.. - Relator - l.rit" a. .... - Matt .. 
l-rio- ~~-~~ llnwo~ - Rolll«to ~ - Bcwdfto fcn-dn 
-fi ...... de- La Rcqw -JM frrin-- llrit.w Dlat. 

I'ARt:Cf.Rt~S"S~.~ t•. DE 1976 

:.-...o Projfto .S. UI tio s.-to rtt l)," am, .
"allcn a ~ tio art. ""· .. c-aiW"('Ao '- l.dt • r.......,··. 

I'ARf.CER S.,.~. DF.I976 
o.c_._..c ... J~ .. J..nca 

RriaiDI': SnaMtot Olmw Cllf'llolo 

O Projdo JOb c.umc:. de lnicWd"A do ílu.alrc Senador Ncbon 
C.rmàro. vit.J 11 modillou " redaç:lo do an. S~. da Con..olldaçlo 
du LeU do Tn~balho, no ~Cntido de: 

a) dclcrminar que a AptocniAÇI\o do otÇamcnto pciOI 
tindiaiOto. (cdc:naçdcs c: confcdctac&s podcrA Kt (c:iua a1t 30 de 
\Cicmbto de ad.l Ano; 

b) pcmii1ir que Ot liVTOJ n:fcridc» nu allncu a, b c c:, do 
,parAsr.r(o I• podctAo JCt enfc:Uado• cm um llnico livro DiArio
CIIiliA;e 

c:) liur cm dob mnc» coMCCUtiVOto. no mhimo, o pnuo cm que 
AS mi idAdes lindiail poderio aprcscnlar inauficlmc:iA de rcccila. 

Em Abono dA propoliçlo, alc:aa o seu ihuln: 11u1or: 

"III, - alarplllnltO do prazo para ofuec:J-Io de 
orçammlo ~~ .. ~ mlldadcs slndiC'IIII l aproYaÇ'Io do Mlnb«frlo 
do Trabalho (30 de sctcmbro cm liUbstllulçio • 30 de junho de 
cada ano). 

O prazo utualmcntc cslabclecido é exíguo demais c nilo 
permite: aprc:scnlllr um. orçamento . baJCIIdo nas despczas 
realizas c nu recc:ila prcvisla para o c:xcrclcio. Os sindicalos 
1i:m, praticumcnle, cinco mcsc:s para calcular verbas que 
serão uplicudus no c:~crclcio vindouro; 

2u.'- po!l!llbllldade de ullllza.:io de um 86 livro Dlirlo
Calxa para ~rlluraçilo de lodo o · movimento contíbll da 
enlldade sindical. Inúmeros sindicatos já vêm utilizando tal 
sistema, com eficiente desempenho c nenhum prcjulzo para 
os objctivos contábcis. 

3a. - aceltaçio de Insuficiência temporária da receita. 
Em muitos casos u insuficiência da receita de uma entidade 
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sindical é motivada por gastos desordenados de dirctoria 
anterior, de sorte que a nova dirctoria nllo deve sofrer as 
con5eqlléncias danosas de uma tal situaçlo." 

Como vemos. os argumentos cxpendidos, por sua clareza c 
prcciiào. excluem toda c qualquer dlivida quanto A oportunidade e 
convcniencia das modificações pretendidas, dai por que. 
considerando íncxistirem óbices de natureza jurldico-constitucional 
que o pou~~m invalidar, somos pelA tramitaçlo do projeto. 

Sala du Comiuõo. 8 de abril de 1976.- Cuta•o Capanrma, 
Prc::-.•dcnlc:. cm c\erclcio - OlrtTU Canlo.o, Relator - Srloon 
Carnriro - Rtt~~lo fraiK'O - Hrltidlo Snn - HmriqK dr l.a 
ROC'If!IC' - l.dlr Clunn. 

PARf.CF.R !~>"~. Dt: 1976 
D• CoehoH* ~Social 

Rdatar: ~ JfttJ Frrin-

Com o ptae~~lc Projeto. o illlW'C Sallldor :Sclson Úlmc!ro 
obolct"'"- IIIOI!UIIk' 11 .alta-AÇ&o ~ do art. ,Sj() da Coruohda· 
(:lo d.t.• la• do T r::balho. tr.antSc:nr, de JO de Junbo par·a JO de .ctcm· 
!>lo ck Gld.a •no. o p-uo mhlmo cm que os aíndtc:ato.. fcdcraQOa c 
•onfcdd'~ dc'o'CIII t.llbcnctcr. A aprovo~Ç&o do ~hnl\léno do 
J r;aba.lbo. tal OfçalfttliiW <k ICRII.t c deopc.w pal'.t O ;wó•rmo acrd· 
,.,.,r-o 

,.., 011!11) LMSa. r.u ... pr~. cm don. - (101\loCCVIJ\'OS, 

110 Cllt\lmO. o ~.uo cm c;ut •• e111~ ~ndtC.&&~ pock:r.\o 
..,.,n.rnw ... ..,rliOtDcu lk t«DI.1. c pamdc. &illda. que os bvro• 
•'t'!Cl!IJ6<>n Mt .aiW.at.. •· •· c c, cSo parlçnlo 1• d.aqudc .antfO. tq.:rm 
""'"'~cm ur.~l.IIJQ:t ~to Oürw-C.uu 

L.lll ~da """"pi~. akf,a o ll~.tt.l.tc Autor; 

-A• ~r~ que o Pro,cfo ck l.a •·au•m. 
::.,.:.,.o::: ec .an .. ,,.a, da Cocu<•hd.,ç~ d.t.• l.cí• do Trabalho, 
...,.. """"'~ cSo s-t.Gaw doi Conta~ln.ta• de :SIIcrót 
I til<~ a;<lõ!l''.-k .a d&.'Cf qvc d.a• ~ p-oadclnta.. a• qvc •'Cfillm 
:=.Jlh\• cm a qv..al o ~to rdcndo lcrn etpctléJicu c 
,,._~h'oo.a. ou IC)Ia.. IIUISUu -=-Ubíl. 

\lat.. qv.aado .a...uft n.lo fOSM'. da• 1C JIIWfiC&In pd~ 
~ln.a~sm.· 

I• - .alar.,_.mmlo cSo pr.uo pai'& ofcm:unento de 
<J!I'()a.eM'JI'II.P ;"'ia• cnl~ t.LDdac:.u• .\ Al'fO"~ do ~fln"• 
ttlt'OO do T r·at.alho ()O lk tCScmbnt cm wblutuiÇlo a JO de JU• 
nlloo dr Ga4a aM) O pr.a1o at~lrnmtc atabdcodo t CUJUO 
~ .. c lllo pcnntlc .a~tar um ~lo - ba~ado 

nn ~· t'Nllf.ad.&• c n.a 1«10ta Pf'C''I..U para o actdao. 
O• utw!oca:o• ttm. pr.:atl(l.amcn\c, anco mac::-. pata c:alcular 
•Cfllla• .que lef'lo .apbc.a4.a• no etc:tdoo •'Indouto. 

:- - pouâ~IM1adc de utiloro~~çlo de um .6 JI\TO OíArio
C.uu f'.JI'.a o.cntur~ de todo o movimcruo cont!bíl da 
cntod.aok undiGll lnumcre)l undtcalo• ~~ \-àn ulllat.ando tal 
u~cm.a ,-.,m áoeicntc dclcmpcnhl> c nenhum prcjulzo para o~ 
oi-Jd"'Ol ront~ba•. 

,. - .~mt::a~lo de •n•ufteiê:ncia tcmpoliria de rcccíta, 
1:m muno. c:a.os .:r ínwlià~à::a d.a receita de um11 entidade 
~ndtc.:rl t moth'lld.a por p•tos desordenado• de dirctoria 
::anterior. de sorte que a nova dirctoria nAo deve sofrer 11.• 

ron.cquenà:u d.anosa• de umlliAiutuaç!o." 

f.\tamo• con,·cncido• de que, embora cm algun) ponto~ a 
autonomia dos sindicato~ bra•ilciros ~eja bustantc ampla, na parte 
referente A sua "ida administrativa é muito limitada. Convém nilo 
esquecer, porém, que \Is principias restritivos da autonomia sindical, 
nu sua ~randc maioria, ~Ao dilados pela necessidade de prcscrvaçilo 
dos bens fundamentais dos Sindicatos, muitas vezes entregues a 
milos inc.~pcricntcs. 

IZ& 

Como as modificações pretendidas, longe de colocar cm risco os 
bens a que nos referimos anteriormente, servem, pelo contrãrio, para 
aprimorar o controle e a ti5Clllizaçlo do emprego de verbas por parte 
das entidades sindicais, somos pela aprovaçllo do Projeto de Lei do 
Senado n• 23, de 1975. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Henrique de La 
Rocque, Presidente eventual. - Jcssé Freire, Relator - Nelson 
CanK'Iro -l\lendn Canalc- Accloly Ftlho- Franco Montoro. 

PARECER S• 506, de 1976 
Da Comlsllio dt' Ftnancas 

Rnaror: Srnador l.drc Chau•1 

Com este Projeto o ilwtrc Senador l"clson Carneiro procura 
rntroduzír duas pequenas modiliaQiks na CL T no tocante ao ~eu 
Tilulo \', CApitulo I. Seçlo VIl, art. SSO que dispõe: sobre a ttcstilo 
frnanmr.:a do undiato e sua fiSCIIIiuçio. 

A primeirA modilicaçio transfere do dia 30 de junho pata 30 de 
.ctcmbro de ad.a ltlo o prazo para que a entidade sindic:al tubmcta l 
Aprovação do Ministério do Trabalho seu orçamento de receita c de 
dClJ'C'Ioll rdcrcnre ao ano financeiro scauintc:, 

A ,qunda, contida no§~ do projeto admite que a imuliciencia 
da recata ela entidAde Wldial pode s.cr tcmpoliria, por dois excrd· 
CIOS COI\ICCVIÍIIOS nO mhimo. 

So AlUAI rqimc d.a Consolid.açio (art. s~. t I') basta que D 

•n•uf'íotnc:U .cJ• de um ano para que a arta sindical ICja CIWida. 
O projeto. n~ particular. admite que a~ somente K de 

no :r etcrdcio de rcitcrad.a imuli~Xncia da rc:ceiu. 

Sob c:to.c aspecto o projeto é intcinmcntc oompi'CICIU!vd, pois 
nao .c adml&c que dcpoit de tantos ónw para orpniaçlo de uma 
enltdade ut~drc:al baslc malotro de um cxcn:lcio financeiro, que b vc
ICl nem .c repetiria no ano tqvintc. para que K ~ • cusaçlo dcua 
cnlld.t.dc.. 

Qu.anto .ao outro enfoqvc: do projclo.Kja o de alteraçio de data 
p.~r:r cnc.uninhamento de w.u contas dndkah ao Minillmo do Tra· 
b.alho. o Autor parece ter isualmente ruJo. 

:Sa (Gtm:r d.a ~o atual o mb de junho nlo K tem mos
Irado o mai• conveniente c oportuno para encaminhamento das 
COfttD. 

O .cu crwio l: prcccdido de elAborações oontAbcá, h vcza 
complc.u~. de sorte que nlo hi cntidadc que nlo recorra aot ICI'Viços 
de um conubilista para~ fim. 

E de acordo com ó'wtcrna atual de rlXaçlo de prazos para que 
., crnprc:us privadas aprocrucm suas dcclaraQiks de renda, os con· 
tadorc::-. :aind.a nlo ot1o, no mb de junho, dcsatosados para ultí· 
marcm • conf~o dos orçamcntos sindicais. 

E nlo foi por outro motivo que o próprio projeto, ora cm 
cume, naw:cv de susestlo do Sindicato dos Contabilistas de Nitcrói, 
como aclarccc o próprio Autor, no item I de sua jwtilicaçlo. 

E ninguém mais do que um sindicato de contabilisw teria 
autoridade pana opinar cm matl:ria dessa natureza, eis que tem a 
düplicc vivcncia de organiuçlo sindical, obrisada a prestar cont11 ao 
Mini•tério do Tnabalho, por um lado, c a confeccionar tanto ~eus 
orçamentos como u de instituições similares, cm cumprimento àque· 
la exigi:nciulegul. 

Convenha-se ademais que a pretcnsllo nilo implica favor algum 
eis que a entidade continuarã obrigada a prestar contas anuais só que 
até: 30 de setembro cm vez de 30 de junho. 

Por essa razão manifestumo·nos pela aprovuçlo do projeto, em 
razilo de sua indiscut(vcl conveniência. 

Sala das Comissões, .24 de junho de 1976, - Amaral Peixoto, 
Presidente - L~lre Chaves, Relator - Robt'rto Satumlno - Bene
dito Ferreira - Henrique dt' La Rocqul' - Jessé Freire - Mattos 
l.eiio- Mauro Denevldes- Heitor Dias- Helv!dlo Nunes. 

-
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EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N94, DE 1976- EM 29 DE JUNHO DE 1976 

Congratularik~ ao Congr~sso Nacional pr/o transnmo Jt IS(; 
anlvtrsário d~ sua in.rta/a(ào: 

- da Cámora Municipal de ltobuna- BA; 
- da C:imorJ Municipal de Mairiporil - SP; 
- du C:imaru Municipal de Santo'- SP; 
- da Càmurn Municipal de Silo Bernardo do Campo- Sr; 
- da C:imara Municipal Jc Silo Caetano do Sul- SP; 
- do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo. 

C omuniOJ,;iks: 

-da C:imara Municipal de Barra Man~ - RJ, comunicando 
a acolha do Dr. Geraldo Hipólito Mcndonta. para Qcrc:cr o carjll) 
de Proidcnlc daquela C:ua; 

-da C:imana Municipal de Río Verde do Maio Gro))O- MT, 
l.lllllunic:ando a rc:mincia do Sr. V aldtvino Goma de Abreu, do carso de 
Vic:c· Prc!tito daquele Munidpio. 

A ~rodtrlmnrtos por t roiUcri(Õo nos A na is Jo SnttM/o FrdtNI; 

- do Gencnal Sylvio Frota, Miniitro de EstAdo do e_,trato. 
agradc«ndo a tranM:riçio nOJ AniiÍJ do Sc:nodo, da Ordem do Di<> 
lida durante 11, comcmon~çõa do Dia da Vitóna (Requerimento 
n• 1!111, de 197b. do Senhor Senador Vas.conc:clOJ Torra); 

- do Almirante Gualtcr Maria Mc:nc::o de Magalhila, Chefe 
do Estado-'-bior da Armada, llgradc:cc:ndo a lnlnM:riçio no' Anal\ 
do Senado, d01 Ordem do Díll allniva ao Dia da Vatóm 
(Requerimento n• 186, de 1976, do Senhor Scnodor VAM:Onc:clo' 
Torra): 

- do Brigadeiro An~ripc: Macedo, Minamo de Estado dll 
AcronAutic:a. ogradcc:cndo atranM:riçio nOJ Anai' do Senado. d:a Or· 
dcm do Dia alu,iv:a ao Dia da Vitória (Requerimento n• 1117, de 
1976, do Senhor Senador VAM:Onc:c:IOJ Torra); 

- do Jornalista Eugenio Gudin, agn~dcc:c:ndo a tronM:III;ilo no• 
Ana., do Scn:ado, do editorial de Jua autoria intitulado "A 
lncomprcc:n~o da lmprcnlll Franc:c:lll no Tocante ao Problema Poli· 
uco Br.asilc:iro" (Requerimento n• 176, de 1976, do Senhor Senador 
\':a~nc:clos Torres). 

Sollcitli(Õts n11 srntido dr qut srja a/urado o tr.rto da Rrsolurdu 
,. 0:!/7S. ptnrritlndo m~~ior /lmltt dt rrrd/vldamtnlo aos Munldplru 
brruiltiros: 

-da Prcfcituru Municipal de Silo Jo!oé dos Campos- SP; 
-da Prcfcilurn Municipal de Snnlo Andrt- SP; 
-da Prefeitura M unicipnl de Diadcma- SP: 
- da Prefeitura Municipal de MauA- SP; 
-da Prefeitura Municipnl de Soroc:abn- SP; 
-da Prcfeituru Municipnl de Arac:aju- SE. 

M anif~starõrs sabr~ projrtos: 

-do Governador do E.~tudo de Minns Gerais, manifcstando·se 
sobre o Projeto de Lei do Senudo n• 236/75; 

- da Fcdcmçilo dus lndúslrias do Estndo de Minus Geruis, 
manifestando·sc favoravelmente à aprovação dos Projelos de Lei do 
Senado n•s 62 c 90/76, c pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
n' 91/76: 

- das Prefeituras Municipais de Divinópolis, Mateus Leme, 
Bambu! c Carmo da Mula, no Eslado de Minas Gerais, 
manifestando o seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição 
n' 19/76; 

- do Clube de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, 
manifestando o seu apoio à Proposta de Delegação Legislaliva 

"' 1/76; 

- du Confcdcr:u;ilo Nacional dalndústriu- RJ, uprcsentundo 
sugesiÕC.\ ao Projeto de Lei do Scn:ado n• 91/75, c mnnifC$lundo-!IC 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• I 'J4f74; 

- da Confcdera~;ào Nacional dos Dirclorn Lllji~tns - RJ, 
manífolundo-.c c<>nlrária li apnJvaç-.lo do Projeto de Lei d:1 C:imura 
n• 11/76; 

- do Gl)vcrnador do l~tado de Santa C:narina, munilol:tndo-
.c: ~obre o Projeto de Lei do Senado n• ~36/75: 

- da Coimar:a Mun1cipal de B.tt~tai~- Sr. pela ilpro\·a~à,) do 
l'rojclo de l.ci d<l Scn~du n• ~!76: 

-da Coim~r;.a Municip.al de Bento de Abreu- sr. pela aprlW.:I• 
clo do l'roieto de lei do Senado n• 6Sn6: 

- d~ Clim.ull Muniap.1l de Cu;apiculba - SI'. pel.a rcJCí\olo do 
Projc10 de Lei d.t C.imoa r .a n' III /7 S; 

-da Coim;ma Mun1capal de Ca.•lilho - SP. pela ll('lfo\·,açlo do 
Projeto de l.ci do Senado n' 68/ib; 

- d;a Colm;ar~ Munae~p.al de lc~ - sr. pel~ ~>rro•· ... oio do 
l'rorcto de la d•• Senado n• 6S/7t>, 

- d.1 C.im.:~r.t Mumcip.al de RmÓJXlll•- SI'. pel01 .;~pro•açlo do 

l'roJetn de Lea do Sc:n4do n' 6S/ib; 
- doa C.imar" Mumcípal de Slo C4cto1no do Sul - sr. pdo 

reJCI\lo do ProJCIO de Lca dói Çoim .. roa n• III(:~; 
- dll Dr. CUudao Ut.11a Ribeiro l~crmr... l'roldcrllc do 9> 

(.'l)n~,:rc:o."'' Or.udaro de AJrononaia, rulr..to1do cm Sal•·o1dor - BA. 
cn.:am.nh.;~ndo l'f\lJ'O'lÇlo i1ptc:o.ml.1d~ pcb rcptctcnta('lo do 
E.>t .. do llo Rio de: Janc:aro, naquele .:on.:b•e. '<!brc o ProJCio de La 
11,1 Scn;ado n• 160,{7~; 

- IJu lnU1tuto .Jc ÜIJICfth.lll.t de Slo r.tulo, nao~na(at.lndo .JCU 

~.., oi l'l'\'f""''" de Od~çlo l~lwl,..i1 n' I fltJ; 
- d;a Fcdcr;açlú do Comêroo do E.•to~do de Slu r;1ulo, 

mamfe>.lolndo-"' pcll rc)CXlo do. PtoJCI<» de l.a do Senado 
n.., I~S/7), ll1Sf7S c ':.f1Sji~. c pcl.l iilpto\'açlo do ProJeto de l.ca da 

C.im.ar.a n' :.Jf':tJ; 
- 11ó1 Urdem do. Ad~OJtold<» do Br.a.wl - ~lo de Slo r.:aulo, 

arrac:nl;ando •ulfc:tlóa ao ProJCtO de LC1 da C.im.1ra n• ~(7S; 
-da C.lm .. ra Mumcap.1l de Sant.1 I!Arb.atll D'Oc:.te- SP. pcb 

~provoaçlo do rroJCtO de l.ci do Sc:n~do n• t;..!~,f76. 

-'lont/t'.Jto(rkJ ~la tt>}"l(llod" ,...,jt'todt' IJida Cd111on1 

lf' 0/'lfl 

- dll Fcdcnaçlo 11"' lnd1b1n:u do E.ltado de Alaaoa1; 
-da Fcden~çlo dü Auo<:ia~ Comerciau do &todo do Pana· 

n!a; 
- dll Fcdcr:açlo d.u lndai•tri:u do E.luado do Par;an!a; 
- dot Fcdenaço'lo do Comêrcio do Es1ado do P:aranA; 
- d:a Fcdcra\lo do Comé:rcio Varc:jista do Estado do ParanA; 
- d:a C:im:ma Municipal de Cacique: Ooble- RS: 
-do Síndic-.ato doi Trabalhadora Rurais de Cacique: Doblc -

RS; 
-da PrefeiturJ M unicipul de Cacique Doble- RS; 
-do Sindicato dos Trabalhadora Rurais de CnmuquA- RS: 
- do Sindicato dos Trabalhadora Rurnis de Formigueiro -

RS; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico 

Wcstphalen - RS; 
-do Sindicato dos Trubulhadorcs Rurais de lbiruba- RS; 
-da C:imara Municipal de LiberaloSuiZllnO- RS; 
-de: Buldissera &. Cia. Lida., de Mure Ramos- RS; 
- do Sindicato dos Trubalhadorcs Ruruis de Montenegro -

RS; 
-do Sindicato dos Trabalhadores Ruruis de Nonoui- RS; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Palma -

RS; 
-do Sindicalo dos Trubalhadores Ruruis de Osório- RS; 
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeiras- RS; 
-da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande: do 

Sul; 
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- do Sond.c;alo doo T raballuciota Rur.a" de RobJIIC- RS, 
- da PtdCIIuf" 1-Cun"'•ruJ.SC: Rotanlc- RS, 
- do S.ndoe;olo cSoot Tt:abal!l.adota Rut·a" de S.nu Mana -

K.S. 
-doo l>rt'ft/Jflol! cb .\ltLSA de Sa.l>1o Aup.ao- RS. 
- doo ~.,.. Tt·.eo•!l!.a6<Wt:f !Wr.u• de Sloo hAD(n(D de 

··'••••- k S. 
- •h ,..do!..,·.- "C..:u.:~aJ ck Sloo J....t doo Oldo - K.S. 
-..:... ~:a:o.,.,. Tn.!Jo~ft Jty~·...,, 61'S .Jcoott doo o,,.,-

IH .. 

- .!'~<> ~~~ -4u>lo T ~-a.~o~.,. • ..,...,,de .SJ.;. Sqot - R.S.. 
•• ~. f ~.:uw "'-ílo.> ~ ... br~ld#li4<o ,.:... I ~de ~ (' .aw""a 

-~-4111;'1#·~·111'1 ,111'/li#'ÍMt~· ;, J,ffl#'"""it/uo h ,...,,o.. "' '·"' A. 
,·~._, . .,.: .. ,, 

•• 4• (',.otÁitll"~" '.uum~<o.l 4"" Tu.,.~~ "'* ·'P•· 
.... h ........ (Jf . 

•• >li• ""'~'~~~""" • """"'"'J~.J de c.h.5rt,... - U 
"· 41• .\. ... tiU"4)1101 40ft ~~de ~ ,..,..,_.,, ~ JlAo> (.,. .. ,....,w_ 
•. .tloo '"''""'~41 ... ,, .. ~~ .......... de(~-~. 
~ 4\" ~•Âu- 41.,. fI ~..1\•1041"""!0 ....... ""()l,~olo - So(. 

.. .a~ '.loll•Aul"""" . .,..,. t ··~oiltu•4'1- 111:,... ,.., de C """'!&!""'• - Soe .. 
- ""' ""-io"4)11'" ,....,. ~ll.l<tlo.,. de u~ C~• 4D 

..... (MI:. ....... .Ao; 1-Wl.. 
~· ... ""·Aw-~. ,, ...... ~~._..,.,...de~· - )(.'. 

'"' IÀI> ro. ................... ll·olh..a....r.- ••• u ... .:.C· ""•"""' ~Iro<. -

. .,. • ,;.,,a,.,....., ....... t , . ....,.at.~!t llt . .., .... de ,.~ - ~·. 

•· ...... 1i11olk•......,........, T •·ll!oJ.m.~~~~o~tu L.t·.,, 41 ~ llotlooo lla~.n.U -

.a.. '\ón~•aM>4'1.,. Tlod't.a!.ll4.....,. ...... ..,,_, T _.- ~-. 

.•• .a..1ótt.A.•l""" ~ '·~.:thll4"""" •Jólf·,... 4r x ...... t.tff - ~-

'111-,~,;,., /1#"1~~~ "',.,..,_""' ~ ~ "" t_..... ~ 
c·"~'""., q '· .. ..,, 

- <~~• '""~'"'""''• ~-~~de.(~ 1.4..:.. - sr. 
- li• ,.,..dtlll...,'a \4-~aJ 41 C.,.•IJI - SJ". 
- ..... '""d""""'• ,.._~~t~..S 6f , .... lk•lllftCI- SJ". 
- ,. P'mtlll>l;l.t'• '4--:o..S 4t f ... , ....... - SI". 
- 4• t'il<!dnl1ôll'a "'"*'W:OrJ 4t t''lOol..., ...... lu.u - sr. 
- IIli• t"Kw.lill'• \C-!Ipa.lcko C)'IIIIJ~l - !if". 
- .!la ~atlll<l'a \C-..J 6t O'liUI'at'api!O - Sf". 
- 4& ~CVIut'a M~ 6t ,. Jt..ma1loo- Sf", 

- IIli• ,.,nmlill'a \f~ 4t LC!D(6c• f"aulnta - Sf", 
-ola C~·.- '-1~.141 Mc:IJ' O~- SP. 
- .!.- l"rnrlilw·.a M_,p.al6ci Pat·~ Pauho.t.a - SP. 
- ola l"rdntut'a Mu.a~p.al ck Ptonuw.kl- SP. 
- d.a l"rnmut\a Mu.a~p.al 6ci Quu - SP; 
- d.a A~ doa Mu.a.ctr- do \'aJc da Rebara- SP; 
- d.a l"rdntYr• MutUOp.al 6c Saftlo Aru".\oo- SP. 

()t..,_, 

- d.a C.inuu Mun~ap.aldc Lqoa da Cano.- A L, ~:apondo A 

~da cmçlo de um ~in1uo nlqYCia adlld~ 
-da C.àmara Munoap.al de Macci6- A L. •uacrindo 11 padro

n&UÇlo. cm lodo lc:rTÍiório nac:ion11l, doa rclrale» para documcnlo• 
de idcnufica,Jo; 

- d.1 Clim:ua Municipal de Salvador - BA, cncaminbndo 
1rabalho .obre a• concluWcl finai• do "Ciclo de Dcbala. ooore o 
Cu•lo de \'ida". tQiiudo por aqude lcJti•lalivo,no pcriodo de S a 7 
de m:aio úllimo; 

- da C:imara Municipal de Goi:inin - GO, levando o seu 
aplnu,;o à Comisliào Especial do Congresso Nacional que estuda a 
criação da Associação de Defesa do Consumidor Brasileiro; 

= 

-da AMcmbltil l.qisbtiva do ElUdo de Minu Gcna~ cnc:a· 
mmJwldo cópiu de RcqiiCrimcntOt 1pt0Y11d0t pelo Plcnlrio do VIl 
c-...- Br&t.iicuo de AMcmblOu l.qisbliv». raliado cm 8do 
IIMvonac.. 1t0 pcriodo de 19 •:! I de abril do oorruuc mo: 

-da C.iaur.a Murnapal de Mlllld.tpaçv- PR • .olfaundo Ã• 

.aulot-.s..óa ~paco&o. a cocu:ruçlo de una fcrr'O'U. luc:ndo 
ltOI>CO n.a od.1dc de M.annp. n.aqYdc EIUCSo; 

- d.a "~ de MYaodP'O' do v .üc do Jt,o Panlo - RS. 
loOioOI.andoo •fiOOO do CoalfC'"O Saooaal para que tCJA olcrcado b 
""rlmur-a• MYA.apuo... o - l!pO de flaaDCtlma'l\0 ~ 
.., ~lof. t>O qvc te rdcte l.qUIUC'lo de~ 

o ~ rat:.smt~·n: P·l~ 1"m101 - o E.apcdamle lodo . ...... ""~ ,,. .. ~ ... , 
" ~11.1 '~'<lO -wo C\lraonluú.na • I"CCIIhr.at•.C bo,c. 

ào I t b;>t·.aa ~ ;t() IIUIIIUIIlll,, deabA.td.a .. ~ da tCJ111-ftla m&lt

t•ae. 

JlC"qW~A-~ot ., .. :'9! c ~.•. 4c l'n6. c 
,.,~ « l.o cb c.u:w-.. tt' ~'.de 1976 . 

O :;;tt. MU~Of:"'Tt (Map~Ãkia I"'DU>) - A PtaiCSéncw 
,~ q.;oc.. - lr:r1DOO 6o .n. :11 do Rcpmcalo lllkt'IIO, 
6c1o.fY- G .af~'...-1.0 6o ,.,O de l,o da Oaw'a tt' )~. de 
1'1~,. (tt' 1 ,t:W.II/74, eu C;aw 61' onpm), qvc ~ CDIIdJ(16c:s de 

··~ de'"',., cm ~ ..,_"!CCOOt alo ~ pot ICf ~"CU" 
hdoo :'Ja.I'«U c-tt'lno, qgaAio ó1<0 cMnto, d.a (OC!SiMlo a que foc 
4olll~ 

u ~ Mtt.:o.IOt:.:.Sn: tM~ l"m&ol - Sobre a meu. 
rt~" « ao que IIC'JI'.It b6o pdo St t•·Samt.lno. 

E b6o o oqmn~e 

t"'Jl()JJ:'TO tu: UJ UO Sl'-".\00 ._,. J7J. 0[ 197• 

Pe-··~-.,...m·-~,_..,. 
• t~l.n .. ~~ • 1• * _... • 1~' c c- IW.cM .._,,... .. r,...._,. 

o C~tcw4 :">~ 6e."Y-cu 
-'11 1• O .a111f0 "'~c teu par.lp"o~fo pnmaro do Decreto-la 

n• '4~:". 6t 1• de IIUJO de 144}. p&~Uftl a '"10"111 com 1 ~·nle 
~~ 

- An "'r! O o~f.a•Umcnlo do cmp~do cm '"'"udc d:u 
cut(naa• de mG.Jtto pUbiJ(Q, c.\Muado o SctYico Militar 
ol>f'lplbno. nlo 4»ft"llwri mott•'O pana a al1c:Taçlo ou ra
na.lo do (mllfalo de 1r.a~lho por pane do cmprcpdor. 

t 1• P.u. que o cmptcJadO ICIIha dirato a \'Oiur a acr· 
.:cr <> c.atto do qual tC o~la~ou cm v1t1udc de C\ipàu de en· 
.::.uso ,Ubl..:o t and .. pcnt.h·d que notifique o cmprcpdor 
dca.o.1 ml~lo p.>r ldctro~nu ou ana rqtutr:uú, dmlro do 
prato m!utmo de tnnla diA., conudoa da data cm que te vcri· 
lic.ar a lmnm~ do cne:a'Jo a que atAva obrigado." 

An. :!'- Eat.a U:i Clltrari cm visor IIli d.1ta de •ua publiatçllo, re· 
'~do1• ao do•p<»içUa cm conlririo. 

J•lllfkacio 

Objeti\•a o pra.cnte Projeto de Lei da.onerar 05 empregadores 
da~ obrigaçôa. de nalurcu &ro~bltlhi&UI dc:corrcnla. da prcstnçilo de 
ac:rviço militar por parte de ~u' cmprcpdore$. 

A inlc:rrupção na pre$tllçâo de 5CrViço' à empre511 durante: o pc· 
rfodo de lóCf\'iço militar do empregado, além de nilo motivar u 
ra.cilillo do contrato de trabalho, ainda obriga o emp1·c:gador u 
garantir·lhe o retorno ao cargo anteriormente ocupado, se assim o 
desejar o empregado. 

ConseqUentemente, fica o empregador a mercê da vontade: de 
seu empregado durante longo tempo, impossibilitado, às vezes, de 
contratar outro empregado para a vaga deixada por aquele qu~ está 

·••mm_. 
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p~G~ando o .crviço militAr, por d~nhc:ccr a íntcnçlo deste rm ~ 
t<>rn;~r ao cmprq:o. 

Por outro lado, 1.:1~ pranti.al.. oon!c:ódü ao cmp«JAdo •uJntO 
ao~ milito~r. \'Cm JCMf'.:IIÍl•ncSo a oricnloiQlo dO\ cm~don::r. 
no ~a~tido de nlo admitirem pc:uo.u que nlo es~cjam qutto com o 
~ miliur, JICUndo o docmp~ de um.~ Jrandc puma d.a po· 
pu~lo brat.alara que oc CIIC()ntra na !,m.A ClinA compR'Cndtd.a 
cnlre 17c l'la~. 

Porunto. como oc obocn·a, o p.alcm.iliUJIO da CLT para com 
aqudo que pn::r.tam o ~ mthl.ar obnptóno. .-cm .c can\lt• 
tutncSo cm (.a de don Jumo. '0'1\10 que oo cmpt'CPdon::r. .-êm C't· 

un.Jo. t.lt.ICift.:llfo;amcrttC.. admtUI mcnot'CI. OUJCliOt ao ~-.QO mtht.al, 

...::arf'Ciando. com o~..:~ mcdíd.a. ..tn&• dtfK:VId.tdo Aquela• (amiba• 
que 6cpc:ndcm do pnbo de todot oo .cu• utlqranlo. par .apto-~ o 

loU\ICftiO do lar, 
[\l.a t a dura rc.ahdade dcloofrcnlc de tmpt~ k$nlah• .a 

que or.a pt"OC\U'alnO\ dtmtn.ar com a aptam~ deo4r l'rOJ(lo de 

la. o que pcrmtltrl. oc •Pfov.-do, • «nndo dcuc atado de f.ato, 
I"J'.ubtht.ando cm~ Aqucb bta..llcatot pn::r.to a pcli.'OIAltm o 
IC'f\01:0 mwl.:ll obnptóno. 

Sala da• So,lo)a.. ;::9 de Jl&llbo de 1916, -~ QMda. 

U:CISI.AC10 CIT . .cOA 
I>I:CRF.'TO.lf.l :-,-.)~~!.DE t• DE MAIO Df. I'N) 

.\,... •• c- riW~tlnl..fta .. T,...,.._ 
.. ~ ... ~ .................................................... . 

Mt .n;: O afao&.ammto do cmprcpdo cm nrtudc doa• 

c•osmaa• do ~ mihtar ou de outro crocalf" JI4Íbli<.,, 1\.\.a 
(I>IUIIIUtl'l motiVO p.lfll o1 alln-aç.\o OU te10t.lo do (OIIIt'IIO ck U·ab.a· 

lho por p.~nc do cmf'"Pdot, 
t 1• Patll que o cmpnpdo tcnh.:a dlmto • •-oltat 11 aam o 

ç.arto do qual oc afat.lou cm nnudc dc aÍJbla.:a miht.at ou ck 
n>G11J!O pUbhCO, C índupcnt.A\'CI que nourtque O cmp~dor da..a 
•ntcnçlo, por ~~- ov cano~~ rqutrada, dmtro do pruo 
m1llmo de IIIPtA dta~. COftt.ado\ da data C1n Q\IC OC O'Cf1(K.at .:1 

tapc<1JYII b.:atu ov a tctmln.:aç.\o do cnaiJ') • que col.a,·a obnt.ado 
(Va arltJOO 60 c 61 doa La ~ .&J7,, ck 174-6' - la do Xrol(o 

Miht.ar, na p.\$. JJI ), 
t ;:e N011 contr111011 por pruo determinado, o tempo dc 

afall11mcnto, w: a~o.Sm aconllarcm &t panco tnletoo.adA~. nlo M"r;i 

compu&o~do na con~ do pruo par11 a rapcciÍ"IIIctmtn.ac;Ao. 
t )• Ocorrendo moai .. o rclc:van&c de intcn::r.oc par-a 1 tcJUrAIIQI 

nacional, podcrA a ;autoridade competente solicitar o a!uuamcnto do 
cmprcpdo do tCTVi~ ou do 10011 de tr•balho, ocm que oc confiaure 
a tU•pcnlolo do contrato de trabalho. 

t .a• O 11futo~~mcnto 1 que oc refere o p11r61fllfo 11ntcnor ocrA 
t.Oiiotado pela autorid.adc competente dircto~mcntc 10 cmprq:ador. 
cm reprocnut~o fundamcnlllda, com :tudiencia d.a ProcuradoriA Rc· 
Jltonal do TrAbalho, que providcnc:i11rla dadc logo 11 in~laufli(AO do 
competente inquérito administrativo. 

~ S• Duruntc os primeiros 90 (noventa) diü dc:sw: afutamcnto, 
o empregado continuará percebendo JUII rcmuncr11~o. 

AJ Comisstks dt COtJStltu/(do t' Justi(Q t dt LtKWarào 
Soria/. 

O SR. I'RJo:SIDEN1'E (Mugulhlla Pinto)- O projeto lido será 
flublicudo c remetido às comissões compctcnta. 

Sobre u mau, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 314, DE 1976 

Requeremos urgência. nos lermos do nrt. 371, nllncu "b", do 
Regimento Interno, pum o Projeto de Lei du Câmurn n• 49, de 1976 
(n9 ~.040-C/76, na Casa de origem), que concede pcnsilo cspcciul a 
Fruncclino Justino du Silva, ex-combatente dn I• Gucrru Mundiul, c 
dá outras rrovidências. 

Sulu dus Sessões, 29 de junho de 1976. - Ruy San los. 

O SR. J'Rt~IIH:.~n: (M:aSAihlo l'lntol - O m~uer•mcnto 
hdo ta ;i \'OI.ad<J ai'Ó' a Otckm do l>u. na forma do arl. )7~. 11. dt1 
Rc;tmcnh, lnlcttw. 

ll.l. atnda. m~ucruncnt.,, que ocr'lltdo.1 rclD Sr. I•·Sa:rrtAno. 

f: lodo <' tqUIPtt' 

Rt:Qt UI.\U:xro ,., .'1~. pt: 197• 

St'nho(~lc 

:o-;.,. aamoto .Jo .an.,... :.).i. .Jo R(fuMnh> lnlctno 6o ~ I;C'o 

ckul. r-cquah> llan"''~ - AA.al• .bl.a C.at.a. do "'1110 
rut>l,.;;ado ,.., J..-1 ... ~. ~ 6c :'do (\lllmlc., ck .auhll .... 
do l>c:p..t.adl, I'CO!kt.al Áh·atu ''*· ~'lal PoaJ* o J•...t * l!lt...a.. 
toOb., titvlo"' :\1 OJh .a la hi.::Wh, 

S...La d.a.• ~. !9 ck J>Ulbo de ~~~6 - Ota.lt a..ct..n. 
O SR. I'Rt:."i.fOI'''Tl (~bt..alhlo 1'\~tto) - I~ a.:..,tll$<> ,.-o 

ati :J l, t 1•. ck> R~lo lrll~-. o ffiiiiOCI'-nlo ta:l tubmelido 

.M> cu~~>t d.a ('ucnn...lo O.mOIIl 

o ,.R. J'Mt~ot:-"n: 1M44..alh.lclo 1'\etol- lU or·~"' an...:n· 

r.-~.,., .. p.o~.a .... - ~~ St....w... ,,_,,.,.; ~rc·~ ... 
O :o.M. l.OUU\' .. \ I. IUYft'Õf .\ IARl~J\ - St .. l"'oaullo(u o> 

VJu•nlc cb""'hd I - St 1"1~"'"· Sn .. ~n 
r cm o l"ra.ooknlc do Jt..a.a.:u do llrlloul. lk ~lo C.atmo.n « 

S-i, IC"'14'1'1do. (tl'l ICVO pt-ua.:.UJIIICftiDt, q'W O 0.:..ttll0, .O (IOftll"• 

I ... .J.> 'fYf .altUIIIO 1oft01ft u'ltmiCI'!I Clft .J&nf, ttJ.o CJt.ll tmpoodo ..m,a 

lotlc tn!""lo dco _.~dah• T ftft. t.aml!otm. dedal'~ <iuof •• dl>'iod.u 

ota~>.a• ,_..., .a~wmar.am ní•a• ~.apa...,.. dco .ab.alat o ''tdl~o do P.alt.no 
C\IC1K)I 

A allod.a ~t~t:cniC111C11tc. o d~tt.ltc f"ra.tdcalc .Jo S.to<llll do Unwl 
deiS<":, ,om d.Jd<:>o 'OIIIol:f'Ctoo., a lkJCku dc que .a.QIOCk Olabclc<unCIIt<l 
'""""''"a oo t'tn.all(l.t.II1Crltoo palll '*4V••OCllo de mlqU~Mto c 
ampkmcnt ... aJfi<O)/..al Moouou q\iiC, dco ;uaro a abnl dnlc aftO, o 
&n<o ruunoou 11 (Ot!IJW:t de .&Ho97 mlqu•ru.~ c lftlplcmmtoo 
.aJrlorot.a._ wrrc:.roadcndo .a um lOCal de Cr1 L)~~ OOCl 000,00, du&• 

•aa c meu ""'~ do 'I"" o •n•Ol.cSD cm l,Cual palodo no ano antc
nor~ l'd<J que oc oboct..-·a, cm luaar dc rcduz•r • .aurnelou cuc 

lin.a110amcnl01.. 
AludtncSo a pretcnt.lo do l'n::r.Mkntc d.a ASFAVI:A. Sr. 1-IA.no 

Garncto, lcv.ad.a ao ~ltnto&ro d.a F ucnda. no tenlldo dc que, no 
ocrunll<l ocmes~rc.. oqam fina110adol .ao.ooo ttalora. o Dr. An,clo 
C11lmon de S4 dcd.arou a lmprcn~..:~ que '""' t poot.I\'CI, po~" • 
ampon.índa .. oct aplaad.a relo B.anco do Bra.ul pan laU OJ!Cf11ç&:l 
permthr~ 11 .aqu1Uçlo prca~.amcntc dcuc mimao de Ira tora. 

Tendo ICJ~t.ado, M poucoo dtu, da Eutof1A, o Dr. Angelo 
Clllmon de 5.i deu AIJumu outpioOtlU notlciu sobre • an.pl.a~o 
do comércio Onuii-E.spanha, c nqou Clllq&oriCllntcntc que hajA 
ratnçõa de crédito ao Bnuil no c:Atcrior. A imprcu.Ao que trouJc 
loi .,ulr~. H~. entre o• invatidora at111ngciro~o. Alauma preocupu· 
ç;'lo quunlo à innaçilo, m:u que te atia da!lllcndo - conforme 
aplicou - cm fucc da eomrrccnwlo d11 clicAcia daJ mcdidnl de 
contcn~:~o udotuduJ pelo Governo do eminente Praidcnte ErnGto 
Geiscl. 

,\crcscenlou que nouo crédito alá tilo firme, que uté o linul de 
maio, 5egundo informações do Dr. Fcrnllo Bruchcr, dirclor dn árcu 
internucionul do Bunco Centrul, o Brasil já rcccbcru recursos c:xler· 
nos corrapondentcs uo total de ingressos verificados cm todo o uno 
passado! 

Sr. Presidente, unulisou, com precisão c franqueza, o Presidente 
do Banco do Brasil ns medidas cspccllicus de cont~nção de crédito 
adowdus pelo Conselhu Monetário Nacional, indispensáveis no 
combate à innuçüo. Explicou que npcnus se estão executando as 
previsões do Orçamento Monetário deste uno, que estipula expansão 
dos meios de pagamento na ordem de 25%, contra 30% no ano passa· 
do. Isso irnplicu cm que os empréstimos cresçam um pouco menos. 
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Mat.. tem - .:onltok. ocon'O'u urru c:•p.amlo damal.ad. de cridJio. 
qw rQSunc1aru cm f0f1c pta~ tllfl..aoocúru 

~ o ~o o6o flral&l. - qo b;,b(Ot ~I'C.'l C»ÜÜ 
""hadcioo p.al~ ~O de' JW-IIIIo<'lnn C: dvpba:..a.:; QIOIJOU..m ii 

Of"CY:at -~. olmtto 6o PI'C'9u&o PI"• oec ano, E o •'OIWM" 
de' CJDti!OI- ,_,.cll~ .t U-. I!Wil 6m!I'O 6o limdc fu . ...SO DO 
o.~ .. .WoecU.t..., O.~ ... ~ ~.a6o dasuo cScllt 
....... ~ ~,~ o """ po.k I"CliCIIW ao ID6da.-so 6c: 

~· ""~" II!Ut eJ,o "' o()ll'~ ... 6r __,., ~ -
,~ ... ·· * ~ Stoo ........ q,.c:~,.·- .. ~...,c o ,....,_.e... (W~ \4~ lU ....-6o ~rc. qa.&ft• 

.. W 141:.1. Wlllbll- JQII~ O--~- 6o ~ (-.e• 
411l11'6<11>'f'""''•.., !lç,t. ,..,,. ~.-, 4a ~ 

.'1.. ~ftli<l~~ 66 ~""" """' .. 41> ...... ..., ... llllit40 

...;to"'"""M> of lit<'fll._. "" 11141114.1> 6r 61~ !ti-~ qw Ff'~'II/II!IJ 
t.llçMIII . .;)~~ 'I ..t.o.. a111.mr._ ~·· ...... AN., ..... , - •ct. o 
~AIJIN ... lfi6!1A'" (..!Att-. ~ ~ '~~ pu~t o~~ Q<oll' 

~1011'11\, llolm. ......... fll'atlllr ~~ ""'""' ~, 6r koia. 
.. ~lt<l!l·•lt Mlllii~ollt ~""'..,_ •• -· ~·- ~· 
4IIJhAoo ·~ u·~ ""' f'Jtlt..- _,.. 4r ._... ~~ 
tW~ lhlm."~ 

O"*· "*i."'Pf,:'\'U •W.~Iátlt.P.. 1'4tA1111- c-.- • roa.A*'u 
.... ~ ........... .,.,uAw ~~~-... (,._ ..... 

~ .. ,.. ~·lo~ •!O!Uo ~-· 
oC'wttutllll .. ,~ ;rtu'l.,...,• .... ot~ 'i,m,......, Ol.ooll ~._., 

OQ .. Ot I.IM aUlU;JI (.'\klv'·'- )( f'l~"' II!Jõ....::U 

.A~tojl-., ,~ - 1ot ,.,_AI~tc.t., 1ort. i,114~ 

.v. .... 144~ 1\oltii.J•·• :J'I"I'úllll" "'""" ,.....,. oOf ... ~'""'" lot - lhl>lt'tll 

.11~ ~ ..... l•t .A•· a.~ !!• o~.;. t"'lot.>"'"' '"'l!t.. '""'''4ll>"' .,. llfÜI)Ijll .s.. ~~na,._,., 
- ~ ...... -iilll ...... ~ •omtol-!d .. .., ,._ 6 ............. ,..,..,.... .0.. 
t.w(, ............ ~ ... ,_, ... ~,101 .o .. f,,IQ.~ '161 ,.,.. ,_ ...... A.t ,.u,. 
ih>'tqjJM't III ~f!ttA\o~1u>J ,tCIJ "".ft1~ I'' .0. I!IIC!IIIo<ll. -· -~ 4f 000111""' 
oAIIAP.t + ~lt,1't0~~~'+ o94>1 ...... ..,.-leo~1w> .....:W~ -.. ~ ..,....,.,,, 

iii\, <Ao """~"''"'"u" ,..,. . .,11.1116.,"" t~ .. 
• ...., .... 4\>'11• .... ~- ... --~ ... 4""""'"""' • .... ~ .. 

W ,. tt~•luilll.)iwl~tm Utl~>, .e. .. l'\t1ntol- :,.'""""<AI ,., . ...,......, _._ f'tO!t 

I' m .\o4<11JIIII til.wloll•, -9414. III<""' Wt'i lllplt~ ~ ~ lJt10 .,... 

J "''~~~'""- -411 "~'•• o4oo ,_, I' li'Ntlt"" ,;a. . ..,, q.- ~llftloOIOI.t,t·.l o ,.,_... 
.... o,, ..... ·~íl-lt'O ,. ... ~~lll'loot -- ..... ~ • 

.aMA ... ~ "'""""""""- ""11144~_,.,. iiOifti • l.-4114)à.o 61 ~~ 6.> 

to.~~..-"'"""""'·,..,_~ • .,.,.,.w·J.-.. ... ...--~ ~ r- c "'-' 
'""--<!11 ••il, .. ,., il"lll'• ,., htiiiAol~• , __ .,c ck-..... P'&~.na 

Jll'l\116"'~ .,:~ .. ~. ""'""" -·· IOI!IIil"""~ (~ 6o _... 1:.•· 
b&i, ·~~-...... !lli'Jif"""'~" ............... ,.~ Do4..1 • .- la 61 
lt'!IO, "••,... qw r..,.,,,..."'*""" 6o ~.~.o ,_.,'411D • 
ii!MI- •b ""-ii!W ...... -.,c...,.. 4'1: .. A. lu.abna ~ 

"'A• c ~"'""'"-• ,,.,_...,.. 41> ~ l'~tA.No m»a.. .a-., - lclftpot eSc 
""*"'~~ ~·· ICII111a._ ~ "~""" 4l•'Citlo0l, Clll.tq\IC. CDC~da&ft• 
u ,_,....,.. ""'t;,~ 1:-a... C.ulot ......,daa, Toda a •'Ida dau 
p~~•-.. a puld 4r CllliÚO), Clll IDrOi) -.... Latdal.Nu... quc CUQilatu 

1o rrd~ ''""IIII><So ~'Ub c~ eSc lo4a ~ .. A ·~. 
po;on.uolo, o6o k>uldaft oc l<M1>a ~I'IC ~ que antqr.a~~lc 4a tu"ón.a 
.X ,...,.~ ~ S..l. conforme úo t-em docummlaliammlc dcmon•U'.J 
I' m A.urd>O S;..tn1 

1'. loa dur:a~~lc C!lot.r duro :Uoballlo que o Enpbaro l:rnlho 
C.arlo• Jou1~n aa~u. com d.Ala eSc ~.a de .abnl de: 1117<1, ao Ptc:· 
Ndmlc d.l P.,ll"ino.a eSc S.anu Cat.anrw. anfonnando-o de: que "lmdo 
~ .alt J.,an•allc ('o>m anam.au c:.anqado• c cncurudo a di•lincu 
cnUI: C!lolC!Io d1>n ronlo. de: CCfQ de )O quilómetro•, 110bn: a &Indu 
Dona Fr.anooc:.a. •"q;uro que poueot. •·ala hino lmpCrio 1ào rico• c 
lào ubémm~ como o• do ho1~ c do Rio Preto." 

A d""--obcn;a deuc vale que dalumbrou Jourdan .c dera ao 
ahnr ammho cn1re o Rio Scgro c Joinville. Mama imprc:ullo teria 
do lo.:;al. ao vi\ilá·lo. o Pra1den1c da Pro,·lncia de Santa Catarina, 
Dr. Alfredo de &crallnolle Tounuy, que, como Jourdun, proscntiriu 

riquua c puj.ança d.1 colóni.a ali nuccnl.: c que te ltanlfonnaria IIli 

od.ack de J.ar.aslll do Sul. 
Autonr.ado a colonaz;ar .a• lc:trat que dcrruran. Jourdan fun· 

.S.... um CftJC'IIM • ., I!Aubdromauo dc: J~. ~'Ando conw,o 60 
tt;abôlltudorl:l. .b nufJ'(ft• do no lupocu. F.m ~.!< de JUlho 6c: 1976 
,.,.,-.,.iC' .li d.ll.a d.l "'~de J.ar.a,u.\ do Sul, 

St Pn:u6c:nrc. docummlm ha~bnooo ltantallqo 110 Pnmaro 
l.nto dD hr.açvl r~dam que .a colocur-1Çào 4a t'CJilo \C deu por 
aelelll>td.o lk ,,.,._ ·~ 6o a:criof - lúlu c Alcm.anlu - c. 
umNm. PPif lkobfa•·.adot-et 11.11ura.n 6c: dr""""' pocaiOto do Pa&.. 
co~k 6o SoNco&c. A.~ ... Ccat1. como do R10 de Janaro 

c Jha Gr:aa« do Sol! De lf>4a pane. atluiam homcn• de 1tmpcn 
p~·• a,........,.~ d.aqvcb• terra• c o E.os.abclco.mcltlo do J.r~P' 
IOC' IOI'l'W11• o I.CIIUIIO pan;vc fabnl 6c: SanLI ÜLII'iA.a,. C10C11 CUU de 
].41(1 *"'-'t4t"*" a que toe: o.oau tt:a.o6c: oquu.a ~- IIli coafu· 
~ 4a• Jlf'C'9•,.)o « I<Nidan c T auaa~·· 
~~~ 6<> s..J Cl!h'Oio'N- Clll ~ au.~Qalel' de DQitolol h ... 

lbt-u. ,,_ a MC>~ eSc 11'9), quaado Joutdaft te: ~ lU) 

1><6<> 6f floo:loc~ f'aUIOID 

'lw:> e- o IOklllo « um tdaso ~ m.at... •rcn&t... fur
- ~·• '-"'ai'Daat... •n.aado, ooobc-cludo, a«DIV..U o q>aniO 
• e.a:-.r.a .... ~ o- o ... ""' C' uNrr&IDo liO qw l.atile> 

-ror- - ~· .;..r ., ~- ~. 11.1 aolc:-nloo ~ 
....,., c:t.4~ ~Cf'>(llat.4JMkoo. 

~ ..... C'OC.IIt eSc,._ .. ...twllaiUID. alo l«a o cSc:noodo doo ('Oio. 

11'<11~ <I'U( .tJ.. ,. ~a~ d.lado a J<lt'ap.i do Sul uma 

to<'f"..l""*"' ...,~··· ~,_...._, 6r r.r• apao4ack au6of• c f•tmc 
~...:ioa « ~~~ ~ aa~ur.al c boc~KD• de lai!Winba 

~a a~t.tla.lt! O-lo (ICIOIJAUO doe: uma OCSacSc. lilcb C 

,....._ 'i--' .:.I(Dft1il#lw.a .:JIO(ICI>6o temPI'f aun, CIOCIIIlbu&DdD pua o 
~~""" eSc !Wola c.aw~ c 6o lk'.al&l &a..a duu que o 
,_.._ <k ~ dtsroca. I'C.'Ndcnoal. p.&MOU eSc !,1,.~.110 K•h 
n= l<o~~l a 'ilíl:.Ol.J c= 19:'. ~doe: I.~!JOO PI"" ~.7)).!.'n. 
""'""'"'u.t. ~...,- raiodo • .se ) ,i.).l.~ ~"~' 11.9.)9.;..\.&~ 

....,. """"":00 .:.uh..,·.tJ. ~ c eSc tom~ ~uruUnot... JarollW. 
~ ~ _,.,. o - ~lo «iCC"Iliii''O. f.a:mdo l"' .\ po:ouçlo de 

•'CW4<t q...c ""'"""" - _... t:.~ 
!W ~k. o m:co.oo p.art.amcnw. a liiJCUr- d&a 1• de 

,..n-o. 1M 1..-'CI a oellpat C!loU T nbull.l pu' a 1.11Mht 0\ ClCftl .aDO\ de 
Jat·q .. á o6o Sul. 4a• man bcb.• c pcoça.u.U• o4adco de -\0 
1.~. '""""''ai~IM '~ w:u ~o c W&' auloocSadct... peJa• 
•ricbl '"'"'\cl Q'10C m.tra.rlo d.lla Llo tqml'ciJ•·a. a que. opero. 
C'U~Opt~C 

T C'l\hD pau IIIUI'I que J ar.atVl do Sul. QOmo todo o E..ado de 
~lll.a (..JI.antl.l • .:.om O ;Ml•1ICJIIO de, lado a lado com W&' amcn...a• 
t...,.a.n rwlut.u" d:atpof de um 1"0"0 andómllo, CUJO Clplnto 
••ICI•.U'Uinu .uqur~ o UKDo.anlc dacn•-ol>1mcnlo do t:..udo. 
q ..... ..,ua que tqam .,. paukot que: a de te cpcnlum. E o rnomo 
I""., alh•o. andcpcndauc c orden-o que. novtru ci4adC!Io c tqtaÕC!\, 
• "' de\ ;al'do S.anu Caunna, lomando-o um E.~.ado pro,ra.u•IA c, 
1.1.> lr"CqOmlcmcnlc, p10naro. cm ampra.Monantc conlnbuaçlo para 
o mnqua."lmcnlo 11.10on.al: 

Gr~ndc> c d,.'Cf\i(..::a4a~ riquao1' nalur:ai•. c um ro~o \'Cfdadci· 
r.amcntc c'C'CJ"lon.tl. c o que Dcu1 proporcionou ao meu t:..uado, 
CUJ.a mard1.a de pro.:ra.110 n.ada pódc nem poderia deter! E i: c:uc ro~o 
que: -..udo dal.a tnbuna. Antecipando-te h IIOicnidadQ que 
marcar lo, no ma pró~•mo. qUAndo QUU-cmo• cm fCri:u, o primeiro 
.:cnlmoln., de Jar;~guol do Sul: (Muito bem! Palm111.) 

o SR. I'R~:..;;m~::o.TE (M:sgalhAo Pinto)- Concedo n puluvru 
ao nobre: Senador Virgflio Tâvora, que fnlará como Llder du Mnio· 
ria. 

O SR. VIRGILIO T,\ VORA (ARENA - CE. Como Llder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

I nicilamcntc, umu comunicação: conforme havfumos, dias 
atrt1s, informado ao eminente Senador Lu!z Cavalcante, o Relatório 

-
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An~~.tl do 8.1nco Ccnlnll do Bruil, 197S, volume 12. n• ), de marçv 
de 197t., foa c:dat.:ado c JA te :adua A dalpouç.\o do.antcrc:t.Ydo.. 

Anta do têtmino date primeiro pcrlodo d:a atu.:allC!ot.lo klt~· 
l.:atl\'.:a, .S. !;.l• rc«bcf-.â Ol c:tdatccimcnto. ~tJrao. ~te o lCU 

pronunci<~mcnto de ontem, atravb cart.:a do ptópno ~hni"ro Samon· 
teR. 

llo,c. teme. de nol :atct .\qualo que promt1- h.\ tcmi'O' .l 
nQbre ~lo c te h.â maa\ di<&\ nlo o rucmo. fOI por aboolula falta 
de tempo c. lambC:m. pda n1o ~ do alu"rc Scn.ador Orato 
Qvtrcu. " quem. cm patticul.:ar, c l ()p<Nclo, cm ,.cral, t ~an.ad.l " 
~l..ll. 

l:m f'a''CIIIbro do ano pa•wdo. '""'' ~tc no cba ~. <X:.a· 
u.\o tJ><moo de ra.pondct ponto J10f ponto, cocn ~Sado\ c n1o '""" 
(>XICICJI(H. rncr.ammtc Oflin.ala...,._ a d""too do cmanmtc ScNclot 
~a ()uclaa. ptoOapndo o GO'o'UPO Good cm ocu todo c ~ 
.:ulmmtc oobtc um - ... ~o ela .atu,açk) t<J'IUNmctllal quor lcn> 

'IOCII11buldo dcQ\j\'oltnCI1tC. f'C\'e\lada de &mpt~ C II'Qapa..~. 
j\ar.a oo. lft(NIICftiO\ chRocn de: boje". Rdma·te S t;,,• ~ "polll..:;a dc 

u·.al,.l"ona c ...., lonnuUç.\o "'" llllatnoo ·-". 
Aptae11Wil0\.. ast..\o, rnuncrmque (IQCI"lCk- aa ~ 1'0' 

Slo r.aukl Ol cumaaa•IC.. 0\ conftonlaMC. tnO\IraiMSo pof ouuo 

la6o, oo cnpnoo cm que ar>eonu S. 1:.\• n. m~ de: alc.u..
moo apanb.ldol monc:.ammlc no folbear do Olçammlo da Unüo 
,._ nun. adunlc cm notoU ~: "EmlllCDIC ~. -
""""" ••aftkM pa~·~ .b mloo de: \' a:;,• c dlrl.atnoo alt A\ pl~JN.~ 
6o Orç.amcnlo cm que "" cncocnr.amoo.. Se n1o for al>uwr muolo ela 
~de\', b• cm etoa~t.:ar .aQlU OLa oraç.\o. que m:1Hih«~. 
P<>f b.aoc.Wa cm nlimc:rot.. n1o t .av.ad.hd de: 1ott OV\ada, da,_ 
páJIIU.\ )'i!O, ~~ • .&.1': C .&.IA. \', E\• fulur-tc te \lll(IOftcd doiA 

_.... A\letoWJna - ala.â• A\-\.1 M:f\'C pata a.oo - pon.anlo. 
dwtu.moo a alm(:ào de \'. a:;,•. pan "' f.alo de que c'"'cm c:ua 
~ 6cnuo do Orc;amcnlo. "" pane de r'C'C\Irooo do T COCKato RC'f'C" 
lamot.. rd.a::•'O\. bem mtmdodo. Aq\ICI.a pane que ap·.a ou~ 
.ab..>ldando -K«llr- do Toouro"'." 

M~nmot. artctoqut•dmmlc o que de: aboolulatnmlc 1Cfll b.aoc 
lu•u n.a• auhn.\ra• ocnll'a,. ela orac:lo do Sc:nadot Oralo ()utta.:a 
·M.n1do peta lebre r-ocSo..wna. o Maní"tno doo Tr•n•pono tem 
ckd~Gado ocu lcmpo c ocu danbaro .\.• atrad.u c ao a•tallo, l'dcJ.tnclo 
ao nu .. (ompldo dap~e~o .a• fcttO\Ul c •• hadtO\u.t'' c -no cnl.an• 
lo Sr. Praadcnte c Sr.. Sc:nadoro. contUIIAdo o Otçarnmto ai"tado 
pele GO\cmo ao Con,raoo pata o ~o de 1976, oofmnO\ urna 
~lo: ludo o que te promelcu no atcndammlo a ale .t.p«1o 
ampon.anlt\to~mo, do anlctate n.oonal, t01, ao que p.at«'C aqU«Jdo. 
t cm &lo pouco lcmpo". AJiu.:atdamOl. Sr. Prc:udctuc. Sn. Sfn.a· 
dora, maa uma con1nad11l1 de S. 1:.\• .\ ju.llcz.:a de noow aiJumcnla• 
'lo. runformc prometera. 

Em n\.lio pu.ado, aaacnlc nlh do Pab, S. E.l• volla ao :munlo, 
f.al.:ando .:aJtotll cm nome: d1 b.:anada do MDB par.a "anAIPA·Io .\ lut 
da úluma mcnwscm ao ConsrGoo Nacional, cnviaela pelo 
l'rn.idcn&c Gcitel". 

'L Apcn:u S. 1~·. liO te referir 11 .cu pronunà11mcn1o, não da· 
lruau, não rcbalcu, nenhum do• d:ado. 11prac:nt1d0l por nlh, como 
promc&ido,limilllndo·te 11 dizer: "Tecemo• comcntArio• •obre 1 poli· 
uca de: Tr.an~oporto. lllcrtundo o Governo Fcdc:r.al .obre o• claro• 
cquh·oco~ que vi:m marcando ~ouu :uu:açào nc:uc telor. princip11lmcn· 
lc no que lungc h promcuu não cumprida•"· Auim. dentro du 
linha de equilíbrio u que: nos proputemos munlcr nala Cu511, upcn1u 
diremos, unte: o silencio do Senador Orcsta Quérciu, sobre o 
uuunlo: ",\s conclusões de cnlilo partiam de uma lc:ituru incorrctu 
l>Obrc: recursos orçamentários c, assim, ficaram prcjudic:adas por 
terem se originado de premissas falsas." 

Teremos, pois, c sobre cslc ponlo chamamos a alcnçilo da Casu, 
que seguir cm nossa rcsposla ll rala de S. Ex•- lambém dirigida ao 
MDB, já que cm nome desse Parlido disse ralar- um caminho 
dircrenle: lranscrevercmos, ponlo por ponlo, cm ordem cronológica 
de enunciação, as declarações do rcprcscntanlc: de Silo Puulo c 
imc:dialamcnle dur-lhe·emos conlrudila. 

T cmpo, pottanlo, .obrarA ilO ilu.\lrc rcpramlanlc da ()po\içl\o 
c a .aa P1nado. durante o tce'C'L.o de: julho. rar.a apm:iar nO\"' 
at\.'Un\l.anaada anlhoc c - OI'Cf'AmO\ - munir-te de ai'Jumcnhn 
para rct~»l.l.•l.:a_ 

Sr .. ~lc c Sf,, Scn.adoro. do docummlo do cmu1mtc 
rcr~lanle de Solo P.aulo. <OniMmc ptOtnelnn'O\, pift(IUftOl n.ada 
nu" n.ad.1 rnmoo do que qu.armla poniO>. ~dctllo AO\ 

Qll.ltcnla c um par·ltf'aioo ela fala de S, E,,• O ~limo, cm qvc S, lt\• 
lt'aftt.:f~ um cdilocW do ,.Xnal O 1:..0.. o6r S. , ...... dctumoto de 
•l'f'C'o:\.11, ~ tnCt\lmcftiCOfiUU.II\0, 

: ".\ pc11lll..::a dc u·.aa~1C no llr.aad. w olWtn potw 11ct c.laa&tu· 
da. t uma (!Okt.âDC>.I de: -·"""'"'- lk:womloo c impt'f' ~ quor te 
o.t.:amp.arn n.a .a~ c tn\loi!-..1 diter\tlu~ llllct'll!loOdallk' ClatJ•• 
ll'an:tc-~•- (f",\pu. :. :U, do 1M61iol ... (...,.._, ck I dc m.uo 
de • .,~, ) 

R~~"' ( um pai"«U hí\1~"'..,_ <-ludo. m~ 6r fotftU 
.a~ul.:a. A dit.,...ll'~. CIIS"""III ~ rc-..,.. .. ..,..., J'*IIW4il. t ~IU".lt 
n.a r..,m.a '"'que r.-,~ ... poil"' .....,.,fllll..., 

•I .,..,.,., Cf'a O Clll,ip) de ~'l!h'i!DmiO oJv I"Ait.; 

•1 ~ .a~ .U a mtcadotf "''folll 1\aob • (UIO f,;~o~ feolo C 

Q\11( ludo~"'~~~ .. ~ 

"' dUI(tbo .,., ~~~ ..., ........... (-·~ • ..., llctnll ·-· 
dao. """"""" - ltft 61oi:._ ,..........,._ pt-IU\IJD l'f!l~, c 
poor '"""""" ptO'IIOOJ,IDcü• C' rtf'"~t - lqMOio .,.n'«io6oot.. deBitO 
.,.,,_auto 

•• ...a..aào:wda (~ r-trrtlt .... ~0. ·"-""""'"'·· 

'' allrt.Yf~-u da~ 1141(~ * ~~~~. 
t • npoaao.lo c ai~~ d.a• ftte~o dlr ~c p!I>CSIII()l.o; •1 clftpcnJo ,.,. <mtt~ de ptudlll(l1o c <-; dncil4iftdlo do• 

,,., () ........ - .~ ""'"""'""' .:....-... dc- .. .._ ....... -.lo. 
r110 fÍ~loCI>IC' .. AJ'04" de lodo- alOC'(IC) I) l!f110.al Ailld.a bopc:. OB.,.,.,III 

&cnlu '""" 6ca'HIId.ack '""""""''1..1 (\m.flllt)Hm') dc I)),':, clc'oo1114a 
rd.ala~·-le ~ Al. •-pu·,aodoo .a IM. toa~~ toObtC' • tCdc lllM 
I,. I. apt'OCJ\l.a•1C .lll>d.a ,_, v.m.a ela• ~ ut!IWo(ok!> ck IIOd.ll a A 1.. 
f"'.a,..,., aonu -le d.a llolht.a c do P.at~r.-; u:......,taac c
rtwoC~'- w.,w. ~...,._ 191.&) 

J. -slo f.all.aroiiiii!IQ lcHI$o ~ Uéo cklo:..._, ptiOCIU~· 
to. de t«n..:Ol do .aoc. r.nociiPI•oc dc ptoiClllloOfa """"'"'t.if- de '"' 
conh«KSo nltnlo c (Qftlpel~ • .alcrtaa6o •• 4vloc~ IC\P'(Iftt.l• 
•1:n ..obre oo crtoo 6o Jllol•\ado c .a• d111~ pro,n~ parw o 
fuluro ... 
K~ .. faltO, cm an.\hec. Alttbult to6 crrm 110 que pat.1o041 c tó 

d&teo~ ao futuro que. ml.\o, te podaa Pf""Cf, Ouuo era o 
conta lo «ono)mi(O, Uo,c. a l6pcw c • r..aon.alidadc «item que te 
JUIJIUIC o pa~w.Jo dentro de: ......... ptan&t.tiU c no .ocu quadro hit.lorico. 

.&. -porem. lamcnt.:awclmcntc. um plancj.1mcnto c:ondut.ído «• 
duw .. amcnlc pcloo anlcrooc:o dalomrO\ c lntedllllma' o&abckclcu 
no pcrjodo pté-6.1 uma lcndàla.1 matQnlcmmlc rodoviAm. Em 
I %o~, 611"4 da C..fJI'I ct• lran,pottada por rodovaat. 161\ cm fctrovw 
c J.S<;. cm hadrovia• c abolaJICfll, relevando que no pcrlodo 19S> 
I Q6.l O\ lr.an•pona rodovíJri<K Aummt.anm wa pattícipa\'10 cm 
I~ dimanuindo o• fcrroviArioo c hidrovíArio. cm rapcclivamcnlc ) 
c !I por cento." 

Rapo•111: FallWI de novo, a ila~ào de que a tendência marc:llnlc· 
ma:nlc rodoviária do pa»~~do (pfC..6.1) lenha •ido imc:diatis.111 c 
clcilorcira. Tr11w•te de simplí•mo histórico. Ao• govcrnunlcs de 
cnu1o nüo c:abi11 oulra solução, ac:raocnlando-K 01 problemas. du 
criaÇ<lo da RFFSA c :a incxiJiénc:ia da criK de combus.llvc:l. 

S. "As voza dos lécnicos do Klor nüo silenciaram, cmboru 
rcnascc.uc u cspcrançu de que o plunejamcnlo lécnic:o, racional c de 
longo prazo, viesse subsliiUir 11 improvizaçilo irracional, danosa c 
irrc.~ponsávcl." 

R~pos1u: Nova afirmativa ralsa. Ao passado só é impulada u 
improvizaçiio irracional, danosa c irresponsável. Dir-sc-iu que. 
uccilando a lese oposicionisla, hoje, inlercsscs imcdiu1is1us c clcilorci· 
ros levum a juizos hislóricos dislorcidos c simplislas. Tudo levaria, 
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auJo nau h•pólac. .a aa qvc o p..loi.Ado t o ~n<~l c • auw anAlnc 
apmc~~l.-d.a c o bem. de.ouo do I!WlJQuduno h&~lónco do Sc.o.tdot. 

t.. -t;mbol;a m .akrul IOMCm IIIUnDt c bem lulldamcll~ o. 
I:O"CI- tc'O-ol~l..,., te a.So b.ua.&- pcmwiCCICt A.U a-.Ju., 
do ,_........,.,, •W11lUII .aptof11~·ln de tonn.a quatc QIIC ttTc'\U'lh'CI. 
A• t.a1~• ~.u com que 1C ptCICDdcn#l cklUI IMf~ a 
IDIIn.SC.•W.ck 6... f'D'"'CIIWSieo C!IÚo .ai bem llni-IC pmcDia 

- - ~ IC'li4Cllllu:llt .adoUuah'Cllt 6... da'·-. A 
r,,..~ f .. r-u R-sllet6o. ~ dcM .. .ra. e~~~ ~ « 
a.:IW ck Pf"""~ ~ .a eatullpt oon·a ela ,_..._ 111VAI.aln4.a que 

S.. !llalll#...,. 6C -"'~ Jk·auJoto -
~ ,.-(...., qooc CliiJ,o tCDISQ .a;woflll!oCbcb• ... 

~· 41> "'*"""""'· • "' """':a.QLo do .,.~. c cu,.,. alpmc:alot 
tJ.o. .. ~-.....,. ~ ..u..6f ,., acu• ,.,~ ... c ou 
~~, ~,_ fli'A .,.._ ck OOQala dr Pf'oCII'~ .a Tra.o-· 
~i*, • ,.<IJIU ---~..,..,.-. ~· 4oa ............. ~ .... do 

~w~ •· .. llllllolo- ... f a11o tJd ~ ~ '~ptt...s.n-· 
r ~- ..,..u..,..,. ~ .... &..,· .. -..- • ~ ,..,. • .., • ~ ~u .. 
1.0""'11o ~·Jo - ,...,-A 4c ··~ ftiOh •r. """"' ck -.la• w 
.:WIIIIf- ,. .. ~ ,_ ,...,... ...... ~ ~ ~'O Qlll( • lldtll1> l 
'-"'(~. f..,.. ~._OIIIloUAoll p.r&tJodo~. 

~· uUWJa• ~ .,.. ,,...,. 4aaiiU ela ....,.11114ack 

~ ·-·- ' ooJ,o UlD ~ .. ck ~ 'lllP f 6noll'Coi11''.t ·"""- ~"""'' . ~:A....-,..,. qiiOt ..... -.,ali.
..... .., ,.,,...lhf ·• ~ <lo qoof ,.5-o 4roo'l 11111 'OUI -

......,.._... •:.o~~.~o """iowlo ..t..~ - ~·· • QCII«;II que •:-oco· 
~M--~-

•1 •--.!··~--~ 
·~ ,. • ....._ -'-~-1 ~ .at....,l 4olU1UII~ do W• 

•'fW-.,.,/IotK-oa.J.o~~·-
t. ·~A~-en-- qt,or<' MOI • ~ <Jabc .a 

W1t ... 4 :0 ... .,._ !f4f.<o 41:\nt o 4f'o'O. 6r d;ro~, aüJCat, C I'C'pUI tu 

"~ - 6Clo.1141111,_ ..ut- t ~ ...-ar.do a.a 4< .. 
,.....w.. .. ••toiltl• 411• 4ol'lllva qoof 111ot r~ •• """'tU' c 
~........,M,- ~....,.--...6o r.u~-

Jl~ ··"· l:to""'l(J.Iil ..... _.., u ~ alliCf-. 

llllt'lllllllll!d.fo.oW qoor Jll:' .. .,,_._ altn « ~ ~w»to r""' 
) t.l•, 4cl'flii'UIIllo.. - •'O .s. ~. '"'"""*' ~ a6cquadao.. o q..c 

c.-~- e.J,o llf ''"..t"'- .. 
'li -A dotott•~ OIIICJI~ ck lfa.DiopCina de c:atJ.&• cm 

- pai- 6o asva4o to~ ck uau polit.oGa muvada ou o 
~tl!:lc:t..o 6r etol~• Q'liiC au·•·-0 « apo~oumac"""' tUCICllou•·•• o· 
I.U!r:pun ~ ckf'- ..-~ da.ro t bem 6dsoea4o " 

Iii. a~ :Sa ar.aoot paN 6oo ca-. a dn.ln~ mtcnnodal 
a. .. a-IC liiC!IoiO r.a~- - dunu- a ai~ do Pkr..ino par.o a4c =-C., - t • ......:a., C-teoqOCna.l 4ot ct.traotdlw- IR\al.lmCIIIOt 

h..:tolato.., .• ,_ ck ~· UIICf'IOf'et.. 6c era• Pf*'-rodo•un.a~. O 
que •'011 ..,._lc«n6o, .apcul ela• mcdod&• ptOtcoonaoa• pan com o 
u.:cma fatooúi'IO, 1• •'CIO ~lt 6c ordem lcpl. é. holiJ& vi-a, o c:.uo 
d..o Almunlu Oack::sul11111 pauulano c:rocimmto do tran•ponc ro

do-úno.A .... m 
ALE..\CA~tiA OCIDE!'o'TAL 

T ,..........~de- ~tl'fOCioria• 

TO~. 1\~t 

t•anlcipoa~ t'rrcftllllal 

I~ 1%0 

Fcrroviltrio .......... S6,0 38,2 
HidroviArio .......... 23,7 29,0 
Duloviãrio ........... 2.2 
RodoviA rio .......... 20,3 30,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

fonlc: Vcrkchr on Zahlcn 197• 

Der Bundcsminillcr lu r Vcrkcrhr, Bonn 

1970 1973 

33.2 29,2 
22,7 20,9 
7,9· 8.3 

36,2 41,6 

100,0 

Dentro cS. arJUme~~IAÇlo do Senador cS. ()poliçlo, 1 Alemanha 
Oódcnl..al lcrU vivido nc:t.lCS J . uJtimot dccCnioi. pcriodo de 
aiiOfnollí..a c irrloon.IJ!dack. HA. JCm aombn de dl'ivicâ, da&fiando 
q\Wqvcf CllftiC\UdO, ~uç&o YDI~ cS. panic:ipaçlo fcmMAria. c 
.a&UDCDIO m.u• qvc o dobro, do tran:spOnc rodovi!rio, em lcnnot 
paa:n111.1" Ftam au•m Jlf'CJIMio<"..ad.t• ""'' c:omparacüo- DadO\ 
temdh.anla podctiam 1Ct aduridOl rc!crcnla am oull'O\ paúo 
oi.Adoo.. ~ nnu ~ Tral.totc da maior llo.ibíllchdc do 
tra.o~c rodowi1rio, alt.ad..a l.t - vana.,cn• de 1nntpor1c:r. 
-pof'l.t·•·90fU". A u1u.çào do Br&W 1: outra. c bem mdbor. pd.l 
..,. late de dac:a-«-1lnal&o. c pcM wa Hitt6ri.t c dimau&:•. qvc a """ P.•- <ol.tdm.. cm p:at1Klll&r • ela Alalwlholl Ocidcllr..J. 

10. -o. p.al- de araacriloÜC'&t fCOJ11{ICI.a como a llili..a c 
IQ~'-alat:a .xa-.ar.am uma afüd.a pmloaún.bc:í..a ~. 
..\ruln.-d.at "' p:at1i0~ pa-omtu.út de IOMbd&..quílómdrot de 
att.a u~ mooa&r.-: Ga lúli.. !l'l fctTOVi1rU.. l'l 
nu.~ c 7~ r~ M I,..Jalem. 11'\ t~ l~ 

lucSt.,..'ÚI'U c """ todc:wi1t'U. 

"fAI ru-6c-~como pcw cscmplo Fra~ c 
A~ Ooo6mt.tl, ~ uma data IIIWCI1oAo de I.CDdt:Dcia li 
,_ ..,...__ do te&« f~. A dnlribudo pcn:cftllul u 
l··t·;oap t ck <IO'f. tnT.,..'ÚI'IO O.)X. tocSowUno c A"io bodto<úno. 
"""""'qur lU Alocftualu"c de fX, t~. :7,7'\. t~úno C 

!.t_t"'t bJcSI ... >.ÚIIO-. 

R~ A dlttn'buaçW pma~IIW cS. fraDÇa nlo dlcp a 
IOO'f. to(~ ... pcrcmt.r.p:m de S. &• c talYCt ac ~ tucr 
uau pclfl"lla. t .. 1)"\ tQWI&a., Aa ~nr~ or.am do 
Voo'CI'I'IO h·&ACO Yo, tdaunmeale a 197~- u qvc poaaulmoa
QIIC' o lra.D'f'IOI".C tc:t'I'C.'alrc Clll t km aU drvldMSo: »" Fcnowí..a c »" 
R~u. A dn&nb«Jo pma~lu.al rdauva A Akmanholl (Oc:idc:ntar.} 

umbém ~ andoa o aliO de 1dcrl:nc:u. Se (Of Alcnwllu Oàdalul 
_,,~Mo de te1 c:ompdm. aüo erra~. S6 not anot de 1961, 
1~ c 1~. c:ocn. I'ClPC"1••·.ammlc. )7,1'A., )7,S'l c 36'l. ala~nm 
,., fmuou• .aJcm.l• o pcr«niiUI audo \Obre o 101al do lran'J'IOnc 
dt ln('l<('....sotu.• anl ~m Ta" d..ado\ l.ambêm nlo eotncidcm com 0\ 

tdaln<Jtt l Alatunlu Oacknl.al 

11. - J• 0\ p.ú- de dame~~tba Cllfttincnl.aia como o Can.adi. 
Un&lo So>-.ttiC'.l c l:.t1Adc» Untdoa apracnr..ram ptcdomínlncia 
tatuoún.a. com man::ullc panicipaçlo bidfOV&Aria. O. E.alAdoa 
lJn..SO. ltan.ponam jO'\. por fctTOvia. ::!5'\ por rodovia c 25'lo por 
hldro<u; o Co~n.ad! JJ,6'lo por faTOVÍ&, 9,~'lo por rodovia c 27,J'lo por 
htdf'O\·u c a Un11o Sovitlíc:& n .2"\ por fctTOvia, 7 .2" por rodovia c 
b,J'l. ro• \'1.11\ Ou•un. Tran~IO. K"GUndo diz S. &•. de A crlw
traaoponn - Cd~líno RodriJ:UC\ -pig. 17,)." 

R~potta; ~lo hA rcfc:ràlci.1 quo~nlo ao llno. O resto que falia 
no. paiXI'Ilua~. din:mOt, deve w:r imputado aot oleodutos. Ac:cilll· 
mo.. Apcnu hA um "oquccimcnto": Quanto dccraccu nos &llldos 
Unidoa a pcrccnt.ascm rcfctcnlc ao Ktor fctrovi6rio ... 

12. "~ qu11dro intc:rnllc:iOnlll, por si 16 é bulllntc esclarece
dor. Podc:-.c concluir que nos paúo de pcqucnu dimensões o 
lDRlponc rodovi/&rio é o mais dcscnvolvido c nos palscs de grandes 
dimcn)Õa o lr:snsponc rodoviário ocupa o ultimo lugar na distribui· 
çlo quanlil:aliv;~," 

Resposta: Nào se pode tirar ilaçllo de um único ano. Jã se viu 
a cvoluçllo da Alemanha Oc:idcnlal. A Conclusão é oposta, se se 
analisarem as séries hislóriCIIs desses palscs: cm todos, o transponc 
rodovi/&rio vai aos poucos aumentando sua participação, c esse 
acré::;cimo, nos úllimos 3 decênios, é runçllo dircta do grau de 
desenvolvimento c de complexidade dos pnlses Cllpitalistas: limitam· 
se as cargas rcrroviárias maciças c homogênCIIs, de uma origem para 
um dcslino determinado, quase exclusivamente às matérias-primas c 
aos insumos pesados das atividadcs económicas. 

13. "Evidentemente esse panorama nilo é obra do acaso, é 
conseqUência das dircrcnças de custo cm relação às dircrcntcs distân· 

~~ .......................... & ....... 2 ......... ..... 
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cia~. Parccc-ncn daro que deva M:t cua a dimibuiçlo adequada num 
p;al• d.u d1mcn~ do Bruil." 

Rop01a: A~ conchlWo otlo prcjudic::adu. Dc:vcr·.c-ia 
.;omp•mar a C\·oluçlo hiitória do Bruil com a deua palta. Nao 
-.lo .u di . .a.inci;u. ou ;u. dimenWo que j~iriQim o tran•ponl.' 
fttro•í.\no ou hadrova.\no. Tambl:m o upo de economia. A• CATJA• 
lifliC.a• da• ferrovia• ~o a• hom~ maciÇa.._ e. ~ I~ICO. 
sranchz..\"'Cl•. 

A funçlo principal que M: atribui o\ fctrovía t a mCMmcnt.tÇI\o 
ck Jtrando ma"a' homosmcu que ~.uam dnadot. J"l"' de 
cunocratr.IÇ.\o na on,cm c no ~ino. c U.oo momo a C\lrtu c mtdu• 
dn.t.incia•. O problema n.\o ~ ck dimcntdct.. ma• de tipo de OTJII. 

lo&. "l'odcf•>e-lol obJCI.Ir que ad.a pab tem lUA\ con~ 

pco:vliarc>. no que M: refere a tOpoJra(aa, n:dc nuV\IJ C OUITO\ &'J"«• 
'"' f'- c «on&t!IO;H.. Ma• oo.a ruhd.adc intcmaaonal t t.ambl:m 
rula4.11dc no Braul. t:m aludo. do OEIPOT. d.a~ de 196Q, 
rulu.ado• atra•ifo d.a l::mprCto.J tl:.amJ".::.• COilwltina EnJln«n and 
l:.co110ma.a.._ .:a cundu~o loa .:a mcuna." 

"l.c-·ando-1c cm conu lodot oo C\1\10... induU.c 0\ cvo~oo ck 
tempo, "'"o de pc:td.a• 1.' "'"o fanancaro, lctnbf'ando que parll o 
U>U.ir'IO o obJclavo ê uma rnod#hd.:ade de tram.ponc que otaman o \CU 

nqõoo c nào o tranlponc cm w, ror.am alud.ada• toda• a• ~ 
pua d••cn.a• c.:alqoria• de c.:arp. Foram admitJd4, a• cond~ 
cll"enlo c tambl:m cond~C\)a melhorada• ai~ nlvcn ruondmcnlc 
c(,."JC11IO," 

"fnlrl.' oulrat COÍ\.oll, C\l~IUIU•<ot Que' 

•l ··a lerro•u nlo compctana com a rodo•u noo pcq~ 
l'<'f(\ln..l<."; 

tal "n;u. c::atp.• de alto valor a rocSovía compete com a fcmMA 
atê ~000 km; n;u. de pequeno valor, cua dioüncia dlcp atê ~ 
.,m";c 

<1 "cm cond~ mdhorada• :a abol:aacm compcuraa com o 
tr.anlponc rodo•uno alêm de ::.000 km cm ml:daa dcpcndcndo do 
•·.alor d.a OIJ&". 

Ropoota: No atem b), o «t1o ê UOO .,m c n1o :.000 km. adem 
cm c). 

Slo M: lllbc. lendo-I>C o trecho, qual ê afinal a condullo. A noo-
oo \'Cf, dc:vcri:a M:r. 

Conwdcradcn: 
I) o• centre» de produç.\o c c:on•umo c •uu dl>IAnciu: 
:!) a nAtun:u du Olf'JIAJ a tran•poruar c \CU Vlllor; 
)) u araacri•tiau d4l infra-atrutura de» terminai> c e» nl\'0' 

de >CtViço d:at diYCTUS mod:alidada, pode-M: entender u vcrdadcitll.l 
r;~rôo d:a clevuda panicipaçAo da modalidade rodoviAriA no. 
tran~pono do Pa!t. 

Nllo foi, uüim. a.clutivamcntc devido 101 invatimcntot no 
w:tor rodoviário, que, M:m duvida, c:oluboraram, mu r.im devido uot 
menores cutto• diferenciai• do• M:rviço& ofcrccidOt pelo M:tor 
rodovi6rio c ia natutc:Zll d115 CDrps (pub &ubdCM:nvolvido quuc M:m 
~rgo• maciÇlls, c:om a.ccçllo de ccnos min~rios c ccno1 gran~u 
a.pon6vcis), que o sclor rodovi6rio conheceu um tul»uanciul 
crc:scimcnto nos últimos anos. 

IS. "Notc·sc ainda, que o estudo datado de 1969 foi elaborado 
cm termos de baixos preços de combustlvcl. Hoje as conclus3cs 
poderiam ser outras". 

Rc.~postu: Engano: Houve utuulizaçilo posterior, a preços de ju
nho de 1975, cm revisão do cálculo dos custos totais para o usuário, 
que cxatumcntc d~ram os resultados apresentados pelo Senador. 

16. "Mas olhemos o Brasil, olhemos as nossas cstatlsticus: o 
panorama já distorcido cm 1964, com distribuição de 68% rodoviA· 
rio, 16% icrroviário c IS% hidroviário teve nos governos pós-rcvolu· 
çào a mesma orientação defeituosa agravando a anomalia no pcrlo
do 64. 75, aumentando ainda mais a participação rodoviária, chcgan· 
do a pcrccnlal!cns de 71.7% cm 1975 contra 18.5% da ferroviária c 
9.7% da hidroviária, c esses dados, senhores, são de divulgação do 
próprio GEIPOT." 

Rape»ta: A divulpçAo (citA peJo GEIPOT era oficiosa e·fot
wmplo atarnath·:a no que M: refere a 197.&. Q\ ptri.'Cfltuai• rcail de 
aq7.a cm. atimadm. de 197S. que apan:«tlo olicalmcntc no próxi· 
mo A nuo\rio Ettatl•tico de» T nan.pona. \lo oo te~tuinto: 

I~ 

Rodo•woo 
l:er,.,.wn.:~ 

Co~bo1.1$Cft! 
Atfc-..t 

···-

TRASSPORTE BRASIL 
Com.-.olo Pctmltual 

TOS. KM Mf.RCADORIAS .... 1974 

~ 64,4 6ol,.,. 

lq.) 16,.) :OJ 
~J.: ,_: IO.i 
OJ O, I o . .a 

•-. "t:t - ourut - , .. lo. 

Ante- d4doo. So.. o q.- dud:' 
r.a~ acSU~stc: 

197$* 

67,.& 
::u 
lO,.& 
o • .a 

ll ·ra"""- dalo ~ um.a ~ ~ lo. IDallt..S. 

c •a.:cntand.a. A~ Cftllef- de com~ com outJ- pai
c anM\.ILa cm IC'JmOO 6r aludm era<~ pdo l'f"Pt'Kl 
00\'Ct'fl<) pata ... , noow• ~ rann--~ q.M .. •oa.S..· 
de n.a,t'ank. batida.. ~ c dtoulpd.l dcuou dc \Ct pcn~ dot 
ttcn~ do \CtOf c doo an&qran&o da ()pouoS.o c btiCJOU t.uabtm ~ 
l«noa'at.u do C"toOcmo, (IOftt rcla(ao l•rtOfi'O"'-*•do III'SD" 
R~A t'aho I) A c~~ ncmloo manbd.a. nem 

mutto mCft(llt íft(CftiJYada, mUito pelo (-U\\110, bolo r«vpct""'lâo 
'"a.:cntc do \Ciltf fl.'f'to'l'l1r10· 

·~········ ................. . 

~) sao h.\ ... ~ anómala te compar•t- 1"0"0\ 
M:melhanto cm l,uan COild~ de ~to, c, como loa dí· 
lO, A.\ (Ondu\&s IObrc 0\ paho oli'<IIIJCUO\ CitadO\ \Ctlam OUit'&\ IC 

tnai>C ha•1do. pelo Senador da ~. o mlnlmo de CllldAdo de 
anAiiM: hio~órlc:a. Tambl:m do. com a díwcnl(ac::ado de cconomaa• 
docnvoMd.u. \'àn conhcocndo o c::roamcnto do tran.tponc 
rodoviA rio c A rcduçlo do fcrroviAr)o. 

)) O. otudoo encomendado. pelo VO\'CmO n1o conducm 
f:all:lmente. c, um, dcmoll•tram vo~ntascn• rl.'lalf•·•' de C\1\tO\ 
dafcrl.'ncilli.t de lCfV~. cm que. quuc loC poderia dilct. mamo M:m 

\'UIIowt Íll\'otimcniO\ fcrroviArio.., cm muito M: pode aumentar o 
tramportc ferroviArio. por llmplo roullado de mudança• 
opcracion:ai.t c adminiltrllliv;u.. 

UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

Comparnçllo de m:~io de 197S 
com m:~io de 1976 
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Conduüo portanto • .oaClw:lmo do lranl(IOt1c fctt0\'1.\Ilo reull• 
'•IIKftiC ~ 1<>1•1 c aou·~n~r1C rodcn·úno qiiC c.au1 •10icnt.amcntc. 

NK lO UI'. I'ORTO Al.HiRI: 

... 

........... 
SOM" tiiiiGO I 1rt..,.u '" .u: u :" or.• -'0 

1 • ,,., u~ M~·•• 66 !"t'~ .. : )~ .1100 6(1 

-
HH.'I.I ....... •• ,.. ..... . .. 

-·--
1+ ··e ><> 11 f"'U ·~"" t'l'•da.t •~.loco q..or,J"'A.>"""""""".,... u• ...... 

41 r11 ...... , c .:i• :d~Dl'"""'" ,. oet~.~~ p'llt~~ n·a ah«» "" 

.. lhA'"""~' -·-·~· I '"" •-wilf~lool .. -u... paJ'II liltO• meU eSc 
:loflfo. ~· ·~·..-;'C'IO"ll.r· '""~~""""'· ~;o·.J. S.tt,.,.\~ot>oo c ~~jt. 11oo41.,.. .. u .... 
"""'""'~ .................... .u ~101111'fU.. la.~lli•ofll • '~ <10111> " 

"'""~Mittlltll<> 9111'Joil i4lm "'"'"'IDfl ;» - ll.wci!Ncll .-..~ oect .. t••'C 
•• o:. ... ~.:Jo .. ·» 

M4•.,._~ ••...:la .a <N!otoollt'•'*" .Wil!Ja• '""'~ ~t. 

a11 •·1~ --u""'-' ~ ..,..._ .. opoon~ « 
.ant\>01"""' •• _.lb• ptoc••re.,.....• o·- •~•' •·.to(~ ,.._'lf'....,"""' 41........s.o li• ao ...... ,... ~ ~ ...... q;ot ~ • 

...... ~ .... • r.üt ..... "~"'"''""".!... .\l-w-• .. .:.... t '~""""11'1.-
~~~...,...,.flk ... ~ ......... ""..,..., IL!lt\• ,~of011!'1:Uo6" f - f'ai""lr' 

.:«~ ·~r--""""~ _ _,_,_"~ .... , ....... '~"' 
~ .., ~ .. ~'I.MAI - q• ~ !'il'f. 4a• fcnvna• 

ht•..,lillll!' ... ~...WIOli!lo> ~"" -~ :s '1., I ~·J, .~ J trA!i.A f .f'f. a 

lo4t'lmll~•·w(.!Zflll ~'"""'"'· !"" :t'l..,.,_"'l04• 4r Iii~ I a 19~~ 6r }-' ~~: t.a. a 
) .• U11 ._...., t·'l.~ .... l•ll•" I.<AI<Lit~~ .. llll(il - 7'. f'llç. .( ~ .\11"'~ 

bA.II'I~'~'"'"' 11 U I .'-\À -

·n ~·~'"" .li& !""'-~"' ..!..,.....,......, ~ I .fll'l .o I ''' """ 
1""~0141~ ~a."::"> <IIU 1..!..'1.1« "'..,._.,,., « ··~.ba .:.m.o.uu «~).:.~a 
)I ,t11111·· 

Jl:l!fii"O!III.k 1""'11<-"hf .. !t-1·• ~l01or4<>ó't'O 4• ~. tcdiUJI .. .ltlt:.ll " 

_11011.,.. • I"'~ ~ q..c o ~ft>lli>IO aw.~~~omlc cu.• qut 
""~··-'"*"1104r, () .lliittU'r ~ Ofalcll ~ l.ah'C,t nlo 
•..-!~~ o'"""'~"' 4f """""..an'114a41 fCltt.,.'lUU.. Mo.ar·- • oqytt 
- l*"'-'llo<li""'I!O ,.,.~. <» _,_u .... t..uuo.~"'., ~~L> R~·r~·l'~7~. 

(lOI.Iolilo rcA.> ~"'~""' ~atuo401C 

·~~'Cll l'....Sack 14,! 

n:' F''~.ào T I' • ... 
Tli' ,, T IC'Ift T '"·o 
T li: I;~ ; \'.atlo t li:M .l«l.'hiO' 

T li: 11 I '·""-'''" T.t\M ~tA. 9, lO' 

U~<k 

T r.ifq:.• ""'' 
Un..Udc Motnt l;!.hiO' 

Un..Udcodc 
Trifqopor 
Emptq~;ado 17~.0\10' 

fOSTt A~"'touu .... utiak~f'S-'- 191) 

!>O TA 

197, 197.( 

19.: ~ ..... 
)~.o .&76.0 

-111.0\10' !-06)\ 10' 

~.0\10' ).\.h lO' 

loi,0\10' I fi. h lO' 

19~.0\10' 2JM,IO' 

Uou4>6< <I< T•~lq.• • T .-lodo 0..""-<•o olld <I< '-"1• • l'a•..,a•"' Quoló· -· ... 
O Sr. Robmo Sarumlno (MBD- RJ)- Permite V. Ex• um 

aparte? 

O SR. VIRGfliO TÁVORA (t\RENA- CE)- Com prazer. 
Aliá~.jll estava faltando u intcrfcréncia brilhante de V, Ex• cm nosso 
pronunciamento. 

O~. RobmoS.r•rallto (MDB- RJ)- E..umcn ouvindo com 
• alcnçlo que mcmx o di>a~oo de V. E.•• 

o SR. \'IRGlUO TÁ \'ORA (ARE."\ A - CEI - OIK 
tcmdcmot l ~ apfe!CJIIÇlo de V. ~~ durante um pcriodo. no 
mlnrmo. de um mb.. 

O !'it. Rlllkna ~ (MOB- RJ)- \', E.•• que~ urunt• 
mcmmtc t«UnboocSo. nc:W.a C.a.u. como o Senador que dacmpct~hA 
o 1CU traboaUNI (OCfl ablol11t.e !Ct'!Cdadc c. po.uvdma~tc. aqudc: no 
qUAl te~ a- dote de .apl~ na ddaa con~nle ... 

o SR. \'IIIG(UO TÁ \'ORA (ARE." A- CEl- Do que te 110\ 

,.(""""'""o c ~o 
O !'it. 11....,_ ~ (MDB - RJ)- .. lU polUía do Go

•'Cn•o. M.ao... Scru6of v,.~ n•or.t. ~Ddo .a rapotta que \' E• • 
4á .um P"' oiCIIl, ..., da>C\Ino do Senador ~ Qutm.a. C'II)O 
,_~ te •- na c:rlba .\ ptclcrblcu do ~uno relo 

'""""'"''"'""' 
O Sll. \'UU;(UO TÁ \'ORA (ARE."A - CEI - E •·•moo 

~U. 

Cl ~. R..,. ~ (MOB - RJ) - . a~. tonundo 
<~.mmlo 6<Jo o.aaloo 6oU obf'~ qiiC OftiCIIl ro. rnaUJ\It'•IÜ. a 

·J!.,..,...u doo lm~~turo·. qvc ..om.a • l'orstc R.o-!"rtaói. ma" a 
Jt,.._.So.Atoo., rn.a•• • l'c:nmdtal !"<WU c ..niÜ 6au alJ\IID.II coau • 
..,..,. t~u ,,_ '"".,. de i müMa de dóL1ra por qudómctro. 
a.\t<) dc 10m '""'· dc de utru M~niiiOUCSadc pman vnta note f>.alo... 
,.- <"UJO ~to I"''dctwn .a ((Mtttruldoo •·ll'lO' tra:tt<n 
fnto-·a.ltt- c ~ oull-oo unroo. C'll wnro. Senador. diAnte 
6clola t'C'.aLoS.-dc ~ t.aroe.. duntc 6oU cSemocutr~ de um .amor 
I"J''Cltn.a.mctiW. c>'ldcntc C mcndutumctiiC cUIO pcU todovlil. pelo 
uu"""'~ ~~ pn.DQpalma!IC aquela rodo>U dat1na!U .o. 
•'C't.atlt..U& dc tlrn 6c ~ C\1 amlo. Senador. que lodo o a!orço 
« \' b• IQ!mmtc CIOfTC o ruro dc naurr.apr. de te pctda. Mao.. 
(Oft>O d.•oc • \' .. l::.\1 • COIIIUtUO c::oall.ando com O 1nlct'CUC que <n 

.:.'"',_ &k v. Eto.• ICftlpte mct'CCICftl. 

O SR. \'JRCIUO TÁ \'ORA (ARES A - CEI - Mu. 
cmar>c11tc Scnadot. o aplrulo d.t "lmiar•nta·· prncndcmoo abordar 
cm outr• oarwlo. 

Ra:onhcça. portm. \', f.s• a eatJA q11e 1cmcn 10brc <» ombrcn. 
cm mattn.a de ~ubdidadc eSc lrcScnnoa. alin,c um leque de 
at11bu~ t-em ,:randc. porque \'.E, .. pctc\llcm dadc o mmcno de 
tmo até o dc\lnh-cJ d.a b.ab"'.a de Jlall•mcnlo. 

l:nt.lo, uma JIC'l0.1 n.\o pode at.1r rapondcndo 11 ludo. 110 mo· 
mo tempo; toa a ru.lo por que procunamcn t.intaiur cm um diKuoo 
toda • polltte.1 todo•-iAna. Ma nào Vllmo" fugir ao 
bnlluntc apanc de V. Ex• que cmolduna: c bem, aqui. o nouo 
da>a~oo: pcmuta cnflltiur o tcnno. "cmoldunar"". c Vlli ver por qui:. 

Mu. sc: toda• a aC'II.oçõa ao Governo Fcdcnal, ou v11m0~> logo 
tCt prcciwn. ao• Governo~> do Morcchal Co1L1 e Silva, do General 
Mediei c do Gencnd GciloCI forem do jac:z d11quela de serem 
ropon.Avci• por Clta di~otorç:lo c por oplic:açllo, conforme V. Ex• 
oqui afirmou, cm plcn!ario. 4. 7 bilhões de cruzeiros, se tudo for, Sena· 
dor. pcrmiua·no•. esiCl Governos devem estar muito u cavaleiro de 
qualquer :suaquc. V. Ex• aqui, fc:z uma verdadeira cntilinária sobre 
Clill otrada, a cujo ml:rito - dissemos - irfamos discutir, 
oportunamente e com a qual nllo concordamos. 

Mas, eminente Senador: Geisel, Ml:dici, Cosia c Silva, tém tanto 
que ver com essa estrada quanto V. Ex• A estrada 1: estadual, c não 
federal, fcitu com recursos estuduuis. V. Ex• sabe que somos sulicien· 
temente minuciosos quando tratamos de dur resposta, máxime a 
questões lcvuntadas pela intcligéncia de V. Ex• Estivemos 
vcrilicundo c constatamos que nem aval o Governo deu para 
opcraçilo alguma u ela atinentc. O último tostilo dessa estrada cabe 
ao Governo do Estado do brilhante Senador Orestes Quércia. Isso é 
u preliminar, porque nos reservamos - nilo 1: aqui pertinente ao 

44 
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auunlo- diloCUlÍr o mmlo. Rccorda·te \', EA• de Olllcm7 Et~IAo. 
acttdil.lmos, q~Jc com atu Clpliaçda, V. EA• n.lo pode di.cordar 
- mamo q~JC nlqamos. como alamos, de acordo com a 
con.t""lo da ROISQvia dos lm•aranla. c 1.1mbtm a ma•ona do peno 
de S.\o J>aiJIO, - que da t uma c:tMada atadual, feita com d~nhctro 
al.ldual. 

~. "Ad<JI.ad.u oU mct.n lfo 11 P:\0 c nc:<a.lÁilO que 1111 

pc:rfodo 7~/SfJ O"> lndi«ot de Cf!t:loàmcnto t4ljam ~.~ 11.a no 
aodo•·z~no, ~l'l a~ no I~"Tro•~no c 17'\ <&.a no hadiOI·í.\no. 
Anahwda a I11CIU.1SCII1 preudcftaaJ rcl&UvA ao aftO que ~oe findou c 
lambem o <lf"Çamcnlo da Unwo par.a o c:\ctdao conmtc. na Ar't'.a de: 
tran•rono. podcmot. pc:t.ar.,..mcntc. condwr que ., meta• do 11 
1':-iD n.l.l'"lo ahnJ»da'- mantida .1llmadcld.a\ mcdoda• alua~t.'' Pctmal.:a•no• cont~nuar. 

Sr. l"raadcntc, a scnc:tostdadc de v. E.\• 1.6 4 um potiiO, para 
pcrcuur Ju•l.lmCIIIc o ocrnc do problema que. pom:c. no\ atJ 
t«<amando. ~do por nóo locado. ai rela ~lo· 

Re>polCa· Mct.a.• de tn•'C:Olamcnlo e>-.dcnlcmmlc ar.\o anOum· 
a.11 • npan!Çlo moc!.d. m.u au po6cri te moclitklar 
•u!l-.lan.:ultrtmlc c .a .:Yitll\llfk) pn.ro 1.6 .aunb q""oc de rnclhon.u 
t'r'CfXJOI\atl C admíllntl'alr\"at \'c,.a O C"aiO dl.adoo do C~t de 
l'ono A~rc c lho Orandf Dado- IC!ftelhanta podcfwm "" 
•du~ tela h•"' .h m,U:a• dr•·•...la d.a R Ff~SA 1:-o:I>JCADORE.~ 

197~ 

TU ! \'aJ.io 100,00 
Tll I T'rcm 100,00 
n:u f\'aJJ.o 100,00 
n; li / l.o.:omoll•·a 100,00 
Lintdadc: cJc TrAICJO por UnicSadc 
MoUll 100,00 

linodadc de Trâfq-o por 
f:.mpf'CJado 100,00 

IO ... It. """""" .... -,. .. ktt·""- lf~' 

"''t ~ 

f~DICI: 

197) 

111,6) 
11:.)0 
11 ),lU 

107,JI 

I~.J..~t 

11),)7 

~..._ .. , • ..__,_~ ....... _ • ...__t)ooloolo. -

197~ 

I~ l,lib 
l~.lb 

1-'0 • .&0 
1:~.=1 

00,.&~ 

I ."'-.t>.l 

21. "A andü"na naoonal com c.ap.aadadc de produdo de ':' 

md •·asóa anua" .1.6 produtJU J.b62 cm 19'7~. a mc1adc. porl.alllo.
"Em oonlrapanula a produdo de .::amanho)o de cafJa de J.5. 90~ 

nn 71 foi para 7.&.!3~ cm i~. rqi.trando um aumento de 90'\ no 
rctiod.-l.'' 

Rapcbta:: O. dados nada rc>'Cum cm tua compa~: qual c 
.:~u loa, cnllo, a capacidade de prod~Jçlo da indli•lria de amanh.X:. 
~âo IC pode (>)rnparar produçlo de um JoCtor tem IC wbcr A •uA 
capaadade. com o1 de outro. Aii.b qu.al a apo1adade de ada ~a,Ao 
.:ompuada com a de ada c.aminhào7 Porque o alutlrc Smado1 
tomou 1)1. ano• de 1971 c 19i.a pua apracrllar o aaamcnlo da 
produç.io de aminhõa7 Se ocolhCllC o• de 197) c 19i.a, ~·crtll que 
hou•·c dcctbcamo de 7.~ na produçlo. Alualmcnlc a produçlo da 
lndaitlm Automobill•tica (Aulomóvcu, ónibu.l, aminh.X:.) 
aprocntou de 197-1 para 197S um craamento de :!.37't, 
ctm.cquéna~ dircla da rctnaç.io pro,·ocad:a pc:lot preço• do petróleo .. 

~1. "E»c:t. dAdo• tenhoro, t6 forAm Aqui ventilAdo• por 
Jul,:umo• que podem du uma posiç.lo numcnca, inquatíon6vel c 
arrdutávc:J dA lcndencia do JoCtor. UmA anlalite mai1 AmplA, 
demonstra que no pc:rlodo 6-lfi-1 o tran1portc rodoviArio craccu 11 

um~ lua anual mi:dia de li"" II.D., ferrovilario a 12% c: o hidrovi/ario 
~ 5<t ll.:t." 

R~postu: t\ conclu5Uo certa teria outra c os dados, face b 
t:abcla rc::al de: participaçllo inlc:rmodal apretcnluda, devem ter 
corrigidos. 

PER IODO 6olf7ol 
Taxuunual de cretcimcnto 

TON.KM 

RODOVJ,\RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% 
FERROVI,\RIO . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. 12,8% 
HIDROVI,\RIO .............. , , ........ , . . . . . . . 7% 

FONTE: AET·GEtPOT 

Essa posição numérica, demonstra, sim, uma tendência inqucs· 
tion{zvel e irrefutável do setor: a anomalia do passado vem sendo 
constantenientc superada. Tendência é ritmo, ilustre Senador, c ril· 
mo é velocidade: Maior paru a ferrovia que para a rodovia. 

:.a. ·• [ am;a.wno q"' IC mleftda mu11o bem q~K "' IMla• do li 
1'~[), cm tlnlcoc.. .vrropocs.km t1 .alln:u "' Lau.• ck <t'C.'to(unmto do 
uan'f"<'nc lnro•útl<l de: l::"f. p.ar.a. :1" ... .a:. PO ~odru.úho ck ~'\ 
pat.a I~· .a"· coo tu.knúno lloau.ar de 11'\ par.a. .& 9'\. • a ~ 

"[ bem 1mponan1c q"' w -1.u~ qvc pua te (umrwlf o 
I"Oft'alll.a do (..,_oct_ t 41IC a.w• Lau.• ~onn 11a lapnc...sa~. 1'i.MJ 
qun dlltt q..c nbl Quctlll""'"' qvc No1 Lat.a dlflliruaa. aqueLa 
.aumcnlc, cm cktt-lo ~. .:...- lllla.ln.allldo fiUinC"ftiC' "' 
JIIOfr~., do '"'"'""""c .a tculod.adc que N-•wmdo -

"R!.\:t>tlbc\.~ OCI uma l.ard'.a (mnrku c ddktl. C:hfalldo 

Jc-:•~ .:..w·aJót.l• c C>!Of'o::IJo• "'PI-· ln..:lunn. aill4>11, alta·~ 
"" ni"C\"1"" aUulur;a" ck 1od0fa de ,,.,.nela dllnCft...la ~ mud.-ft(l&• 
•'I"' .a.'"I•ONb de i!1n._,1 ~""'MlNmcnlo." 

Rcor-ta Cott~• "'' t.au.._ lnr.n...UMJ 1!1'4 p.atll ::'l"f.; 
r • ..Su.·úoo de 11'\ p.ua .&.9'\; llodt0>1.ino de X palia I X; a• 
P'~""~ ..W ~·.tl»da .. cm boroa n.\o tCJ.I"' '""'PCIIi•<rn. 

:.~ "P.>t c:•nnr'o ln.\ o n«ull\'0 cond~ de: ckwccknt .,. 
ind..:o ck a"t'O(lmcnlo da indÜ•Uu .Íulomobtlllha alualmcnlc cm 
~t a a • A mdullru aucomobtlhtl(".a c tua• e.althiC!l. a de auto. 
~·· de JlrKU• c outra• >lo IOCalmm:c conuolad..u pda• 
mulllft.;a(IOftat• ou tr;anmaooftat._ como quaram .. T ena o GIO\'Ct'nO 
l<lh;.a• pau 1cdum ·-• lau.• de CtCl(IIIICftlo" T nia condiçóa., 

, anduw•c camb1a1•. p.atll lllpof1ar a• prat.óa QIK tetUm IIIC'11AIIát~ 
Slo rcrtunl.a• para"' quatl •tuatd.tmC)l rapot.la•!" 

Retpoll.a O .:raamc:r~lo prctmdido c ptOCIIf'ado do ~oe~or 
(nroviJfiO nào ,jtnafia det.accktl&çlo d.a Índllllna IUIOmOb!Jb. 
11.:a. Ah.i• qu<~nlo ma" a• (nro•·uu ltan•ron.arcm, mai• caminhc)a 
~erlo no.:c:~oiJno• p.art~lc-·ar c tr.a.tcr oo produtos pana c deu atac&s 
lcrrovtlanu. 

Ah.h o lndu:e de .:ra.:tmcnco citado da ind1h1ria automobi· 
ll•ll.:a t6 é vAlido para ot anot Anlcrioro A critc dot ptcÇOS do 
petróleo. Realmente de 1972 pAD 1973 aquele lndic:c foi de 20,48t. c 
de 1973 p11111 197-1 de 21,15%. Contudo de 197-1 patll 197S, aiu o 
morno índice para 2,37%. 2.37% é bem diferente de 20% digll·te de 
p:u~gcm!!! 

O Sr. Robcrto Sarumlno (MDB- RJ)- E uo que parece, de 
197S pura 1976, jâ estamos cm 6,6%, quer dizer, houve uma 
retomada daquele crc:sc:imenlo anómalo. 

O SR. YIRGil.IO TÁVORA (ARENA - CE) - O 
crc.~cimenlo anómalo c:stavu em 20% c nos felicitamos ouvir du boc:u · 
do ilustre Senador pelo Rio de Janeiro tal afirmativa, porque este~ o 
trecho que leremos a seguir: 

Visto que hlí imprcvisibilidude do comportamento futuro da 
indústria automobilística nacional, face à crise dos preços 
internacionais do petróleo c às expectativas das orgunizações de 
clussc c das próprias empresas produtoras, estima·se que a produção 
total de veículos no País oscile, doravante, entre um mínimo 4% a.a. 
c um máximo de 8% u.a até 1980. 

A resposta está dada, então, ao ilustre Senador por Silo Paulo. 
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~ .,,~ .a dal.ao::at • I.IIIUdct d&t IIICidad&t.. Su.a 
La.cdnl<u o l'r'Clllldcak OEJSU. cm .w ~ .o C00$1"ClMO 
IC'IN li"" "" .... ~~ fcttlo7'Ul- ~.ui! o ~k 6c ~ 
~ 6c CliWOIIOt ~ e.a #'N I~>W lo~'- Clltooóh~ I'CIO;t'Wlll 

o!,a ""'*'=' 6c e..! ~ "' Cli'IUOtllN, ~. - ~ 
- .,.._.,.,. ~on•:.. ..e>"~ ~«D f. que-e.;~ 
•bllc<.- f~illll"• ~·- lCJ ~o -~• t: ~doe' 
"- ld .. ,._ - tOCOQ (I t&o ~ ( ~ 
1.----.... ..,,... ,._..,..,._a 1100 U'~'l«. 
i""""'"ÚI!IU, ~ 

-t./ftl -JI--.M /lftlr,l"'Ot~ qll# ..... ~-tlllll,al, C 'ii""( o 

.~- ~ il"'1f4Ui> ~ t!Q!Ct;t) ~ ""' toNo...-.: ...... pai'• 

•• w. "'"' 4tiJd'~ .. ~~ , .. ,.,_ .. •W 

...,..,.__ () *'....... \om~JJ>D,I ;:totf 1-t... ,....A<> .. ~· .,..." 
''"'""' ... ...,. ~·11"'-•~<~• 41 llh ... ...,'lti -··f'CII!t;IIO •l- """""'',.....,.,. 
'· ~~ ....,'l.llo -"'..,. -.... olit v-.lf'OIIV s."'""w*", .,.._..,.,loo>.. 
,..,, '"'"' ·4llll'~<~llói,Uoll.uitot ~. •m-·• ,...,. ~ ·• t.. 6c 

1't>tllf""ttt< •'~~<~' I .llolft.tlltt.... Mt 4Jall1tllt... """ f ~H' (11 ti~'!# 
...,III'Aiilolto., ..,.,..,,a..,M oAf "~ O.~ frl~okt-.. """ 
..., .... ~ ••l<• lkW!Iio.l <llll'flt .. ,... ~ .. ""'~· • , ___ ....... 

to"•NIItt'lotoll,..,. ... ...,..~.,. F• .,._.. tf ~ ooOf -~••L ""''~ 

:r<••t>.. tU! .... .Aol .. li.-OIO'.MI .... •lfll4ioAooo "'"'-""' ........ ·~ ..... ...,. 
~·.>-tfl<ftm. .......... ~ti<~ .. flio!o !I.IIWIWII'I< w... .. 4fiOI _ __,too. - • 
~., .. _..u,,. • ,. ll'"'..a.....,. '"'" ,..,._otool~M O.~ ~ lllrloo "" 
t-·~ t.l~toiiAIItl • tllm<~41'a'fll~- .fd>IO! .._,. .... 

~üllollol -· 11101lt1tllltl<ll\, ,....,_ • ... ~ oAf llttfll~ li! 

l"""'~" "'"'~"' .... n • ..,. WAooii'•Swml. f .e~ , , :ruo ~·-~ ~~ .:lo 

<II<A• ,..,. ""'- . .,... "''"""" • •ii<A• ""'41*"• '--• ~ "-
. .,. t 'hlltot... ollf ~ii'- ~11\.MA.,. ~~~· ~ ~-a l.lol!l•• •• 
~tt•ooll.n.AIIAI!o ~ uo~ .. óoNJI- - V'~ lioollllol 4 ..,..._.,. ' 

"""' ....,k .. lllh ... m~.,., 1'ooli01HI• """"""'' .... ""-~- """""""'""' 
•• 4 .. ~-..,. .AI&AI!O ~III.IIAolt.. V'~ -:. ........... -~ o 
~·~ ,..,., .. a ... •"riltlmo - "'""'- • •-~ ..-. - • ~ 
'"•lllltukto 4fi1• >llllll-

;· .. , ............. ...uu,~l< .. 4lk'o·~· "' ..... --... "• s..taa 

""'""''•'-"'• • ~ .. ; · t..··~ 11111~< u~ 'hll!.M~ >!11 ill\tól'l1ll'<!l '-'~~ ~ -
~., ... 4\.'tk•~·~ -·~ 

kf~ONI'·k • .... '" ~1'1<410<~ ... dlll~~ f ~~... • 
.. .,,...,~lilnuu• 

;:., • .,.,. ... llo<t ...... ..., '""''~ 'u....... .. _,__.,. '"'.,.... ,J,~..... 4 
4\~ltlt<ll., <lf~H <>..clt'..,. a C!OIIA,..,•t.. ~'at, o'~ 0 
.,.. .. lilWI'I,.It:~.o> ''"'ll.,.lli<f'.IOI J "'ac..""""" .. e. ~ C!OU'a.4olt, .,.....<ló'f at "'"'""""" 

"'"• ~ .. u. s. a.h~- w. .. -'1!111-.- 6f -· f"'""'"t10CU.I"""'- .. .~~.,. t, 
.,,.,._,"......,. .41f "''"~ldlh·a tta.t'Wlióla# -

~.,oltll.o. T ""'Wiftl ra.~·a t~e~~~ t ,oco\n.a ~ Ã• fe~t..,..,., toioo 
1 .... ~ ... 1ltlt"'' .. ~ '~ Oo.k o ··.uo.t ~ &a••a.tammh.•" 

Q><MJ • tt~~~"d• .A ... t. ~ «-e·i "" ~ - Mt.klllsa• 
lm-~1.1-' _,_-âl~· o .. o ._OU'f .~ 4.1 ~ 4coq.> 

"""' """'"' •• ~~~~• ~ .,...,""" f tc>d.a• •• lftoltciolt\ao poo.MUm 
"'"' f"'""""""' ... loUll:l<. ollf· c=~o3o f ~~ lmO>>inao• 

A.J.ã" - t~tn'I!OI_."" IC'dclt:uo p.ua o odor lmo-útw do 
aLI<o llb(l....,... ... ~ ran....Wo. ~ .o 6c c:am•nbóa para 
Clllfq.a c '""'cu. ,,._., Ji 101 ct.\o, au.._ DCllft m~. de r amaao 
lcn\'I'UJ..,.. pat11(Ybl~ c ollr ·-~ •nduotrun um~ propncdadc 
w llhi.'Uit.·.a rn•·.-41. E - III'IWIIDCftiOl ponuAriOl Iam~ nào 
aâo 1nd~ "' tcrmmau mduotnaio cJou parhc:ul&ra. nem 
mamo de cmpta.a• auu,._ como a PETROBRÁS, embora o 
Saudar, ru lrol.a 6c c:amanhba anc:lua lodcK para u rodoviu, 
mamo 0\ que pctlcn«m .b fmovw!!! 

~. ''Como pode o Governo c.pcrar uma allcra~Ao nu luau 
aluai• de crac:imcnto díanle de uma rulidade de $ bilhões contra 

'"·~· 
Rapo•la: Supõe o Senador Orc:sta Qutrcia que só o~ 

'"'·alimento• podem provocar alterações nas repartições de 
lran,portc entre mod11lidada. 

f'ollq'llh.umo te pode IIIT'allr .alt: .,ora. f~« b IDCUll prctuKb
dal.. - .. ~, de lr.ampcxtc f~ do> COI"tC'don:t. c. no 
cnunlo, au·.a•á de mcdàd&' opcr~ c lldmínntralM" com 
a:n1:1olU~~C~~Io (no mln.mo, cocao ji fol CiUodo ~ mudança 

rldoc:af · Y cp- o caoo do ll'.aft>CIOf1C para o Porto 6c Ralo Cirande. J1a 
otado. oodc cm um ano _._ wbl: fi)QIIIIXftiC .a pal'tJCJpedo 
krhroún& 

' ". ' . ~ .... 
.... ...... ')l'lf. 

~ • utallt,adoo 4P rvodoou• de to~'l- par. 44'1f.. E 
• ._s.r., ~qv.a."' 111!!11 ~o~!! 

lO "'Q ~ para ' ' c- bocal - oduocw o alvtln: 
~ \'~ T,._,:a.. p!t"<t _...,..=-uao 6c IO.J bdho5a cm 
~ ... ,. Pft""' 11!1.9 ~ Cllll ..,..,..,_ ... I • PfC"N porque! Cllll 

~ do c~ Ju.t.o G.:aetQo. ·-~ do 
,....,...,.... Dotuou s..pnra. r tnr'll6o Plio o r.-.... s. ,......_ 6c 1,.4., ... t-dar&.~~- rcdwJt de •~.9 
ft&"• li~ 0 .. .,.,._... ... .,_ ~--

~ o~ •"""-. -"11, alo t &omat -
..- ...,Wao4-'llll.t • ,......,~~ ,_ ~'QI. 'o'CJ.U=IO' a~ dot 

..,.911_..,.. ""'"*''-~ rodmw- c ler~ • pnlCXI 

~--·~··''" fnw 

q• cm ~ ok ~ dcmoct•U'&ftl. de I!W)CU'a 

•o.o4c..eúo•d o~ do coo- do l'tcudcalc Gatd 

ROtXl\HRIO 

··~· 19:~ 

19~6 

100.00 
9(, lO 

l:lll.C 

•TJIR0\1ARIO 

100.00 
110.).1 

~·.~ 

AfiA&I, q~UIIC ,'l(l(n. 6c ~lo nl.o t altcr'loÇl.o 6c u.u 
.aA..al. alv.tan: $cna6or"~ o q..c t ctlllo~ 

) I . -se no>·amcnle 10ttu11110> .-. I 0.1 blu.&:. JO>'Cf'lllllllcnl&i• 
.a ocrcm •ra•~..SO. cm fodovu.• 0\ q.s bdbola"rclati""'• produç.\o 6c 
ununh.\a,. cbcJamnO\ a ~.J biUic)a de •n\'Citbmcnlo• no telor 
r'Oo<kwúno cocllra.,. l6,q no octor fctTOvaAno. q..c hoje j1 te ac:h1 cm 
late de: I'C'd~ par·~ li bdbc)a.. conrormc a nolkill que Ólllm.,., de 
() t:.c..to ... S. ,....... .. . 

Rapo.u: J.1t foa dalo que quanlo mai• aoccr uma economia c 
tC di\'Ct'llf.c:ar. c quanlo mai• r.c: incrementar a uliliz.llçAo du rcr· 
,.,,., .. ,c do• portO\. mai• r.c: pn:citllri de aminhõa. O problema nlo 
to c:amanhào. Ele temp~ Kl'i nc:cc::taArio. O problema cm 1ran~porte 
ê: o de r.c: 1r.mopor1.11r, ilu~ln: SenAdor, c: iuo envolve di~uincia, c c:ua, 
.. m. deveria r.c: reduzir, no pcrc:urw do~ aminhõa. c:om a ubcrluru 
de ''ia• nllvq:A,·ci•, con•lruçlo de ramai• c linhu fcrrovi6rius, etc ... 
O caminhão por outro l11do r.c:mp~ continuur6 c:omo o 1r11nsporte 
porta·:a·pol'la de cargas alomiZDdas e/ou de grande valor. 

32, "Como pode Qpcrar o Governo que, com o dobro de 
invatimcnlos cm rodovias o sc:1or crcSÇU menos cm pcrc:cntagcm que 
o ferroviário?" 

Rcspos1a: Por algumas razões: 
I) As rodovias elas mesmas silo alimentadoras das ferrovias, c 

u~sim deverão crescer; 

..... &., ..... & ................................................... . 
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Z) O Jl'CI"tllual (cno-.'IJno j4 e.~! qw.x dobralldo • nao 
ptatic:amcn1c CIOCIIIIftl mfnimo de ia~ímcn10. 

O nobre Smador p« S1o ~'Ido ~ tma ru.&o no teu ~aoo 

eoc: o .. tUmA f~no bnularo au- CIOCII ap.odldc .. aurada. 
c quaJqucr acrttamo de lt&II~C foÓ pucSoec ter oiMi6o atr.ot:oo de 
um izn.cduncnlo adiOOG&l. Or.s. -.a ftAo t .a ~ ac...a O 
llfOblcma fctroo'IJno braulcuo c fuM..amm""-lc opcriiiOM&l. 

~· nlo eoc: qunt'.a ncpr que lft•'CliÜIIICDIOt tq.am ~ nn 
Qllfttolrvç)o, dctnf~. uDI(Jâdo de bt1ol.u c Nfti11DQ(.\o. ~ 
IC" pi'CkDdt ao f"rvvam.a de l)c.,ca~•-w ~ .. 

A nduc*' .SO. '~'"para 1916 ao toc.al de Ct'S I! tio· 
~ aJoo vpt(IC'.a. POf 010111'0 t.wso. ~ o rto,t.a. fm-o.w-..> 
1mll.a udo .a.b.asl6ooldo. bou~ 11111 ~ de ~ ... nn 
.;cttoo.anoo. O IDC.&I t pr.a~r.c o-· cm Ct'S ~ 6r ,._.. 
t~de 1'976 

r IAILtotoe Alllea Ulft.l ~lr.aokt ck ·~ ('ftQ 6r ) ' 
... ~ par.a 1'976 c n. c..,.,. ... *" • .. ~ cS.a '~'~~~'" 
a:--oe.a c (~A.tDCo~·.a ~ to6- .uu-. * J9h c :.. t 
'fiiC ~ ««rct s..n .-a~-c.- maoQI)t.. ~ .... PfOCilliiWdr;> 
IID'()a-I.C' Utll ,_._,_'-0 de~-·--~ 4&• -· N.k» IC •b•odoa•r&JII .at ~ fn'-'oln.• U.,.,..-. _,..., 
1t uma tá~ d.a ('IQ1a ill.a.al da• Pf'ICW~ 

)J. "( utru m.a~ qvc alo '~ nucftdon ~. 
pot\UII.o. - ~ do ~ma. ~ o ~· f'lo-aa6mr.c .s. 
Jl.c'rúbloe.a COIIII".a Ol ~ ~ pdoo ~· 4> 
C!otadot..::a ,_a"III.Uftma.l " 

"Q. PfOit\UOQ,\ftM'DICil de S4u (~~ I'C'I'dam UIIU dat:a 
~ • r • ..,_ o lr~ I~ f.tC.tt141 ~ tlvdld<> 
pdoo rt'fotm-w• d.a• c:oataiJtlk:.aa nurabooQaleo'• Ou wn. um mola· 
J1'f d.a I'C'p.111oç$o .SO.uma dcntto do ftU1avc lw'.aa.ikuo~ 

Reof!'O'&.a· o i.-no IC podcn.a dll«. "' C!ttalhclie:at do Sctudot 
d.a C)pouçlo. como "'" nu. tJo tal .. • • nlo cotKIUCI\II o qvc Pf~n>· 
dai. Ut.aftdo ona•lctmot.. duialnot.. O .alquulu.u d.a ~ t~• 
kw·w CIOfttO alqwnua.l.a. do IOI'awn..a. Salb.a o dutltc ~ qUf t 
pt'lllodpoo un,..enalmauc acalo qlK "o bem to6 pode ..;r w lUlU 

c:auw lnaqr." c Alo de tJI11".1bob.ftla 0::.11hc1Qt IJI.anlpvlod&• ao ..... 
boot d.a• ~ O. nllmctvt a.&o mcniCtJI. c 'itJIOl dcmaatU.ando 
Q1K • lal.kit t d.a ~. CIOftllllldlnclo o lodo Q)ftl • pene. 

0 que: pode ICt Jl'lrcWIIICr11C •udadcuo. C O Scn.adot Otcol~ 
Que-roa •duz1u t~~uhJplu taaa.t ~ (pcmx tl1o dUCI Ir~~ 
óc: •'Ctdade), o que pode ICt. poi.a, YCt'dAdciro IOb um a~o. nan 
ocmptc o >Cri oob 1~. O. p11C1U podem ICt """OO. ma' IC"tJI tllolot 
" ;outom6>-cl n.lo IC" move. Al,:vn• dadot atalbllcoo adun.SO. pelo 
nobre Senador p.1illl\l.l podem ICt \"Cfdadciroo. ma• IC"tJI o raaodn10 
•adadciro. IC"tJI faüci.u. nem oofl~>t~U• - pcmuta•IIO\ o ]Of.O de pai•· 
• r.u - o Item da OpoUçlo pode daarrilar. 

J.l. "~ prccioo que fique muilo clara 11 pcbio\o do MDB. fà. 
ludamo. ~oeriamcnle o u•unlo, c • luz dos nllmCNt lcccmCK crl1iou 
que ICm por objctivo IIICTIJir u liUtorichdcs J)llnl que u medidA• 
nccc.\.Ãriu .\ com:ç:Ao du lrajctóriu I<Cjam 1omadu. Que sejam 
aand~ conajOWI.I c cficicnlcs. Esumos procurando, alravh chi c:rl· 
hc.:u, colaborar para que os objelivos sejam alcançados." 

Rnpcnta: Prcmi11111 ccrtu produz.cm concluJÕcs certas. Prc· 
maua1 crrónCIIIIÓ fulfaciu, 1101ismu, negativismos. 

C; ncccuf&rio que o Senador por SAo Puulo cm primeiro lugar 
oblcnha os números ccrlos, c estes uqui os 1rouxcmos, c cm segundo, 
CliiC<~do neles, argumcnlc. 

35. "Exislc ainda um oulro aspcclo que lemos de dcmonslrar, 

at.adU.1n,. co&o oc tl1o COCludct~- •• att...S..• muniiCJpan.. tiBOE· 
Alluino F..o&ati.c_)_ 

R ......... : S E•• ~üc 4.Jt rc-p.- 6o OSER patll oa 

bl.ldot c ~-IIIIIClplooo. c__.. .... quf ll>do ~ do ifttoaü· 
ltWAIOO~t~!!! 

)6.. •t: oa Of.lb ~ Al4 •>k '""" lo• ............ ~ E o 
Ot:RSA.- l( . .a...6o lk ~ "•ulo. que *"liD(ia • ~-.)a. \'ia 

Sont lk: ~ 6fmr.tnt'CII(~ 
.....,..., AWat.. o ilolehW ~ • sa.o ....... ~ * 

~.,. _..,._ .. .,.. : ~. (J'IIIIfthlll. - ~ .. 

v .. ~ poo61fiam ., ~ (1111 ..,...,..... o..-. $&o ...... o 

~~ 0.. ..... ...,.. .... pat\1 c ........... Of"IÔIJ .. - • o 
~ t ..,....,., • IIJ,) ...... ~~ti ... ""' ... ~ .. 
\'ia ~ 11Joa ""'- "*"'~ k.c!OINor o~. ~ & IW'IIIpft\ll(llo 

W .- .....,_._ """"~ioo t:t.llf'if, prAo llpo tk C-.&1~ • 

~ .................... de~-........ .. 

~-· p!:.&Mt ·01(~~ .... .,..., ... ·~· """"'--... n ~.,.. ..... ~.,. m:.~t• 41!1..-.. ... oa:k.'!fw\. 
lll!t•-~ 4f é~ .. (IUI!'Io'•h\et (O illft~ ... 

4cn.l. ~·-u ~ qw o- kiUJ """"' ........,., o ~~~ • 
~~tto•ift!0!4 krf.,.Ww -

a.....-.z O..Cro lN li'ill r...,.,.._., o~ .,. ~ 
, __ ~.,...,o.....__'""""'., f'ONW m.a•-
.. .._.~~ ... ...:.-....t~~·. 

.n ~ .....,___.. ~ o&flfiiiW • .......,_ 

.;""' ... .......,. .:.. n r:so. ~-.-...&o.,~ •"""' 
·""'- l.aeWl ·-~ ror.. IOCI(IIIIItill!uil " ..,.... tt~ 
:WJ. lca:alllt·.a~ - fof1.HO ........ ~ .,. lauóc:.r • -· ~ ... 
(OIII~I:ad4l(.,..a• ~pr-~~ ~ .....,..! A• ~JNt.at ~ 11 f'St) ..SO l!llld.tl• ~ ... cklauo 
d.a.• Clt~:~r.a• ~·de ~o ~ ........ toa~ .alt ufctlll• 

pa~t.. -tt.u 'iU"M o1laep1lt. O ilap0tl.all1« t 111i16o ,_. p.atia 

.ak;,a,.....l,a.._ ( ..-. ,_ tor •w. ~ de mli1t-olpb• ~·c alD 

tóiGMDk de "'"""-"-
)'ii_ •t...-u~ ~ ollfTpdOl .a CDOiiauat ..... 

omtndo l l4l4.a dot 6Al.el'8 ~ ""'"'Pf* do I'Cft6IN, mquaa10 
(l(lfttallloo COtJI m,,..na,h !dcStiiCIIlll., mtúlOl ;4 lnmiOClftadot Cltl 

h..St~t~Q9.. <~f~Wd.altdoo '" 111111' w Imo pct'• COChUillit • mccr • 
tw que 1-c que pocSa-lcr .. -

M...,.....l l:.>catto do 11 PSD pocSai o alutoltc Scn.6ot <>ra."" 
Qunaa >'Ctl(!Qt que """" de I ~"00 •~~~ Clldo ptOJ.f"allltCSoto •u a tct 
dctn(JOldoo alt' J97'9, (; tJIUIIO tnaÍl te (ena CI&IO OUlt18 fOMe: a 
c.>flJUDlura famocara Ullcm..aon.J. 

~ota; Rcwrdc-eoc: tatllbtnt que 10'4 do 1cm16roo naoonal n.lo 
apracnl.un alnd.t \'Oiutnca de ptod~ que Y!llbílimn in~ .. 
mcnllll' fctrOVIAnoo. c. concudo, - ~ jA Ollo lnlqnado\ •o 
proca.\0 produtivo c I'IC'Ca.~latJI de &r•rupollc. que tó podcr4 tct 
todovi.\rio. 

Sr. l'tctldcnlc, esperamo.. csportiYimcnlc. que a nobre Opcni· 
çlo f11t;4 conosco o que com o diiCUno dilo cm nome dd:. fizemos 
nó~. Íllo t:. aanAii~e c um por um dos .&O itens que abordamos. A suar· 
d:~mo• 11 dcvid11 conlnadiiA; mu, sem ponla de lllllllcia. Que nAo 
IIC:OniCÇA como com u promCW~J que ouvimo1 no fim do uno paua· 
do. 

Era o que 1lnhamo1 11 dizer, Sr. Proidenlc. (Muilo bem! 
Palmas.) 

O Sr. Ornln Qurrc:Ja (MDB- SP)- Sr. Prcsidcnlc, peço a 
palavra para uma cllpliC<~ção pessoal. 

a bem da verdade, c que se lcvudo dcvidamcnlc cm conla, colocu o 
Governo c suus anunciadas pretensões cm siluação ainda pior. Rc· 
liro·mc, nobre Senador Láuro Barboza, cxatamcnlc uos dados ciiP· 
do, por V. Ell• c que dcillam o Governo cm situação ainda pior. 
Paru isso, lembramos que a REFESA, órgão objcto da atuaçilo do 
Governo Federal, representa 79% da rede ferroviária nacional, c que 
0 DNER representa 30% da ri:dc viária, cabendo os 70% aos DERs 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinlo) - Tem a palavra, 
V, Ex•poriOminulos. 

O SR. ORF..sTES QU~RCIA (MDB - SP. Pnra cllplicaçilo 
processual. Sem rcvisuo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em discurso que proferimos, nesta Casa, no dia 7 de maio últi· 
mo, fizemos criticas lt politica de transportes do Governo Federal. E 
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lloo7f, S. b• ooo alw~o~n .~ ,. ~~~~ T i•<Ot;a. Cllll - .,. Lo6cl:a.t>· 
~ .S.. , ........ , ..... '"'~ ~ .:.C"'Iiõ!'loa ·=~. pcb ~ 
4<> _,....~ -·~-"*~do> Ou. eJ,o ln- .a 
~:~o« 6f _.._ ~ .. ~""-4'"'• ~ S b•. oe-c-r. - ......... .,.~~o-""-""""",_·~ ... '~*· que 

~~-... ,.,..,.....,--.,. -·•·- • ~o .:...:w-w pa::a. e.o =· 
<W. .ra..o~WJooftt· ~-'- .. ~ ~,..... ~-11>0 ••. 

·-·-"""" p~ ..... ~-..... ,_ 4<> .AoloUI. ~ \"""'~"' 

'""'"'' ...... --~-.... "" ... ..-. .... .... ~ ~ 101 <I?,IIM 

-~~--•• ~ .... 4JIIIIMU.O .... ~ .. ....,.., 101 ..,.. "" ,.)IHl!jl'( 

~,...,. ~~~~.- "'* .:at ~lt. 
'"" ,_lofttllii'O! ~ ...... ..,.,.. llmt4ott,.,, "' . ....,.._,, """' ...... """ 

otflll't•~IYo<ISI: ;lo ~ .............. '"""' f'fiAntJoll ~ ftl'~ ... t(ff, 

,a,.. a.,.,.....q,.. :A~> 11"1411., "'f~ 411Wf ~.,..,..,o~"'"~ ••· 
4,,.,...~,.. •• ""o\lllf .,_ n.., ()o<6i10fttll"""" - ' <11"11101 <í141f • ~· .:W 
~ .. .,. . .g~~ ... .,til .. ...A ... ~~~· ... 1!1111' rto~t. 

...... .~......... :iM.A... ... """ ... ~-· 4to ........ ~ .:... 
(.ltflfl~<•~l<fttllf.,.,. ... 1<411Mfoll1 4f l ~1<4a> llt ILotll..,.!ftl -lf'fln> """'" 
lt"l"•*~ ,4lf l4G!\ .;>ollotl. ~"'*- .... llrflr>~- • t ,tC.t'.to4J, • 

lll.tt4~ ~1.1441-........ ""'·-Aol•llt· •""'" ... <f!OU·~ ... ~llfllllllt 
~~ .... ,~ .. ,.., .... ~ ..... ;o..,·~· <h- ,_1'11111>'...,. .. tw. 

'·" Mllolt ~ •. t"'f /1 

u 'lhW. ,,.,,.,.;n~ Qt l•c·h cwua - U'll - """''I.Mn#. 
~"""'"'"" _ .. ,~ ... ·- ·~llAII '1161J flfti ~~~-- "" klt-~ ... ......,:~<> 
-11"' .~ .... lll.il•rltl'tllllf>-' """"~ ·• ~AMAr. ~!.- u.._ .taf fNooo..a,. tU· 
- ... r4tMffttt!kf'ni 

t ;v;.tm••" ... m~ lfttliltttl lll•.vwn .. .,.., .,. (').~,.'"'" ll1ltlllf.a... ""' u•wt
& t!filuo"'.iio"'. ~•• ""• tt•llll.u;~ ~· IU'I<t!fll'lcnl'll!l. f ·llhllf,- .~ ,~oJw 

\ti .......,,li,Jil\1, .AI >I!WI .. MAIIIIM4tn ... ""'""'' >A" 11 ,....() ttlll•- '"""•'Otlllo 
~~ .... •••· ;rM~It•tllo .lk ..... ~~~. "" 'lltillt!M ·~ iJI'IIh<Ufttn'lt1<> ~ -i 'll't. .llc> ... « 

;t\14t'a. ·~" M"tl\c,.•'-if.fi'\ILI1 : ~ '\ .. 0'1 M"tJCI! :J"~f. ~ 51}t~~ C 1 ._1, tlC'l ~, .. 1\U jo 

~ ~u,t\...-"'''-tJ.i.tlw: 

,.. ...... l ..... l'th ... - ,..fl~ ~-~..t ............. -~~>~·"'"' 
·•lltii!W: '~" 1 ....... ~-\ILt·j .... ~.., ..... ~ .. c;;.....,_- ~~-
~~ "''""-' "I""'''W', 41<>1tull~ ... ,..,.. "" 11 ,....() •IM> •·a. ~~e• "''"'rotla6<>. •..., 
Wll'l lo6< ••• f'l~lll6~'"""'~"' 

I •~<All<ttll.ltn•ltml .. "'"'' "'" .. ~.,. ~ "' c..,..,..., o!muo .. a ., 

,....,.,,..41~1 ,A• ... A~Illha ·~~ ..& <~ l '"""'~ .. o.k' 

t11t "~~""· :!""'""~"'"" 11 ,...() ...,.,. -n•~'""" ~or <Mo.W _. . 

• .., 6'" "ii"'f ""i/411A~ '"""' """"''IT 
1,... ~· h~Ne.. •""' --~ ""' """''or Stna6oot 

\'ot~ h ...... \11 .. ~ ,.. - hCIIUot.a ·~ !'do ,oc'IW o 
t:..e.M ... ' r ..... elo .S.a I"""'~, Cllll que l'oCJOU C'\~ a 
..,,.,..,.ll(.lloo • .,..r o~.,- uu dla&tllllàt"' 16 ~ ck ferroou• 
:w:a li ~ loJ~ ftloo '-• o 4aloQino 6o SI. Scmdot 
\'~ ll•«· .. C ftW -·-S (.-tf.-laf, ~a O.IC tapei IO 

U !'ot. \ lt~ l4i••• 1.\Rt:S.\- Ct)- \' b• •••lct um ma 
U'IICliiO p.-~· .. ,..., 

O SJI. I"JII)\Il>t.'~ll~ (Maplhla Pinto .. Fa:cndo ooar .a 
.::ampa•nh.a 1 -O ora6or n1o pode tet .apa11ca6o, aU •lu•ndo par.a 
C\pl~lo pco;.-t 

O SR. ORfc:STt:S Ql1f:RCI" (MOI!- SP)- Lo11o depot~. 
S1. l'rntdmle. chq;.amm ~ concluüo de que, w: .omarmm o• lO b•· 
lh~ que o Go•'Cfno •·.a1 .aplicar cm rodovia• com o• 'I bilhõa rclali· 
'"' ~ pr•lllul;'lo de caminhõa. in•·~limc:nlo que nào 1: do Go•·crno 
m.u da miciali•·a particular, portanto, nacional, lercmo~ 20 bilhõ~ 
de m•·~limcnlo• no !oCior rodo•·ifario. c no fcrro•·illrio, 16 bilhõc.~. 
a~ra•·ado~ ainda pela diminuiçilo noliciada pelo jornlll O ~:,c ado de 
S. l'aulo para li bilhoo. Ora. M: !oC invc:s1cm nu rodovia 20 milhoc~ c 
11 milhões na ferrovia, cvidcnlcmcnlc que será imposs!vcl que o indi· 
cc de crcJ>~imcnlo da fcrro\'ia seja maior que o !ndicc de crescimento 
du rodo•·il1. 

f'on.ullD. a ~tlo ~ Sf. l"rl:udmlc.. t qYC.. rc.al~nct~IC, 
ll.l<> IC'f:lo (l;d!l!M'i® o 11 "-o :Saaoa.sl 6c ~to Slo 
uuhW!>oola aat>c!a. ptollilftd..a.mmlc.. a nwutcoU('Ão 6o Scnacsof V,,.;. 
bo ll•'Of',jj. b'llkn&c~Dm~C. - IIIV40 bc:as klmlw'a S. a::.-·. un:mG• 
,.,.,., - ~ ~·a aLa ..U.oc. ~C-. 4c JlúoO, CODduimoo que rui· 
~r S I~•· ~~-. - ftloo ,a1411Cl01l. ~ um ccnno que S E.t.• 
ó~tr -.> bc'ltS tr ..... tcw;CJ>~IC., WIIO (0111 O alu.U'C Scfta6ot 

J-..to .. a l'.a--...!oo. q.tC' ~O ~llllVOID bcJil. 

,..,\,aat.o. ,.....,_ - .aiiMJIIW DO .. 6c ~. COCD a eiÜ• 

~"' ~ 4<> ""'"'- ck S. l'.t.4 
...... tafc:h.-IC. """" (elu • 

~ .. "'""'~.-.v ~.1>0 'ISLa 6c' ~ C'\CIUI.o t>c:m' Pai· .. ...... 
kottol. G-w - l .• ,~ C.attera - krtê ['"'""' - Ala..ul· 

4t't (-.. - ·~. La ~ - f .. u c.tkba.r- -
""~ """''lilill• - kl4MOt •. ,..,.,., - ~ ~ TN~boao 
\ •'liAo - .\~- f ,._.. - (~ ... ,. ~ - I<Nto ç.za..-, - A-. 

•a.l """tA.~> - \.a"'-.- T .,..,.._,. - Oa.M.oeloe.m - ~d"""' Cat·· 
....,... - Gvw."" (.a,--t~ •r-- .~ l··oltao-
1a..l-t)>iil!n 

U ...._ ,..I~PI'.:'o'T1 ('\C~ f"==DI - ~ " -. 
~-~q..r""'·~~St ···S«ttUno 

rw...~ 

C'O\H. 'I C" .\(\0 

~"""""~ 
....,. StiY..,.... ,.,.,._. ....... ~-- .. \'"""" l;.a.cdmoa que -

.... llll'Uin 4<> r ...... ,.,..,_.., m:a.ooo p.u~ .,., ... ck ,..n.o"" 
t:!Vttt1~.(~ 

llu...a.a.. :A dor 1~. l'iJ~Il -h-'••• (' ...... 
o :o-a. r••~ru:-.·rr t\C.o,pl!üco f'mlol- " l'r~u fo<a 

~ .. -· ~"" ck ln qvc tet·.\.o i.tcSo:tl pelo St. • .. 
~HUI-... 

t'JIUJUU l>t IJ:J UO !'it'.\l>O ,., 11!.nt;; 197• 

\ltcn-""" li r ·'7 ... D«t..c .. (,.j .. m .• lll 
- , ............... , .. ~ .............. ~ ... Oc'C'rrto-l~ .. 

L~cc..ac-.Jr\1"-'·*!'*luon"'*'...,· 

>\ti I• O ;aMt~o 11 6o lX..:rc1o-La n• 117, de: 2!1 de: fC\ttaro de 
1%'. c ;aao.odo do ~u1n1e par·l~nafo UI)ICO: 

-J•;ar·i~nfo un..:o. "" proprictino do .olo cm que 
c:olq.a "lu.ad.a .a ).alld.a miner.al. ull•fcila• '" C\ÍJ!rncia• lq:ai•. 
t a~~ur.:ando o d1r'Ci1o de: prioridladc no que rapcilll A 
aulonr.açlo de paquau. ou concaüo de lllvra." 

Ar1. !- O parAJirafo umco do artiJIO 37 do Dc:l:tclo-Lei n• 277. 
de 1~ de fC\'Cfaro de 1967, p~WAalcr:a w:guinlc n:d:aç~o: 

"ParAgrafo único. Somenle :a~ EmprQU de Minera· 
çlo, r~\;&l•·ado o di~po>lo no p:~rfagrufo único do arcigo li 
d~le Dccrelo·Lci, podcrlio !oC hubilit:~r ao direito de luvru, c 
nào ha\·crá r~triçõ~ quanto ao número de conccs.~Õe.\ 

oulorg:ada> u uma m~ma cmprc~a." 

Art. 3• E.\lll Lei cnlra cm vagor na da la de suu publicação. 
t\rl • .a• Revogam-se as disposições cm conlrârio. 

Jusi!Ocaçilo 

A atividadc cconõmica cm qualquer tipo de organização du 
sociedade está buscudu nos três fatores básicos de produção 
~apiHII, tcrm c trabalho. 
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A &ar.- pock "" .-..u de dou .ia~ da.&IIIIOio. tOlo c N~boolo, 
f1ft lu~~ u11Ju.açâo ~A 4*iA um, pon CDQIWIIO O UIO do 

.. ~ a11 ,Jln-.cbck:t. produiJVa• l'flft'1na• .ak:anc:a • ..,cvt&ur. c • 
~ o Mlbtolo &PfCIICIIIA uma 15alJIIIQM) dnu~u. quaacJo 
~·od.ld41J\1t .\ curac;Ao ~~UMral. 

A• CCC>t•lu""'o braukora• lbn ..vc~u45cr·ll6o ~ doiC'I'fiii\A, ck 
.,..,.)o • ocpar at • ~ ~5o IOio ~ ~5o whoolol:l .. Qvao6o o 

,..htoolo t '"'.,_ A uu op&or~ ftlo 61'~ OClf ~·...U., poofqv.,AIO .a 

r-.....u.a. .anac. dc ludo. ~ aaoonal. t CUCQIIlft, Dou&ta p.u1C'. 
~.cw ~cm que te ddmo • ~. qw ftlo o Pf~""' 
""' ~. • et,.W..aQio 6o wboolo., ~'lCfU• pt'Ct!UO.W.l 6c'l'l:lll •tt 

coU~ • f'ttn dc QUC • ~ .... c • b•t.a ol.t.• ... ~m~~ot· 
,..oi>C'f·.uo No.> cJof'oC\Iltcm a &1~ pri-<uo«Jnk.. ou pclMI•·d 6f "'c 
~ ~ a.pt,.,.'PI.a.IIOCIIIO .S0 OoOI.l. I~ ~ ~1-. ;a 

~t.a f';II1C. pt'.\IJCalcm ~"l'liCSo llft(Oft,.,..._IO -ptti•'C•O.. 

11~UI>ICO ik aul<>nr~ lk l'OQ'UI ... ou<-~ 6c lauat a 

~· cwlut'ait ou~· ~...UO...• de eolo. de IAI focma 
~"' m~ Clft J"'III. raud.a "'"· ~ .., ....:~oocJ 

A &Gic:ticriftoa. ik IDOISo ~ ylUaf, .SOO 6ctC114Dt"a 6f 
~;oi.:!IU~ de ~~~~ ... ou ~ 6c: b•r ... 11W ..SI''Id4oX J'ft• 
~tnlrnlc". IGfft Jff'.a6o uftl O."o wptrioot - llonlocf'~ ,., uA.al 
<~twloÓ!,__ f'u . .a.so. "" &&•lo ~t.trluoocu.l (An .. 164, M ::-· c ~·J 

I •• .ua. ,;:a..,.., ,... ...... ftUIAho """ pai'C<)I. dc ~ doo!.> 
=trdcru.o.a "lt ma.tn<> q.an6o o oo6o ftU lnt-c ck ~'U(I 
.. :du~ Ai.. " UI~ ll"'fC ,_,ot_ que lr .. a..:Oidcm a 

~ c la.-r·.a 6Q.t f'li!N,_ m,~..... a•Utaha~ doo ''"'''" 
l'frW 

(..ali< .K".Julcur " c-f!tpr~ de um w q-Ndto, palllltltldu ..., 
:-t"'''t'ICI.It.o 4o IOio o dtmlo lk prdatno.e, ao que 11.'0f>C>IA 1 

~.,,.,. ou b•t·.a. "que. cm w•bdadc '-""" de ~&&toa,_"''"' 
'"""'"" .ar.IC'IlOICO ..ao"'""' (C4ft"tlu.çlo lk 19,\':, At1. I~). t I• c 
( ""'';,tu.çlo de I'U6. At1, 1~). t I~ oan que ••10 lo.oc ~lo..., 
lktul•·>l•tn>cnlo d.a all•'ld.adc manc.-al a11 j\Ot.IO P.ai• 

I. um.. tal mcdtd.a .u:auld.ol6na " que o>nlcmpla o I'UIJC'Io """' 
-'~ ~ ~rwacnt.orncn, C ... bc. " ~10 •-n. .u~urat o c!ltato de 

l'f><>l>dadc:, ou de pn:lcrêni:u. de roquao.a ou Ll•·r" «W wbw:>k>, ao 
;>rorw>et.âtl<l do 1o0lo, lk modo a que. num momo apaco. M:Jam 
(o;>l>(alo.adm .::ampo. de "'""~da di\"Cf""IO.. quc'~~a~~ por l'lo cSn·am 
loN ~"'"~tóniCO\ 

Sob o .a~p«<o a:unóm•co nlo te c::ol•rA. como .. ,ora, anlcpondo 
• um.t .tll•·•d.odc produlava pr~chmcnlat que da(t<UIIAm a oblcno;lo 
p.aâlica de taull.odm, 

M.... .tond.o, a& .. bdcod.o .:a pnondad~ .ai obcdcod.o um.a 
rro~tro~maç.io de atív•d .. dc::o. contOanlc, .,"Cfdadaramcnle. uma 
ordcnaç.io produliv" racionAl Cfl'l que o• f:atoro, de(on.do• na •ua 
H>nJug.aç.io, p.»o.am propociar rauluado• cc:onómicat t.:anlo de curto 
qu.uuo de m:ai•lonJ!o pralO. 

A \llu:aç.io, que bcir11 !a l:avra con,idenada 11mbic:í~»~~ (conduLJda 
-cm obJ>Crv~ncia do plano pré-auabclccido, ou cfetuud11 de modo 11 
on:pouibolil:ar o ullerior 11proveiuamen1o económico d11 jlll1d11, na 
cunceiluuçào do unigo -lH, do Decreto· Lei n• 127, de 2!! de fevereiro 
de 19117), .c nilo de todo conligurudu, ditto .c uproximu, no que 
demundu uma providencia. Ac:rcditamoJ, ponunto, que o 
auo.bclcc:ido no projeto de lei ora apresentado pouu, de modo cloro, 
obv1ur uma outro situação, cm que sobrcxista, acima de tudo, a 
rucion:llidudc cconómicu. 

"·lém do mais, a providénciu consubstanciada no projeto cm 
nudu mtcrfcr~: com a polfticu pctrotrfcra, submetida ao regime de 
m~nopólio cstatul, nem com a relativa ao aproveitamento de 
mmcrais atómicos, uma vcl. que o próprio Decreto-Lei n9 227, de 
1967.' cm seu art. 59, § )9, exclui du classificação subordinada ao 
Cód1g~ d~ ~ ineraçilo, "as jazidas de combustíveis llquidos, gases 
nutura1s e JaZidas de substáncias minerais de uso nu energia nucleur. 

Saiu das Sessões, 29 de junho de 1976. -Oito Lchmann. 

U:GISU(ÀOC'ITADA 

t>tCRt"TO·UJ !'<."' .:.!':, Ot. :S DI~ t'l(\'tiRl:JRO OE 1'107 

[H -· ~ .. o.c-t.ll ,.. 1.'111.'1 (f'..,. .. 
... ,.._,.::. . .....,. ....... 

o\11 11 Sclrloo ~... 11W ~~~ 61> ,..,_ d&' 

" .. ,Of..,~., c~~~-~"~"'~.,.. dc!t&c c~ 

•• • """'"'- • .. ~. lfll'l: t • """'""'""'" « cev_,. 61> 
~..-.. •~ ,... OSr:\C. ~~ a • ....,.~~~ .Jt ~ww. -
.. ._~ Jc l.a•f.&. ~~ J'IOll ...... tiMM o fUC'«1ioiO 

"'~· b» .......... ,..,.~ - ............. ~ .... qvc: 
.;~""""""""...,"'"'-do~ -..o to.Jbft _._, ~llo·oW ••· 

....... ~~., ........ ~ ''·~···' 

11 - ..... 'IIII""' la'f\& .... , ... ·~~ ~ '~ .. "*"'""' 
"'.,...,;m,, """' ""'~ Óf «lt~ f ~"'~ t'l"C"C~ 
-a--d.a.Yfllo<lof~ 

r.ati;Cr.afo ~IC> ~"'" .. ~ ··~-. ,,..-~ ....... loo 
tof ~ .... ....,_ • '"""' • aloo ... ~ ... il '""'~ .....,.., liloG 

.. .._ .... ,~ .. """""'~~· .. -....-..·~-
.4. c·-·,.;.,• .M c·-···~'*" , hlli><,. " .M ,.,_, " 

1'-..P. 

t1tOJI:l'O P" U:J l)(J ~~-'00 '" '"-'· Dt~ an. 
_,.,..., • ~ ...... ..,_ !1• ••"- '·'" .. ~. • :a 

.. )IA-"" '"''· _......,..- *- ..... ~. ~ _, .. ,.............., 
0 t'OCI~ S.aoooo.J dll\:l'CU 

Jut. 1• O .art .. :7 d.a lo ,. ) ~- dor :1 .:.c ,..u.o lk 19,. (ln 
OtJ:.ia..:;a doto ,..attt6ooo ~) p.a.,... a •'lpfiU (OCII .a tq'IWIIC ms,. 
(lo 

-MI.. :7 o. ~ do P.tthdo na.., IIIIUW"' floO\ 

hoaiUquoamcnlc mlalOfe., ... h.., pata.: 
I - m..nta .a anl~t~ pa.nMUna. 
11 - ç.ar.antu a 1\IW(J.o p.a.n~ lk ''"1'0' millofiU• 

IW'&; 

III - J.atllnlll "' p.att>apaç.ào de manona• DO ptO(O;IO 
clcsl<ltiil, ,.. form.. lk Oitctntet l"•lllld.\ru.• lqJum.amcttlc 
cot.obclcoda.; 

I\' - tcortamur "'' fanançu do Pantdo: 
V - uqurar a dlM:Iplín" p.~nídAn~ 
VI -Impedir alillnç:a ou acotdo com at ou1101 PanídOl, 

oob ljUalqucr forma. com linalidlldc dcitor:al; 
V 11 - preterYa.t normu atutu!Ariu. 11 étia p41nid.1ri1 

ou a lmhu polllaco-p11nadAri11 liuda pdu Convcnçõa. ou 
Dirctóriot Nuc:íonais ou Rcgion11it, rapcctivamcnte, confor· 
me a medida s.c: aplique u Dirctóriot Regionais ou 
Munlc:ipuis; 

V III - normalizur u gestão financeira. 
§ I' '' dccrctaçilo du intervenção dcvcr6 s.c:r precedida 

de audii:ncia, no pruzo de H (oito) diu, do órgllo vi$11do. 
§ 29 A intervcnçilo scr6 decretada mediante dcliberuçilo, 

por maioria absolutu de votos dos membros do Dirctório 
hierarquicamente superior. ' 

§ )9 Se no curso do prazo pura notificação previsto no§ 
JY, se verificar a cessação dos motivos que fundamentaram o 
pedido de intervenção, a Comissão Executiva do Diretório 
que a decretou pode declurú·la insubsistente." ' 
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1\n. ~ O art. 61 da rcfc:rid~ Lei pana a vigor.sr com u ~guintc 
rc:da~o: 

"An. 61. Pi1111 c:fc:ito do diiposto no anigo anterior. 
con•tituc:m a Convc:nÇl\o Municipal: 

I- Oi mc:mbrai do Dirc:t6rio Municipal; 
11 - Oi vc:radora, deputado• c tQladora com domid· 

ho clc:itoral no munídpio; 
III - o• ddcpdol.ll Con•=çlo RCJlonal; 
f\' - doi• rc:pracnl.antc:t de cadA Dirc:tório Dí•trit.al ou 

de B.auro, orpntr.ado lU m.m de um ano c rqrillr11do no 
l>src:tóno M un10pal; 

\' - um r'Cpt'C~Cftt.antc de c-.ad.a dcp.ln.amc:nlo c:ullc:nte. 
dCldc que n:qa tunoon4ndo ftJul4rmc:ntc: lU man de I (um) 

·""' t I• bn Munod:-o de nw• de I (um) miiMo de hablt.1n· 
10. '-~•luc:m., Con•~ M~o~n10pal 

I - ''" nundal.\no. aDd>Cado• no númno li do Olp81 

~c.an~. 

11 - o• ~ do> [')sfáór'IO• de unMiadcl admant .. 
U:alr>'.U ""' lDitU• l.la~.u• CIQ1Upar.a4a• a Munldpoot.. 
.r.oo(~ lU fomu pt'C"~IU - an .1(1 ~ la tr< ) M~. de :! I 
«;..U....X ... ~ 

$ :O• '"" '-lwt~aà:-<> cm Que (>C!Oit'IU ., ontU'~ ~ 
~~_,., ...,. .sm~ III. do .at, :" d.a la tr< ~ e.t:~. de :I de 

t~ 61' 19!1. rtalonm4a ~ q..c lbc c1i a ptc:ICDIC la. 
~'"t'CII.a4a • ~.t~1cr-~. oM a~"" w:rl-o ~ c:m ·-j.o 4f c-oo.~oo l.~al. "'''V ..do\ pcb mocftlbf'Oo ~ 
(...,..,..~ l;.u"v..n·.a ~ c c- .;;..cm lmba obbcSo. no 

l.C-••r-. ·~ ... ""~- .a m ....... ~ .. i"olr.'l a 
C'""'•'" .:..,. (~• r Aa.oceb4ba l~lJ..In·a c pdo. 
\'<'Nl~~ 6o '-C!II:IiOI:-» 6o f'&l"...cSo. a qlUl poodct'.i toa 

l'lla.4:'.a4• ~· • .,.. 6o ()ú'CI!Aoi>O llq:aooftal. ~ "" 
'''"i"""''"''.,:. .• "'f, ,... e~,... ... (b ~ -

J~ 

O a_-.nt'l""""-'" ,.., n>l'l(:a.na- pu1J<1.lno• t um c:tlot~ 
~~ ..... ~ ~ ~ ~ "" dn ... .-. ""'' .1.1'101 dc:dol'att •• quando uo 
'""ocA .. ~• ,,,. • "'~"'' ~·.-f t~>a.t•cam .a cl004wl.a pollt~ ou o• 6da1oo da 

roa~··~'" 
O ""fl•l~...!a.t•l.d><>. pu·.1 111o III' t.ratrú«m.:at cm anolrun>c:nlo da• 

~''""""' ~ ... 4~'>001.1 uma abalut'" .. tn•-t<l dA• oubiCfa!d&• que. 
eoo nstu~ID, cm Sf'..adc' n4mn'Cl' de M unodpoo• do t COI\Kf1hd& 
r""t'I'OO(.,.. .Wn.õot- a.W ~~ .. ol.l .W~ 6c lamllu. lolu no• 
1oc'>""" .a .-.ln"'"" .... c<l!C~Sf-s~ .un Pro,cto de la allctando 
"" .an ;:,. da l.o Oft.ân•c:a 6oo PanocSoo f>olltooDt.. oom a ptotboÇ.\o de 
Ull~l.a.tcm um m- l>st'CII61l0 parmla (OCIO.:&nSCJMO\ ou aftn• .1té 
"' '' p.au ...... , . .,. q""Ddo pof1.-6on:o 6c m.and&to. A c:~coçlo r~· 
'""'· allb, unu (10CIIf1bua\J.o do Dobre ScnacSor Scbon c .. rnaro. ao 
rd.al.at {> l"ro,cto. -"''ObcncSo-o na Comt~Uo 6c: Con•tatu~lo c Ju•hç:a 
do Senado 

Acontr« q~~e nn:c ano, c até :n de GJl»tO, dcvcflo w: reaht.1r 
.a• Con•'C'ft(óa c Cll.a• nad& mau llo do que oo Dirc:tórioo. c:m oc:wlo 
aJ'«'.al para a.:olha 6c: candadatoo, po•to que cm pouco• M unicl· 
J'l<l• oc or~.anll.at'am t>src:tórim !)i.tril.al' c: Dc:pAnamcnto•. na forma 
f'tr-·all.'l pelo .111. bl d.a Lct OrJtinsca do• J>.artido•. 

O• darctôno• •upcnoi'Cl do• doi• P:artidoi, J\RESA c MDB, 
.1qua c ah, dcpar.1m com a intran•i~téncia de corn:ligionArio' que, 
dc:tcndo o comando p.anidArio local, w: n:cuum de prof'icinr às 
corn:nt~ c\pra•iva• que nlo lhe ~o limpAticas, o direito da livre 
di•f'Uta no !'leito de no,·c:mbro pró\imo. 

Entendo que a aluai Lei, no seu an. ::!6, já dá possibilidade pura 
a intervenção corretora. 

RcOctindo o problema das diliculd11dc:s, entendo que se deve dar 
tr:atamcnto objctivo c claro na lei. 

Por isso o pre.,entc: Projeto. 

Visando fonnlccc:r o Partido c garantir a sua abertura, pois 
punido nào tem dono, 11 propoiiçlo ora ofcrc:dda ao Congresso Nu· 
cional ;mmcnt:a o• c:a""s justilic.tdorcs da intc:rvençilo. visando 
gar:mtir nos Dirctório~ Municipais a filiaçilo panidAria de minorias 
c garantir, igualmente, a particif'aç;lo de minorias c:xprcs.~iva.' no 
rr<><:"OM> deitor:al atraví::s de ~ublegc:nda~. 

NAo t.e prc:tc:ndc tomar compulsório li nplicaÇl\o do in1tituto da 
•uhlq:cnda, poi\, pode ha,·c:r M unidpios onde h:~ja o cont.en~ cm 
tomo de um s6 nome que empolgue :u lidc:rançu locais. Pn:tc:ndc-t.e 
wmc:n1e .1brir o Panido p11n abrigar u corn:nta c:xpn:uivu com 
minoria C\'Cftlulll ou tem rcprc:Kf1tAçio no Dirctório ou nll Conven· 
çlo. Por i~lO. M entre oo polltiCOl um oont.eMO para aanc:terilllr a
o.:a• mtnona• que llo confcgu111du pc:los grupoo a que atAo vinculll• 
d.u quem. nu dciçôa p.1111a Cjmua Federal c Auc:mblaa lcgwllti· 
•a.trnh.1. no MunÍCÍJIIO, \'Ot:açlo •upcrior ... m (\'Ínle por cento). 

l"rof"k·K. 1.1mbl:m. t.eja altaado o art. 61 • .'linda d.a rc:(cridlllc:i. 
no ob.)eta•·o de qu.ahfocar a participado dOi Dírc:tórioo Di•llitaÍl c 
[)q\an.amc:niM, na• Con~ para acolh.1 de andidatOl, aigin· 
do•t(.' m.al\ de um ano de funoonamc:nlo, p.ara C:VIIAr que .\ ultima 
hora. oqam fundado\. .l!.:al»lhoadamcntc. alc:lóf'Jiloo com o lito de 
k>·ar •·.1nt.a,an n.1 dc:a..W d.a Con•·c:nçlo c afrundo a lUa 
aulcntaod.tdc. 

Rc:ah.r.ad.t .1 1n1co~ par.1 prantir a ~nícip.açlo du corn:n· 
tco manonUru• n.u dacóa mun.apai•. o Projc:lo qui• c:tl.'lbclccc:r 
m«.ann.m<J própno c wnsuJ..r i"olt·a a acolha doo candidato'- o que 
f<>l de(ani<Jo no t ~do art110 ~do Projc:lo. 

Socfur.amc:n&c, o Pro.)Cto que dc:vtrl. Jlllfll tunar oo cfcitOl dcocja• 
<$m.. lCf •ot.1d<> !Ojlo cm .1$00to. no rc:inlc:io do• lrlabalho• do 
(. on"t:t.WI, tct·~ RpCTa~•wo o.:alut.ar para oo Patt•doo PoUt..:oo. 

Sau d&.• s.a. .. \co.. ~de Junho de 1976. Jt>W U.SO.O. 

I...F.GISLA(ÃO CfTADA 
t.a n• s.r..s:, DE :1 DE JULHO DE 1971 

IA'I Orráalaa .SO. f .. nMioo l'olltk-. 

An. :7. O• ófJloo do Pantdo nlo antcrvirlo nOi 
hteutqu..::amc:ntc anlmora.. wl•-c par.a: 

I - mantct .a mtl:lnd&de p.1r11dAn.a; 
li - rcotJanll.at .u fanançu do Partido; 
I I I - .,,oq:ur·ar.1 d1.0plana p.1rtícüri.t; 
I\'- ompcd11 ah.1nç.a ou acordo com outro. Potnidol. lOh qual· 

quct lorm.:a. com fanahd.'ldc dator ... t; 
\' - f'tacl''ar norm.u Cll.atuliriu. A ética p.1nidiri.a ou a linha 

poUIK:Oo!"'r1tdAna ft.ud.a pcl1u Convenções ou Dirctório• Nll· 
'"'" ... "· ou Rq:aonai•. rapcctiY.'Imcntc, conforme li mc:did11 w: aph· 
que ., Duc:tónoo Rq:ionai• ou M unicipai•: 

\'I - norm.1liur a sallo linanc:c:in. 
~ 1• A dcact.1ç\o da íntcf'\'Ctlç\o dever.& w:r precedida d:a 

audaenci.'l, no prazo de 11 (oito) diu, do órJtAO vÍlado. 
~ ~ A mtcrvcnçlo t.erA dccrc:111da mc:di11ntc: dclibcraçllo, pot 

maaona ab\oluta de: voto' do• membros do Dirc:t6rio 
hac:rarqu•camcntc: •upcrior. 

~ J• A intervenção pcrdur~n\ enquanto nllo CCSSIIrcm us Cllusus 
que a dctcrmin:arc:m . 
..................... ··········· .......................... . 

A ri. 61. Par.t efeito do d~posto no artigo anterior, constituem a 
Cun•·c:nçlo Municipal: 

I- os membros do Diret6rio Municipal: 
11 - os Vc:rc:udorcs. Deputados c: Senadores com domicilio 

eleitoral no M uniclpio; 
III -os Delegados à Convençllo Regional; 
IV - ::! (dois) representantes de cada Dirc:tório Distrital 

organizado; 
V -um representante de cudu departumc:nlo c:xistc:ntc:. 
Parágrafo único. Em Municlpios de: mais de I (um) milhão de: 

habitantes, constituem u Convenção Municipal: 
I - os mandatários indicados no número 11 do caput deste 

urtigo; 
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11 - os Delegados dos Dirctórios de unidades 11dmini1trativas 
ou Zon:ts Eleitorais equiparadas a Município, escolhidos na forma 
pre\'i>tll no artigo .10 desta lei, no que couber, 

(À Comiuàodt' COIUriruirõot'JuJII(a.J 

O SR. I'RE.Stnt.:="n: (Magnlhilcs Pinto) -Os projeto) lido~ 
M:rào publicado~ e encaminhado' h C\>miuõo C\>mpctcnto. (Puu!lll,) 

bt!a esgotada al·lora do E.\pedicnte. 
Pa~-.;t·M:It 

lrrm 1: 

ORDEM DO DIA 

Votaçlo, cm turno unico, do Requenmento n• :JS, de 
197b, do Senhor Senador Accioly Filho, tahcítando tenham 
tr~mttaçlo cm conJunto o' Projeto' de La do Senado n• I H, 
de 197S c 15-1, de 1976, de» Scnhoro Scnadoro Franco 
~lontoro c ltall•·•o Coelho. que "'"M:J:unm ao cmprca.odo ela· 
to Vcrador o dm:tto de M: afól.tt<ar do cmprqto com iu •·anta• 
jlcn• prc'ol\ta' no~ ~n.•. -171 c -17~ dJ Con.ohdJc;.lo d.u Lea. 
do Tr~halhd. 

Em •·ot.>.;.io o rajucnmento. 
O• Sn. Scnadoro que o aprovam, quanm pcrmanc:ccr M:nta• 

de». (1'.1Ut.ól.) 

l:.t.t.:. .apro•o~Jo. 
A l'ratdênaa lar!a cumpnr a dclibcraçlo do l'lcn.\no. 

O SR.I'Rt:Sm~:~Tf. (Masalhacs Ptnto)- lcnn l: 

Votac;.lo, cm turno ünico, do Requerimento n• ~. de 
1971•. do Senhor Senador VuconccJo, Tarte:\, whatando a 
tran~nçlo, n<» A nau do Senado Federal, da Ordem do Dta 
do M ini,tro da Acron~uua. Bras<adciro Ara ripe ~la.xdo. 

alu•iva .10 -IS• :am•·crúrio do Corrao Aerro !'taetonal. 
Em •·otaç.io o requerimento. 
o, Scnhoro Scnadoro que o aprovam. queiram pcrmanc:ccr 

-cntado,. (Pauu.) 
Apro•·ado. 
Scrã feita a tran~riçAo talic:itllda. 

F. A SE.GU/STE A ORDEM DO DIA DO SR. MISIS· 
TRO /)A Af.'RO.\'ÁUTICA: 

Meu' camarudu,, 
"'obra> e>pclh:~m o' an)Ci05 e 11 rClllidadc de umu épocu. Stlo 

IHC>ll> 010 tempo, na mc:didu cm que sAo julgadaJ objctivumcntc, ma• 
o• c.\cmplo• que dchu decorrem, estes se colocum acima dos limites 
ampostos pelo puuur da história. 

O que: hoje se: fa;t está impregnado do que ontem se: fc:z, poi~ u~ 
~cruçõc~ se: unem c se completam pelos valores que con)Cgucm trum· 
mitir. 

N:io muis voamos com as a511s de 1931, mas elas nos ensina mm 
como cru import:~nte voar. Voar pura novos horizonto, no ~onho 
do, b:andcir:antcs, na busca da integração. 

Se hoje a puluvru integração tem pura nós brasileiros um sentido 
claro c cspccUico é porque nos ensinaram o seu valor através dos 
unos. Ensinamento que custou vidas precio5as, de homens que sn· 
bium que o verdadeiro nacionalismo nilo se demonstra com palavras, 
mas untes, com honestidade c trabalho! 

O :1assado nos honra c nos conforta c a glória dos pioneiros é 
t:ambé:m a nossa glória. l'or isto aqui estamos, quarenta c cinco unos 
após, para recordar u manhil de 12 de junho de 1931, pura bendizer o 
primeiro vôo do Correio Aéreo. 

llomens do Correio 

Quando o Campo dos Aronsos viu partir o velho Curtiss, lcvan· 
do us primeiras mensagens, bem outra cru a problemática do trnns· 

porte aéreo no Brasil. Tudo havia por fazer c tudo mnis nAo era sc
nuo o desconhecido. Navqtame» no idClllismo de muitos c alcanÇll• 
mos metas além da imat~inaçlo daqueles dias. Fund11mos vilu ao 
longo das rotas c lU m11ntivcme» vivu pela procnÇll encorajadora. 
Lcv01mos o médico da cidade J1Undc c trou\cme» a Jlratidilo do pc
qucml •·il01rcjo. :-.:este ir c ,olt.:ar, neste dAr c receber, aliccf'Çllme» 
uma lilo1o0fia de trabalho onde o )(Ot.ido de servir •uplantava todo o 
tntcres>e pc:uoal, A".tm vtvcu o Corre~o Atrc-o Nacional11té e» no.. 
JO\dl.l\, 

lloJC, entretanto, tena um erro rottnit.:ar a nos.u aiUAÇ.lo cm 
opcra.;õo CUJa.• o:;aractcrbuc.as de pionc.immo n.lo m~u• prcvalCC"Cm. 

Adequando-se a uma no,..a tc.1hdade naaonal, o Corre~o Aérc-o 
ale>l;a .1 •ua matundade c a plena con~ de que a lnt~raçlo Na• 
.:u•~l é rapont..1bthdade de todot., Ma.• mutlo h.\ por futt, e se o 
tempo r.utau. a dcdio:llçlo, o cnttW.lt.mo c a "C)CCtadc (Cf1c<a de con•· 
truir um Dr""' ada vct m<aior. ainda ~ncccm e» mom'" daque
le> que, tab o comando c a uupi~ de l!duardo Goma. fitcfam 
d<> CAS uma da.• mat• Jloriowu an\tllu~ nAOOnah. 

o SR. I'Rt:.SII>f.,Tt: (~l.ato1lhJo l"tntol- Ir.-.\: 

\\)ta~o. cm turno un..:o, d<> RCI:IIKflntcntO ,.. ~·. ck 
1~1c.. oo Senhor Scn...~r \'11w:oncdoo Tona. tahcitando a 
trlln .... 'Ttc;.lo, noo "n.tn do SenAdo J!cdctal, dll Onlcm do O.a 
!lo ~hnllttu d.t Mannlu, Alm•ranlc AIC\-cdo HcnnanJ. alu· 
•WIIII<> III• anl\u\oino dlllLat<alh.a Sa•·al do Ra.adluelo, 

tm •ot;ado o rcqucnmcnto. 
o. Sn. xnadoro que ;) ~rro•.am. quar:am pctm.>n«CI )C()· 

l.>do•. (l>;auu.) 
Arro•allo. 
Ser .i leal.> a tran..:nç.âo .ol...:ltolda. 

l .i SEGL'/,\'TF. A ORDF..\1 DO Dl • .f DO SR. 
,1.1/,\'/STRO DA MARI.\'II,.f 

"A impofl.irta.a do mar I'Clo\Ait<a n;a fortnaÇ.\4 dll nacíonahdadc 
br "'"lona c ao lonJIO da nos.t.a tlí.•tóru. 

Pelo Atlânltco chca.oram o C\>lonu.ador c e» tnvatara c 
.:arcul.1tam "' clc:mcntc:" que .:amaiJiamanm a 1'.\tna •urJ!Cnlc. A 
con'lunta da mdcrcndeneto~ e a ,.,nwhda,lo da no\".1 klbl:t01nroa se 
11lanç-;ar11m Alra..O de aç.)cs no Occ.ano c foi tem dtlvtda uma ~o~~di11 
mcnt;~hdade marítima que: n<h colocou entre"'' JrAndCl Martnha. do 
.C.:ulo pu\lldO. 

· A BAtalha !lo Ri11chudo, que hoje c:omcmoname», rcprocn111 o 
emprego do Poder S;aval na procrv11Ç<\o da )C)lUtllnÇll nacional, cm 
cm:un~uinau •insularo. 

Pclu primcirll vez nA HistóriA, dcfrontovam•sc cm car6tcr 
deca>ivo duas aquudra~ movidu 11 vopor. TAl encontro, paradoul· 
mente, ocorrm entre n:açõo irm:h, no coraçlo do Continente ~ui· 
americano. 

De um lado, li forç.~ nuv11l puaguaiu, gunrnecidu por gente 
tc:nnt c combativa, animada do muis accndrudo putrioti5mo. 

Do outro. u c.quadrn impcri:tl tirasilcir:t, composta, no dizer do 
Duque de Ca.\Í:ts, por "chefes, comandantes, olici:tis c prnçns que, 
pelo leio, intcligcnci:t, bo:t vont:tdc c abnegação. por seu procedi· 
mcnto c bravura, pre.~taram à cump:tnha rclcvantissimos serviços." 
Fdto~ Grandioso~ 

Dos di6rios de bordo, bem como dos relatórios e memórias dos 
participante.~ da Butulha, emergem feitos grandiosos, cuju lembrança 
toca· nos a sensibilidade c cxorta·nos ao cumprimento do dever. 

O Cupiti'io do Exército Pedro Afonso Ferreira, no ludo do 
Guardu·Murinhn João Guilherme Grcenhulgh, preferindo morrer n 
permitir u desonra do pavilhão nacional; o Cnpitilo·Tencntc 
Bonif6cio Joaquim de Snntunn, denodado Comandante da Corveta 
Bebcribc, que viria n fnlccer dois dius depois, no seu posto de 
combate, operando prodígios durante u refrega; o heróico 
Marinheiro Murcllio Dias, esvuindo·sc cm sangue na lulu u sabre 
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C<lfllf.a (jli.IIIO p~r.a,:u.ai<H, C .a COIAJCln C apaod.ldc fmpata dcn 
Cbdo 8mooo c T .:un.211d.ut. que !lo bem s.ovbcnm díJniriC:IIr o KU 
uniforme de o.Jióa d'.lncor.a. ~ mou~·cn de .admtr.tdo c orsulho 
p.at.a 1~ .-.judo 'I"" IJ>cno• o ptt"'~JO ck 1\41«1 ru Tema ck 

S-1n1.a C nu .. 

r.a.....w:o r.w• de um ~. • lcmbunça d.l &l.alb:.a. qiOC' 
~"l'~oCoe:;cu ~ hldo>• QIIOC lkl.a p.alh,t;ur:.am. f.u•n<K 'onduu que o 
Wbi(..C r.c~ clct:a.t:u6o. IOIIJC ck ~~en IC'f"..r•r do anl4$0fltiU de 
~JII.à.>, Kh':lól p.::.a OC>Ctll.at .a ...nl.&o CftiiC Ot 6oet J>C)''(lOI.. fX f.aiO, 
~· ~»,~c:. cmpm~ ~ :od..a• •• ~ do Conlal'ICftlc 
_liGa...,, Cll2l ,..,.,o:Jtvlt um.a oomu~ Jl'rT'C de Pf'CCO"'CJIOt c 
bi~Flll'""&&•. f~l.....!a """' pn~ m.a.&o. que ~~en lq.nam 
c:m .ab41t~tJ.Uut 

~ ~ 11'-t;o( _...,....,..:... « T .li.I!U:>lWt. ('.oAJu4a ru mc'd.alba de 

"""'*"" ,,._ "'"" b<J:!r ~""".amo> aq...da que ,_:nbllótam p4r.a 
1> """'l.a.l!"ll.ttooa.l4 .:.a,, ~~~ IUII'.UI.. Nl'l'.a·- 6c: C:Ohmu$o C IIU!'>• 

.:~. e.. 1~1do ..,..ma de ~toefi·at .a .:o.ta.nclu cfoexl\IC < 
~h.~'~"':f' ... J.~4!'-Jo 4kw."t'~.f""~~~·~~ {~o 4rt:lb'!'~C' t;·a::.d•~ 6o ltt·aul ... 

u ~. I'RtNm:sn: P"""'~" r01>:"'1- ,_ •: 

'"'"'"'..W..· ll!llll••n•"' (i.!uj:o<l, cSo f'!l~o ck l.a da C.ámar.a 
11' i ~1(.1. 6f l'il~' ta' 1..::"'"11/:7), t•M (..aWI de ot1fU!!). QUC dl.
-;-Jtc ~'I' 1> f;W-~11{110 da ;;o>~..ta...-. de IDCOIOfnllo de O.u, C di 
1.1".11 Mt ~J!-!(1"t'at)t~)lat...., ,~ 

,..,ftll.'lkt~ . ..,.:. "='' .. ~, c ,~~. 6c: 197~. da• c_,, .. 

- ""' I•~ s..c..-. h••"".lo•·d- P'l~o ~o• :nt~~<>t 
~ ..... hl,.t'l'lt:t:).:~.111i"é.~ "it.lf a.r-t~t4.. f 

- • <k ( -~ ~ Jeolica. ~ O:ldOlllluoocul~ c 

''~·'"'''""',..)' ~" i'I"'!C1"' c <!>ao ~111.,11''0 da Coauotlo de l.c

t"'·'.,(J." '""~~ 
~f .. """""'· tnf..O~II> ~~ .... tCt btSo pdo SI t•·S.C..:tc

~.i.JIID 

r ),.:..., r ··~-·.a6o"' ~u 
~I~~~ t:JU\tt:STU ~·· Jl•. 01: t97• 

~ ... u·•"""'• <!." ~~~ ) lO_ .alitaa c. 6o Rq~mc:nlo lntnno. rc-quc•· 
'"' ~a~Mll>l" ~ ~"'"'''..W 4<J f'ii'07'~" de La da C.âauu n" I iO. de 
IY:~. a IWI ür •U !el.> na tOUt)~C !C.dc .lfOt.lO Pf("l:l\0. 

~ lia• Scll.o..\c._ ::"< de ,u.nllo de I 9~c.. - l>lf'C'N C anloto. 

o ~W. riU~IIHé"rt: tM.tplh.la i'lnlo)-lX .arot'do com' a 
dch!loc:,.P..Ik> f'lcn.\#>O, a n-..altru C..,;uratl na Oflkm do Ou da tO· 

~ow do Ju :b "' .a.,ot.lo p!'Ó\111'10 

o SR. I'RI::o\Jl)t: ... T[ (Ma~lll.\a !'lnlo)- li na~: 

lh._._,..;,,, cm :urn.> unu:o. do l'lo]C10 de l..a da C Amara 
n• ~.de 1971> tn' LiVI·B/7C., na C.u.a de <lngcm), dc 1n10:all· 
'.> tlo Smhot J>;cudcnlc d.\1 Rcpubha. que .1llcr:a dllJ'Oll~ 
"'' Oc.:tclo-La n• J~. de ta de no•'C111bro dc 1%6 (C6d1go 
U:u•larc do Ar I. lendo 

PARECERES FA \'ORÁ VEIS. ~b n'l ~7~ c ~75, de 
JQ7b, \Sal Com1".ÕO: 

-de ('on•lirulçio t'Jil\llta: c 
-de St-:uranta :o-;aclonal. 

Em <hM:u~..ão o projeto. (Pausa.) 
Nuo lla,·cndo qucm quciru disculi·lo. vou encerrar u discus~o. 

(Puus.1.) 
l:nccrróldu. 
Em votuçào. 
Os Srs. Senadores que o upro,·am, queiram permanecer scn· 

wdos. (Pausa.) 
Está 01provado. 
O projeto irá à sanção. 

~ o KgUinlc o projeto Aprovado: 

I'ROJETO DE Lf.l DA CÁMARA N•.U, DE 1976 
(:'oi•I.79J·B, 76, u CDll .S.orilcml 

ln laldath• 6o Scwhcw l"rtWcctaar da Rrpúblla 

Allt'111 ~ do Dl'crcto-lA-1 11' 31. clt' III clt' IIOtftl

bfoclt' 1966(C6dJaa Bnúldro6oAr). 

O Cons,rnoo S.10on.al dccrct.a: 

An 1• O ~r4t'.afo unKO do An. I~ do OC'crcto-Lci n• 32, de 
I !I de ~'C111bro de 1%6, 1: rcnumcrado pana O 1•. tendo acra«n· 
!.>do< ~o rdmcSo .'lt1tJO 0t foCJUÍntco ~rjpfat: 

.. ' .... ~ ............... ·.~ ........... . 
t ~· l';~r·.a dc;crmmo~r ~ ~drôa .tdcqU.Jdln de oq:uran• 

~ de •Ó<l. o Mmntêno d.\1 ACtOniultCa oabcJc:C'cri cn 
rqvl.amcniOto. an•U~ C (lfO«dlmCIIIln de homolopçlo 
.actt)n.\ul,..a . .arJ,..h·cn .>o rroJdo. f.tbriaçlo, opcraçlo c m.1• 
nulcn\:l<> de .acroru•'C\ c oulrcn rrodulcn acroniuiiCOt. c cmi· 
:rr.á ... ~""": .. ·o. «r~• r~ de ltomolopçlo. 

6 ,. <h a:rur.a4oo de homolopç!o td'cridot no par6· 
tulo .1n:mor ourlo ~J'CIIOt a cmcndu. modir~ • .u .. 
pmt.lo ou a.•~· te:ml'f'C que • tqUtança de \'ÓO ou o inl~ 
1a.toe '""M .. ...., c:upr." 

A.rt ~ O C'..,..C do An I~S do Ooa.i. ·lei 11" Jl de III de no
•ant.tu de 1%6. ~·w a vtJorU oom a oqvmle rcdaçlo: 

- A.l1. I~~. Scd .1pl~ a pcn.a de c:.w.açlo do ccrlifi· 
o:-.ado de ru•-cJ.ababd.Jde da acfOII.'I\'C. do ccr~irgdo de ltomo
lopelo. do ca:Jf~C~do do lnpuunlc ou d.a oonoc:ulo ou da 
au:on:.ac:âo de w::t"'l(Ol.atnol. ncn oq:u1nlc:t Cl.loOt:-

A.rl .)• O .1IU.1Itlcrn III do Art. IS6 do OC'crcto-l..a 11" Jl de III 
J• ~><~•-anbto de 196CI. t rcnumcr.1do pana I V, pa.~1o1ondo .a fi.,. • ._ 
nw a:cm III o tqUmlc. 

-An. IS6 ...................................... . 
III - .nfr~ cu,. rQponwbilídadc rcai 10brc o (abri· 

'-'&nlc de .anonava c de outro. produto. :acronAuticol: 
a) tnobtc1Y~noa de p~ rqulamcnloa, normu 

c rcqu•uiO> al.:abclcodo~ pelo Min~1Crio da AcronAutia. 
da11nado> À homolopçlo de produiOt .acronAuli<»a ou de 
c:mprct.,u; 

b) mo"-cf'·:inC~a do• lcrmln c cond1~ con•l.:anla dcn 
n:,.~"l"''" ccrt1fic.tdot. dc homolog3~o: 

cl .1l1cratlo do projeto dc tipo aprovado, da 11cronavc 
ou de oulr.t produ lo aeronáutico, Km que: aqud11 lcnlto ~oido 
homolt.>J:.>d .. pelo Mmttlé:rio da Acrordlulia; 

d) da:ur dc notificar 110 órgjo compclcnlc pela homolo
p~;lo dc produlcn acronl\ulicoa, dcn1ro do pnazo rcgulamcn· 
l:ar. quanto 11 qualquer defeito ou m11u funcion11mcn1o, uc:i· 
dcnlc ou incidente de que:. de qualqucr modo, lcnhu ciénci11, 
de-de 11uc ale dcfcilo <lU mau funcionamcnlo venha n afclur 
a ~uran1;a de vóo c po!i..'ll rcpclir·!IC nus demais acronuves 
ou pmdulo~ :1cronáuticos cobc:tlos pelo mesmo projclo dc li· 
po :1prov:1do: 

l') dcix:lt dc cumprir ou adolur, após a nolificacilo n que 
se refcre o ilem unlcrior c dentro do prnzo estnbc:lccido pelo 
órgilo compclcnle, us mcdidns ou prescrições de natureza cor· 
relivu ou suncadoru de defeitos c mau funcionamento." 

Arl. 4• O item I uo A ri. 160 do Dccrclo-lci n• 32, de 18 de no· 
vcmbro de 1966, passa n vigorar com n seguinte rcduçilo: 

"Art.l60 .....................................• 

I- Nos casos configu,rados no Ati. 156, item I, atrncas 
a, b, c, d, e, r, o c p: item li, atrnea b: e item IV, utrneas b e c." 

t\rl. 5• Esta lei en1rar6 cm vifor na data de sua publicação, re· 
vogadas us disposições cm C6ntr6rio. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiia Pinto) -lccsn6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Scn:ado n• 173, de 1974, do Senhor Senador Magalhla Pinto. 
que dA nova rcdaçlo ao p:arigrafo primeiro do art. 66 da Lei 
n• 4.728, de 14 de julho de 196S. que disciplina o meraado de 
Cllpilais c estabelece mcdidu pana o ICU dctcnvolvimcnto. 
tendo 

PARECERES. JOb n'J 438. 439 c 440. de 1976. da• 

ComWõo: 
- lk CCMDdlll~ " Jucl(a, pd# conllituei<tnalidadc c 

juridicidadc:; 
-lk t:c-U. favorivd; c 
- lk FluD(&•, !avorivd. 

em di"""""o. 
Slo havendo quem queira di.ICUti·lo, cna:tr0 a dÍJCUIW. 
Cm votae'lo. 
()1. Sr.. Scnadoro que o aprovam. quaram pcrmanc«r tocnla• 

dM. (f';aUY.) 

E.llA aprovado. 
O projeto voltarA oportunamente l Otócm do Ou f"lU u 

o.cJundo turno rqimcnal. 

E o KJuintc o projeto aprovado: 

PROJETO DE U'J DO SE.'iAOO S• 173, Df. 1974 

Dá 110•1 mla~ 10 f I• elo UI. fl6 da Ld .. 4.'7lll. lk U 
til' jlaQio til' 1~. qw dhcipllaa o ~ til' capltah r 
ncabrlcu ~'para o- .._,ohlawt~to. 

O Consn:s.10 Nacional dcctcUa: 
An. I• O O 1• do art. 66 da Lei n• 4.728. alterado pelo Dccrtto

Lci n• 911, de I• de outubro de 1969, pu.wa a viF com a tqtuante 
~o: 

-An. 66 •...................................... 
0 M 0 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'O 0 0 O • t 0 0 t 0 0 O 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 O 0 • 0 0 O 

O I• A alicnaçio liduciiria JOmcncc se pro\11 por acrito 
c ICU inJtrUmcnco, pliblico ou particular, qualquer que~~ o 
ICU valor, \Cri obrigatoriamente arquivado, por c<lpia ou 
miaolilmc. no Rcsimo de Titulas c Documentos do domfcio 
du pana contra tanta. JOb pena de nlo Yllkf · contn 
lcrcciroJ. c contarA. alem de outros dados. otscsuintC.:" 

An. 2t EsiJI lei entrarA cm visor na data de tua publiCliÇl\o, 
rcvosadas u disposições cm contrArio. 

O SR. f'RESIDE.' .. ãE (MagalhAcs Pinto) -ltcsn 7: 
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lci do 

Senado n• 93, de 1976, do Senhor Scnodor Leite Chava, que 
acrcso:nta parAgrafo llnico do an. JOS do Lei n• 6.01 S, de 31 
de dc:zcmbro de 1973, que dispõe JObrc os Rcgislros Pllblicos, 
c dA outru providéncias, tendo 

PARECER, sob n• JSO, de 1976, da ComissAo: 
- de Consdtulçio c Jusclça, favorAvel ao Projeto noJ 

lermos do substitutivo que uprcscnta. 

Sobre u mc:sa requerimento, que scrâlido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

~lido c uprovudo o seguinte 

REQUERIMENTO N• 317, DE 1976 

Nos lermos do arl. 310, al!nca c:, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento du discussão do Projeto de Lei do Senado n• 93, 
de 1976, u lim de ser feita na sessão de 27 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com 11 

deliberação do Plenârio, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses· 
são de 27 de agosto próximo. 

O SR. PRESIDE.'ãE (Ma~t:alhàl:\ Pinh))- b~tousdaa mmttria 
da Ordem do Día, vai·!oC JW!'-"'r ii 11ptcci:açlo do Requerimento 
n• .llol, hdo M E\pcdacntc:. d.: ul)tcncia para o l'roJClo <te La da 
Cimo~ro~ n• ol9,1lc l'l7C> 

Em •·••t:açlo o r.:qucnmcnlo. 
(h Sr.. Scnado>ro <lUC o 11rwvam rcrmane(am w:nt:u!<h, 

(Pólu,....) 
Arr.wallu. 
Arr .. ,..:~do o n:qucnmcnl<>, ('aUOJ•\C .\ .lprt"<:la(l•l da matL'na, 

l>l..:uulo. cns turno una,._'\,, doJ PTO)(t•• de: l.ci d.1 ('4mar~ 
n• ol•l, de l'l7C. (n'" :.().lO.(' fi!\, n.1 C'au de <'11~). de'""'~' 
h•~ do Scnlwr PT'C'Klcntc d~ Rcru~hCól, <lUC ,,,n<cdc rcn~.\o 
1:\ra=l.tl ;a Fr.tn.."Chn•• Ju.,tino d.a Stln, ~\..:••mhalcntc da I• 
Guerr.t Munda;al, c lU outroa• rnnnJ(n.:u• l~ndo de 
parc..."Cr "" (',ltTI, .. ..l,, de: F'ma~o\.t) 

S.>laalo d<l "''brc Xnad<lr \'u._n.., T hou .~ !l-11«~ d;a Com1•· 
u" lk Fana~,., 

O SR. \'IRC(UO TÁ \'ORA (..\RESA- C'L 1•ar.1 c:muu r-an:
(ct .1 - Sr. PTo.dcntc, Sr,._ Scn.aoorco.. 

Sa (orm.a rq;:unenhal, •'Cft'l .a N~ Co.m!t\t.loo " PTo~~ de tn, 
unundo.~ do Poodct 1:.\«vll•o. que (OII(cdc pcnw c::tf"'o'l.'ll .a F rarKch· 
"" J ullano 11.1 Sah .a, a...:omb.alcniC da I• GU(fr·a ~I u1>d1al c dA ouwu 

rro•tdên<u• 
A h~lo de M<>h•M oo Senhor ~h~>•>~ro da M.u.nhA. iu~m 

JU•h(l(.t .a ~OIICaU<> d;a ~u11: 

"ftancchno )U1111W' da Sol""· que toe"••1u 4 M .. nnlla de: 
{iucrr;o de :0) de ruwcmbto de: 191' a } de <ktcmbl" de: 19ll, 
ai ualm<nlc (•>m "'"" tlc otl(fllôl ôli!O\ de td:&dc. •-cm f\>11\W~ 
rll\ ,.,.X:., o!.~ I C, t('m !IUolt<' rodcf k>cOtnO\'CI•toC. Por 
mtcrmàho da Scnhou Saturnana ll.alnloa d.t Salva. o U•tet"'t• 
d,,, rro.:urllU I) Com .. nd.1nlc do J• l)nUIIO Sa•al <lll,Ch•·an• 
11<> oblcr um.:~ rcnü,,, I'<" •••..:r no momento o\• C:\pnt>A• d.1 
rc!cnd.1 Scnhoro~, lôlnlhêm .:arcntc de re>..'\U'W». O Citado a· 
m.annhcuo fot '"'~"·•nado de uude por mtdtCOO do 11~· 
t.tl :'li:~•·al de Rcafc. que conclulr1m ter •ubnutri(»o wa 
pnn..'1pal docnoa. pro•o<:ada por (omc aón)(;a. N:a oc:aúAo 
(o• ...:nfi.;;ado que o c.\•m.:annharo cu obri~do a mcndi.:.:ar, 
r~ra pru•·cr uma mln•nt.a •ubutlêiKlól .. 

0.. do.:umcntOt anaOt comprov;~m que, como mtlilar 
d:~ ""''"· dur.anlc o pcrlodo d.1 1• Guerra Mundaal, o mari· 
nhcaro Fran.:chno Jusllno da Salva pcr.:cbcu um terço de 10l· 
do de cansp~nhn c. anicialmcntc 11 bordo do n.wio-tran•portc 
''Belmonte" c po.tcriormcntc 11 bordo do cnanu.!llr "Bahia" 
dC'OIOCOU•!IC p;ar:t "'pono• :a(ric:snOt c europeus de Frcclown 
c Gibrahur, nilo tc:ndo •ido pot.tfvcl:ao Serviço de Oocumcn• 
taçlo Geral dll Murinh:~ comprov:ar haver o cit11do mnrinhci· 
r o recebido li Mcdalhu de Gucrr:a." 

Na C:imurn do~ Dcputodo•. u proposição mereceu aprovuçAo 
do Plc:nário, depoi~ de tr:amitur pela~ ComiMÕc:S de Constituição c 
Ju~tiç:a c de Finnnçu5. 

E.~tilo plenamente exposto• os motivos que rccomendnm ~~c:r con· 
cedida a pensão uo cx-cqmbalcntc Frun.:clino Ju~tino dn Silva, hoje 
contundo com muis de oitenta ano~ de idudc, sem condições de lutur 
por sun ~ub~isténcia. 

Trntn-~e de providé:nciu de grundc justiça cm favor de marinhei· 
roque lulou por nossa P6triu durante a I• Guerra Mundiul. 

A pcnsilo c.~pccial é equivnlenlc ao valor do maior salârio mini
mo vigente no Pais, sendo irrcvcrslvcl c cxlinguindo·sc com a morte 
do bencfici6rio. 

Sob o aspecto linuncciro, cabe ressaltar que as despesas rcsultan· 
lcs da Lei correrão à conta de Encargos Gerais da União - Re
cursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, que se destinam uo 
pagumenlo de pensionistas. 

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 49, de 1976. ' 
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O St. 5.ud fauh. tqlUido a.....W. almpran.a. !alo quu Cl)fl)a1• 

UI .&l ust~ I'CaDicmclllc cf.rt"Ulpc1a, pdo 8altCO cSo 8r,o.ul, 
~ at qv.at.,. ~ ft!l quauo d&U., de li • 16 ~Sasc mb. 
'lt~ ~· r'&m·.am o~ dcpOulo. numa I!Dtd&a dútu « 
Noeo ~t .\410 d.a -.·a ~.a ..Jda de lllmlal bf'&ulatol.. 

~~ ·N" nt~. "'• 6c «'''CC 6c JIO ~· Dctla roonn.e. " 
""~"' m'>11iilÍ•'ff .U... N.an& obftdo oo lrwoo co.rcf~ ai•· 
., .. ,~ .:.-., ..,_., •. ,,. ~ (..,...-un..• . .a ~ 6t paç..uroc:nlm cSo l"ú" 

,..,..."" , __ • fiS4.loD. que .a 11'~~"~ O'IM' .tlual 6o ~o « 
N.-- !>t:.Niiio.n> '---...r.i 0111 tu.a• ialha• ,er.an.. qwr.oc ~ 
,.,~a~ cSo ~ 6c Cl1 1:.DXI.t1l. para oo que 
··toe. •u.;~w. ~~-..~""""~lo ff" 1 .. ~ lO cSo dU ~ 6asa aot.. 

t ~"' 61> o r: ..... • s.. ,.,..., cSo 6lüeo ~ 11. mC'I'Ift6o. 
"' lo• •• .,_.. _,.~,_ - 19~4. -.era qgr o lkte.o "' lunllP 
r-.., .• "" •. .,,... •'-1tJIOio) S.O. ~ - .,_ 4o.uram o ,.. 
~~ 10 ""• f't~tr.-.a. ...:.loo. quJ • ,..,.,~.o 6o at.ot.. -.la - QQU>· 

Ao> ... -~., ..... _.,-.,~-~~ 

"'"~'" " t.lii.C.. ft<lll .....am -.4a t>0 A~ ~ QIUlll: o ~ 
~..,.,.,,~~ •~...:1•..., .1\:~ó.ccn"'-"" ..._ __ k~ "l"'\1orl""' ,.,.,I!Uil 

-w-... ~ ~ • ~ flDin ~ ofl(lla.l 
~ '~ ~ 6o ~ !Ira·• o~-....... ~·~ . ...-D6n 
....... 41•- .... ~ J'l#'lolc"'.. 6r _.,., qgf o~ ... 
.. " eM• .. a-.. C...u.J eloo poo6f ~ .\ -u .:.a. tftl!lt• 

l. •• ~-~a..,..._. 

-,., .... ('--~ bl't:t ...,_ • !"'"'"'•."--
~ ltflt'ü ~ •• GNb llllntU ......,.., • "'IJIIt4l"' - cb• 
.!~<> .... _ 41 .,.~ ... ,,_....,..,....,. - illtl«ll'"'"""" ot"'"'. <k 

-~-·-~. _ .. - Oooii"Ot ,.,_-

f"tii<M ~liA ... 6.> ~ dr. ,.._ ................... - """· • 

<ll<llt""'" lolt·atollfw• • '""'-~ • )I' ~dr 66bfft. 
~--.... tWIII<I.a b 41 ...... e.':'~ o , .. .ao lllttõo,.,.-
- ........... - «inioaol ,.,... ~ _.,. -· ~.....,.. dto ~ o 
4~1l,,.qott~.Ji4'ilil·ftz. ,..,...,.,.,~t IO•va- E o 

..,... .,.. ,_-., ''" •a :dnt5 w'"' daodtGl do......,..,.., b&.atAWteo 4lt 
I ,\ola• .\ Tl:k. ~ '~ ,_ .-~ ,onW. ~ 0\ do ILwoo:o 
c 4lrJll•al 

"""' ~~ • ......_ W'IIO!t>--M qw a~ rn:miCftltfBk potlU Cftl pt'l• 
,.,,. t _...._..,... p-.luoll•'&. .ste.J C' ..Ooo:::a.t tut".a "" r .. ,.. a que 
w #"~· ,.,. ... ~ • _., pouco ~. uodu.....c pda 

-t .. ~ ft~.-6«* 6ot ~ doMo ~ ~ pdoto t"'"'"""'- ,...,.,....,.. 4a ~ lau Altm dn.to. t •'Ctdadarammlc 
44,...-...a~u. a•~NSo. •:-a• a um tq~DC~Sio d.a daMc IDtdu. 
M~. lU pt'.\bela. ...Staat:li'ftl 0\ que ~IC ~UIIWII piUI 
•- 4t dtAbnlo U fot'll . 

\'n'CS.&« qw o d«Jodo-kt aua:rc um upo de coawmo wptt1l1>0 • 
QIOf O(iot'l'l' dr 6mtN para IONt Ma• atmu-w de que de t t.almnnc 
,_ttoUod pela• autond.adc:o rllWK'Clf&, (Banal Cmtt111) Sa •-ct· 
dalk. cm l«<bo\ mcnmmtc coaU•-a• - c o bal&nco de papmcnl<» 
t UftU .atll\llC.Ioo ~Sas~ upo - o que Ullctaw 1• aulonchda linan· 
('Cara• to que:""' do Pai._ dc\-mdo lCf' con:&idcndo que aittan limt• 
la adnunutralw,o.mcnlc ftud<» pan a aqui.Uçlo individual de dó
Lua par• ·~· (ou o cq~J~•·almlc an outru mocd.u). a nAo ~er 
q~ando oc ltala de mt~..Ao apoaal. 

l>oulta pane, •• dapa:u com w:rviço• ..Ao •ujcilu a rqtimos 
no lhn~-o Cmlr,o.l, qullndo rcfcrid.u 11 luc:rot. dh·idcndo•. juro•. 
ro, altln, aut•lência lbc:nic:;a, cimülic:a, adminiltnaliva c ~emclhanla 
(an. 90 da lei n• 1..&31. dcJ de Klcmbro de 1962). O arl. lO dala Lei 
!acuh,o. ao Banco Ccntnl, quando c:omidcrar nca:»Ario, vcri!iaar a 
aui•lência lécniaa. administraliva ou Kmclhanlc, que impliquem cm 
rcma.loll de di••i1.11 puna o c:Atcrior, lendo cm vista apurar a cfctivi· 
d:adc dcuaas1iS1encia. Para o pagamento de royallles é exigida a cxis· 
l'ncia c vig,ncia dos privilégios, no Brasil, c que nilo lenham caduca· 
do nos palscs de origem (art. 12). Contudo, sabc·sc que o gruu de !is· 
calil.Dçilo de ludo isso é bastunlc reduzido . 
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Pda• pt~ ~mcrll.an. a. p."a. QXft ..,.au aatcma· 
OOft&n., rara 197t>,lrwn a ocrc.a de 7'00 ~de dO&arcoL. Adnlll.a>• 
.»ooc ~-.u.cso o~ falo -embora~- •• Ulf~ a.· 
uU"liCll' cm qur oc b&KQU- nlo t-1 d6~ que oc UIIJIUftlwm lliiNI• 

4.&• ""'"'~·•• a eau c a outra• t4QP'III• quor oocram o ~ 6c t".t• 
ç.IIIMft1m. MeWDO c 11.\o te QIP!'CI talar ftll ~iluioQlo 6r IIIOdclo 
N!Oftllom~«>. d.u dc'>'C'f1&111 \CI' de awor ..ak:aac'C c. IObl'ctl11CSo. dJota.A• 

fl'l'k doo dna. \C'IoftiO que. dcr"~- c.-~ o 
~10 de ~' ~' c:t.tcn.ao. O Y>COa. .w., 1.\ lftll ~.,. 
•·itua lllli(Ul"'&t- ICillido. 

" ~ t de w.o tJocllll CA&it prof~ do qvc 1C quer 4,.-p 

...:mt.~Ur. A ~ 6o ...._., Ccntt\al do hul.. qv.a,slo • - (la.p· 

tu' t • 6r ~ mcr·~ ~r..srw ~ .... ,..,. •• tslt'....S..• 

r ~ .. - C!ICIVIIJI".a para t.IIO&I>ir.at """"~o n,..., 6f ,.,.. 
,_,. 

(MI'Qt ~ ~ • CACt::X. oJo ~- 6c .... "' ... . 
'"""" ,_ 0\ltt'al raaatid ..... ~l!w lbtiiO pa.ta " pll*» ..... . 

rmtoo •- '""""""· s- -wo. ~-~--. ,.. 
~~ c:úrutur&l 4Uf ~ ..a.ot o r"Pdo ~"' • ~"' 
",....,...l/lUA d'IOIIIJI.t ~Ira. 

l; ... u4o ~ ... ~~4& .~ ..... f"»· 

~ 411 ~· 4e Rf'P6No. .,__c.a., ~ * ~· 
,:~ dc •• ,. ~· e-v"lll"'-·"- ··~ l()v.ao:ro h """'' 
Uaacm 14 ----~·- ... -·_....,. __ ._.. 
·..r.a-6tf'o01dc 1 .. ~)[1.9~611~----...do" 
~ .. ,... ~ ,..,_.,.,.JCll « 6lr pa1_,... ~- .,... 
t .. lll ..... •·.a!Df 6c ,.,._, ~ dr 66U:e. CI'W .,... 'u a- ,.,.... o 
~ ......,. roc:.., ,.,. • ia41i1ll'lol ckiiUI.t'l'l&l rinnco. , ... - * 
!~C:.~ 6r ,QI.I ~ 6c ~IIU.. ~ ctirn, :.: s--<-

0 IM:A. cn 19:). ~ - eocu4o di f't-lltoCD lluao. 
•~(l-koc ,...,.... ltdaw f'~llltllal.a4oA.,....... 
'"""' ... T« ' ck ........ UlilU.aado"" c-u~ f11P'II~
lla.e:o«i Ccntt\al Cllllt't ~ 1~ 6c ~t.. o OCudo do lf't:A 
~ .... que-- (l&W) • ~u .. tot r~ 1111n _."""' • ...-.. 
4&i.f'lat cfoualltoOIQ.a4et..cu rDCdld.a (III QUI •• pena (lCIO(t..uala ~· 

~ICift à -- OIJ.tllll"~ llllell'ft_....l, Ot ...,.-toa Ollf'U• 
b4at lll.o rd\crcm ~CC o .-ab dct..-o 4a ~ 
u-tJcr'ld.a~ (.P l~t. A-. "o ~lo mtdóo a~tn -•ru ~ 
... ~ cjau •IIIOCU4e t 1.1-IIWclf que o tcfft'ftlle la CJilPf"' 
... , U()Oftar• c 4,1 - lftAi04' que o tci&ltw b cm~ Dlr&a• 
çef'&l tem •iftc'ukJ de ~ Q)Cft • c.dcriiC' C\leftoll de ~«De>< 

~<>cu- tr • :m 
M YIIO cmbofa nlo lcrlb.&mo\ um eoc ucSo bt'awlato • 10901o do 

..,pcrfatur.uncruo, cebc rnmaon&t a. rouludcK ofct'Ciddoo p« u6· 
!uc rc.ahr.ada pdo Ocparumcnto Saaon&l de f'Wicj.uDcrlto 4e Co
~bu c aprocrllada dunaniC a !t RCVAIAo de Ttarulfltàlcu de T«• 
ftOk>cu do Pacto Andmo. tc:ahr.ada crn L.tnu. no mb dt fC"CC'diO de 
1971. O ewudo alo& rdcrtdo ao ano de 1961 c compr«ndc • índcl"na 
f~I'TII.ICCvtiCI. Produ101 como a wtKUnc:ia de ...U.. aptocr~&&~am 
nulo um •upcrfaturamcnlo da ordem de 6.~!1o& por cauo, o OantJe. 
~eopcl\klo de S.6.&7 por cento, o Mrdauol dt 3 . .&60 por ca'llo 

((Ju.tdro 11). 
A industria qulmtce. farmac:Cutia c: perfumaria, c:m 197~. oc

aundo a SEPLAN, apracntou um dl:licit comc:rcial da ordem de 
b99 ,6 milhõa de: dôlara. Como te ju1tilia monlJinlc: tAo clc:vado? 

C:abc a~:rocenuar que a Lei n• ~.131, de 3 de tetc:mbro de 196:!, 
previa uma $11nç1o butanlc forte: para 11 fraude aduaneira ou am· 
baal que rauluauc: c:m 1ub ou superfaturamc:nto nu o.portaçlo ou na 
imponaçlo de bens c mercudoriu: mulua de ali: dez vezes o valor du 
quantias sub ou supc:rfaturadus, ou penalidade de proibição de 
c~portnr c imporuar por prazo de um a dnco unos. Esse: urtigo, de n• 
15, da Lc:i n• 4.131, foi, porém, revogado. pelo Decreto-Lei n• 37, de 
18 de novembro de 1966. Por qué7 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, feita cssu exposição analltica du 
nossa situação, cspccilicumcntc: no que se refere uo Bulunço de Paga· 
mc:ntos, cubcriu advertir que a Lei nv 4.131, de 3 de setembro de 

1~1. pcrlftllltt& aflcrlW, CJIII par~ • tlt~ alu.&l do P.tit.. no q\IIC 

rorc-ou.k• ll.an'-*'~ n:n""'" 
\"~o~dx:01CVIIlt :.t 

"An. !l. $.reprt 4UC QI(IOCftf Pia•• ~'110 CIO 

~ « f".t,~..-100. 'lN ~- tá .... t*""'- p.u ... Pft'IU 

•~<kL&lt.t:~~Ji.aC-a.o~~· 
~• M<lll\flatt~oC~t .. ....,...oc-... ~~~o ,.._ 
UtiO :".:•-..1) IIIIDpolll -"'~ """' ,...,.. ~ .. 
~·,..-••••• _._c...,. 
- .... -- •• C'tatll- t-. ~ .., ~IIJ 11» .llo..Z 
-~<46o4 wc...~-~ da• <OC"'II~ ... 'l~AN-

Dt ~ pai'N .. - t;>llf .. -- - ...... to! ,,.. f!IA.WO. .. 

~ .. ~ 4• p.uw t..w-... -~ .,.....,.,_.1,4'1~..,.., 
._ .. ~.,,....o •u•~ 4111""""*'"""' .rw ~.A,.._.~~ 
~··....,"' ,._.~..._ • p..,..~ktw••• •llh<tCc _,. _,_, 
4lf ~~ .., ...,....._ .:~<~~~...- ~~~...._, ................ llildJ ..,,.III 
_..,.,. lf ""'*"" 1W ( ..... ~ ,S. ....... f.;W.. p;!ll~ t -· 
l"h""~loa ...... "",..,., ~Oll ,... ........... ,_ rtw- f'llllfl'll4'ío • ~.,........c-~.,....,._,...,~ ...... ~ 
.... ,._ r-• ,.., .... fJtNlt\IGII, ~· ....., ,_,"'-.. 

UftoN,... fi~• ""'"'""'· ot .... ~ 11111\ftÜt ,....,.. ... ~ f'l.i)W!t IJIOIIIal~· 

-""'_.,.!lo!·~~· ..... """-'-... ~ ·-··- ..... ,..~ 
~,--..~"""~- .....--111!t111111Aot-

I"C'M'd .. ,..~ St !ora.,.,.,_ ..... ,--.,.,_ .. oiiJ'IOII-CI ... ~ 

- ~.u. ,_ ............ ·"""" ... '~. mto41• ~- .., .. W~~•• 
.. -tlllla .. ~ ,...,_....._ ----~ ,... ..... -
........ lllf'ltofa ,.,_ • '""'~ --.~~ .. ~ ,...,,_ • ...,.., 

·-kw- ... (,_., .... pw..!4 4 ·~ ~ ·~· --"""~'
f)04, •• d .. Mlal~ - fill!! IIII I! _,._ - ~ <4'ít ""*'-

"""""t.»o Pf"'" """"- ...Aw""""'""' 
..... ti.OIO. St ,..,.._,.__ ~ .~ ,..,... , ... au&.at ... 

...., rw•u ~ a..CGI4f f)l.ll\&f ..- flloo(Oll IIII 111111&1~.., 

~~~~ t 6ro'fltl ... -~ ""' .........., .• -· .a.tlllfAt.. ptfo;, (jo, 
•• -. pula f..op ~'*'" i _,_l.ll 4"" .., ai( .,a-

c. -10 ~ 11 ,__,.,..,, 110 ~ IIII .. !i. la .. 
~ IJI. to qu.r w ......... l f~ 1M miiiiii!P .h,_. llk 

~ """aapua• -·~ \'.,._, .IÚ(lol). Ot ,.,...,..,. • 

doo qu«- QIIIIU. dmtfo do ~ « ,.._=naot.. •Pf-'OU 

-ot·-~-
Aqou .-oun q.....sto lk'o'fl'&t doqOcltU: 

kf..SOA O~ (.APflAIS 

A• Rf'Criea o..,- s.w. 

197;: I)) 6~.1 . ,.~ 
197.) .)~6 I.O.JI • 71:: 
197~ 719 1.620 • 901 
197S .JO) 2.1:!3 • 1.820 

fO:O.Tt. ....... C...ct·aldo ...... 

O rouluado de 197S. superior cm 100 por cento o do ano ante• 
rio r, reprc:scntou umll partda pondcr6vcl no balllnço de: terviços de: 
40%, upro;~~imadamcntc:. Enquanto iJJO, u dopc:su <:orn viagens 
internacionais - USS J84.4 milhões - atingiram, como se viu ini
c:inlmcntc, umu proporçlo de 8% dus despesas com serviços. 

Por outro ludo, constllta·SC que é o saldo negativo dos juros que 
tem elevado, gradativamentc, o déficit relativo a rendas de capitais. 
Com efeito, o Banco Central do Brasil <:onsidcru, para efeito de 
Balanço de Pagamentos, como Rendas de Capital: I') juros; 2•) 
lucros c dividendos. ' 
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... , \'qamoo,.mtJo,o~._.cSoíaOCIIIIII~fpCIIII -III S::" GU~tnt.ad.> l"'f WU ,....,.S,La 6C' ocncd.Mk C: de: ,an!hoc doo ptohlc:• 

~· "'" .. ""'--

-------------------------------
-'- ...... ca..,- ,..... 

-·-----·------.-.:: 010 ..... . ~ ,.,,. ......, .. ,.. • :H.c . .,,, :n I..""' . .,: 
••:"1 )1(1) I .tlllf) l '.te() 

.\ - ·ljiMI!l.ll.. .,... ~~- ~""' i ~ n r "'"' .,, _.. ... , 
>9/M. ,JiAI.,.,...lool. Olllft4í .. dr<•~ ........ -~ ~ 

('...,, 01JII"4)iool ..... a...,.,.,. f 4Hl1Am16mt.- • o~~ .w.lb· 

- <4f/NI/l.t' ... _.,,OH, 

l'tl' > 
UI•,, 
u, .. ,. 

•• :0.()11.\ fM c·'"' 11.1'\ 

~ ll( Jl(ll\ I t)f\ IUI '')(" 

• Uol ., .. 

( """~ AI!J• 11)t'.:,~~ -1\f_.._ ., .. .tU•$ t'ttC"';~hft'~ .,.. t-6o JWS.tv~ :'taJ .11 

,tl(lttt*~JU 4, !l..u}t•t~J: l 4ttlt~ctt'l~a»,. :6-tttil::t'f (6rt ""- ;'l!'ht.:"t'J:"-"" ;tt.:h,."tt,, ~('I 

'if"' oCflc~•~Mifto ~1f""'"' • "'llJII""'~ .\__ .... ,1•""' ~· :"""' 
''"~~""""~""'",. :l""dln,.. o.~ o ""'"'.....,.. ,_ ~"'· ~n"" uo&>"" '"'L1" d~ 
•m~~~tl i ~""lti.t'l+t~l.~ ~111 -.,~ P0111111•·• 1"1111\f., .:tdflt'f"""" ·.ma • •t'ot..ll,*....a 

.. _ ... ''"""~«> ·"""' •Jooruoo• .,... ........... ~.. .......... ~· .__, "'"'""' 
,.,tmt,atn.ule'. 

t ""._.,~~a~ ........ \o! ~. '!>.!~. ~'"'""""""' ,_o.tal.a""' """ ., 
,..,...,._ :-.... '-• «....~r ""41!,..•1 ~· aa.t"'"'"" « '"""~ fnó>i. 
·••to;. _,,AIII <-f'a a• ·~~· I&OIUllll\lo,.~. \l<iiiD l>nft' S•"'õvi"m 
"' lk ... ...._. ,.,_,.. ._.., roeA.. ,_uá.t .... t'CI(lll.tt\a• ~·-lof m<l!1oda• na.~ot 

..,.,.o4a;1 I n ... ~~ .... ~.~..., -· '""'"':n· o q .. aal<> ula,. um do.; ... c 
,.,.,u., ~t.. "' aoJo.• & 4<••ua.. ma• cm l('lrnt .. dolntt>l"' da.; .. dc 

""" OJ'W'f' '"" ""'""' roeu _..s..sa <>f'"'ul 0 m~u Çla>>Ç", j'Of-êftl, t QUC. 

Ull6<> !"'-~ l'rlolt'Utpl a• 'U4'CDI UIIU'Il~~. ~ aú~ 

q.w.,..n mo~r'IQI.o a WlD &~.cm « ~ pao. dc:.alto do mcuno 
ll.a.\.aao(olk Ser""""""~ t. c:ulaJMnlc. o lk •RendA• de: C.apl,a,." 
f ~ldomle a ,_~ 6o {'~-c:t'I>O crll fuet I'C!Call, Lamhbn .obn: ~a.c 
..noc. o ôcu" do a.a.:nfklo q..c: C!LIJo tendo impoolo .a OUIIOt.. 

.\ .. ~~~· r I.Ô<• Ct<lllhula QIK (I andu\ln.al f'.aul.:» \'clhnho, 
"'"$C"'"' '""""'""I d·• 1(.,, Gr·.:.ndc "'' Sul, d1q:.a a defenda, con1 
h"'l.a ,a •u.a lhW'f"CI<;-.à<l, <ji>C '" (.arolan (\IC:fft<)\ "dC\~ 1C I'IOI'\lr, 

o,-.•nlanc.-.Jmcnlc. a nl.• rcmcler p.ar.a " e\len<ll, no .:ano C<Hrcnle, 
.J" •dc:nd'"'· ro,·allln. .tunlên,'l.a IC.:mc.a. c:>lanc.:and<l. lambi:m. 
,;ulr.t• Í<IIIIC\ de >.tld;a. de dr• I>.~\" (RC>"I\1.1 P.:arlamcnl<l, Ano \'1, n• 
-III 

f: que: ... -..mo dit ele: m.:ai• .:adianlc:, "ao c.:apil:rl c:>lran~tcir<l cabe: 
C<IIICÍiiar rala•·r.1• •"\lnl fahl\, 3 fim de que nào p:rirc: jamais qu:rlquc:r 
1hiv1d;1 na ~in•'Crid;~dc: da• dc:.:lar:u;\k:!i que: rc:rclidamc:nlc: !oC ouvem 
d'" lidere:> c:mpro;1riais olr:angc:ims, Jlrojcl:tndo o Braliil C\lmo 
fulura f"IIC:ncia c:.:on,}mic:l mundi:1l''. 

O Sr. Gilva11 Rodla (MDII- SE)- Pcrrnilc: V. Ex• um nJlarlc:'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M 1>11- I'E)- Com 10d:r salisfa
o;iiu, iluslrc Scn;rdor pur Scr~iJlc, Gilvan Rocha, que :~qui lcm se 

O Sr. C...~ 1"408- Stl- Muol<) ~,ai<) pc:Lu rd«ên· 
.:t.a>., •h•O.:rc Ser.....:..>•. l·.u \'. ~_,. mu"o bem de: .amltwf o tenlado 

q..c "" <>. .. -ono •-cm .,.,..,., .am Pfoblcrn.a• CICOQÕmacoo cm n~ 
,...... r l'f"""' <lUC ... Go•<and .se..;.. d.:. ..... n:.altd.Mk bnl.bhC".1 c: 
.ol.:·.o.,..or "<!"" ~ Johnpu o :c:..ao de• ltt.aw - o c:..a.ado de: a•a.c. [ l'f"C\"J• 
"'' q..c <> (;.. .. <a..., "').a rulut.a C ~.1 ,..,._ c:\allf'l<l dcod1t~õc:t., 

,,,:..,..~ao ..._.. r<"'"''' dlc •""lcn c: 4c: t.o,c. de: lbc11""' t>uulam• d.l 

i' I J KOIIJ( Á '· •cli•-~'"""' pt~u <1u.ando '' "'"""'"" c:Wl 
:"'"''~"' .a ..,,..,~,.ut. l"(h q"''"" '"" ocu.a •u . .aut.-.wC"•tno~ cm rd.a· 
J..> ..... roeu.~.. , .. CftfCJ'bt>t""" !>tauiatoo '"""""(Jtod.,n I"~ 
M .a=ii•ot «$.• ·~:-<· \ t v 1 .. • • ,......, " c;. .. a,.., .and.a ot"~T.al. :"'lo 
<l''oot •·"'' qo..cld- •'Cll J< ~.a 6.> Muu..:r ... ofto:luu•< I'Ck> 111uul..>do 

O:• •••~t""ft.atu <I'IK. ,(t1P~>CJntc_ oe1:.1 m.au uma .atr ~ turi•~"~ c:m 
... .oo..:t..l& \l,ot t rtt~o;>'"' ~ t.c: IU:.C ,._ toa~ ~10 .a•o.un:...._ QIK 

""ltt.aw l ,, (:,..,..,'""'''· r< ...... ~tr. w: , __ l&nm oo c:..a..adc.l doe 

• ""' I .>.: "''"''" hc~ \ I• • cm ......:ur q..c o (;....o ..... ~~ <k t.c: 

.u:""'-..,"'~h.:·_.t ~!.>{""'.~- '"-.nll.ft\:l~ .a l .. 'W'tU.t ~' ""'"-:\I..&L. \luah .. 

"',.lflf[.~" 

O ~. \~ ,,_.. c.\ki .. S.\ - (I;J - ~ale \' b• "m 

•ru~•·.u· .. 
o~ \Har~ t'"alllt: (\COB- f'f..) - Ap-~ a mtcr• 

·~doo> llutltc Sc!udoot G.t-·u Roda t ouco. ClC>ftl mviLa hcmta. o 

~'" 6o> ""'""' l..64ct do Co-emo. Sma6ot \'IIJilao T l>«.a 

O Sol, \ .. .....,.. U•-• (Akf-""A- Cf.l- f...Uva- ou111ado 

,.,., ~ A o~ 61: '' t:•• Coe~~ al.Jun• ~'" Crt~nodoo 
"""' \" ...... .(oo(o. ...... aü.o ~··-~. """' • npooJoo 
"'- dito(loJif~ *QUI CJ!I f'búno - - at.WUII~ J4l fOf".tm tJoo 
r<"'"''*"' pd." Sn. ~ Robmo S.t&m~IIIO c froUK~~:~ Moct· 
I(>~! o- é! tJ,o,«t~a que colo •.alta .a pcaa tcpru•l.a . 
. \l.at.. ,...., poo6numoo (JCJat GILtadoo &ale vma 1111o-.'CDÇâo que PfO' 
.... u ~Lat COk (;o.-c:mo ~ - 0.:..-c:mo llf~t .. hd. Q)o 

_, WJ> eo.- qvc •t•'C' ro.a Lua .. Sad.a duo1o. Sr. Senado:. Qu,aaco 
- 4.a6at- ;Mn'«lldooo p« \'. tt.•. Lal\'CI 1mtu- ,alJvmaa 
I'C1•f~ .a fuet. de: ~ que c:W.arnG\ J41 do BaLanço do &nco 
'""".aJ· rdomlc: .a 197~. octlm'l cd.s..do. M.u t.\o ma(~ qiOC. 
.:-.c"'~ de: um nem. fto\o anam .a fl'ndo modi(Ct a• bata d.l da .. 
,...,...,w \'.aft\0\ - nlimcroo.. Qu,ando .oc faLa aqui cm divitcndot., 
q..ando w: l.aL1 aqou crll ...,attloro. a~u!ÚnO.I 1b:nía. ~ dllct 

que IIÕo )<i lc:mc:tO. nvm c nouuoo. um.a parcc:IA bem ronwdcti.-d de: 
m:nl.a que. wbu.ald.tr d.l dopo..\. di um dtfteil rouludo de: ::JS mí· 
llhkt. c: !1"9 m1l dóL1ro. a;,,>a tolo a. da~ rait.. Ma• o qvc: pa.a. ral· 
mmlc, 1\a BaLa~«~-~ .. no alem Rmda de: C:apic.t~ .lo ju.U• 
mmlc: <h JUI<h. Qv.anlo .ao IC!Iulldo ilcm, na Balanç-a de: Sco·~ 
Tran..,...,ne. ~ lcmot;; Dopau de: 1narupona. cm 7S, de: I bilhlo. 
~76 malh.)c. de: dólan:a c: um.'l rc:ccilll de 353 milhôa_ de: dólara. Nót 
ou•·tm<h fal.ar que: o tui'Umo I'Cflroc:nla pouco. mu vamc» ver que u 
\U$ctl' anlc:rru&CIOn.ai•I'Cflroc:ftlam mau que: 01 dividmdOi, rcprac:n• 
Iam mualo m;m do que: ro,·altln, aui•lcncia tb:nica. uquc:la. real· 
mc:nlc: lisuranlo no b;alançu do Banco Central c que: dào, no lim. a 
dÍ\'IdA que vc:mo• c lanlo dit.CUtimo•. Se o• d11do• do Banco Cc:nlrul 
!Jo \•!&lido• p:ara .c: dit.CUiir a divida, uc:m!ilamos nós que: V. Ex• 
lambi:m os c:onsidc:rc: v61idos para dit.CUiir lodo o problc:mu. Entilo, 
nolu pr~'upo•içilo é que dizemo• que, rcalmc:nlc:, umu providi:nCia 
dc•·eria !>Cr 1omada a rc:spc:ilo desse: item, como o csllt !oendo, \'ilorio· 
s;rrncntc. u rc:srcilo de "Trunsportc". Veja V. Ex•, ulém do a parle, 
vamos lhe: dar um pouco de o1imismo. No ano de: 1974, livc:mos um 
!>;tido liquido negativo, cm "Trunsportc:", de um bilhi\o c: sc:ssc:nla c: 
cinco milhões de: dólares: no :~no de 1975. novecentos c: dezessetc dó· 
lares, sraças a um:t pollticu asrcssiva que vc:m desde os ulborc:s da di:· 
cad:t de: 1960, de uma lula persistente: por conquista de "bnndeiru". 
O freie pou muitíssimo mais do que ludo isso de que nós falamos. 
com cxceçào de juros. Enlilo, dizer que o Governo nilo toma conheci· 
rncnto desses Jlroblcmus - nós nos referimos muito menos à alir· 
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mail\' a de: V. E..• do que ao a pane do nobre: Sc:Mdor Ciíl~ran Rodl.t 
- ..6 pode oa :atribuldo :ao c::alor cú paiUo, que nlo condtt com a 
drw:u~uo de: um problc:m.t cmincnlcmmtc lbK'O. Era co.1C o apanc 
QUCqucri.J!n(KcúrAV. ~· 

O SR. MARCOS f-"RfJRf-: (MOB- PEI- AJT&~ o apenc 
do alu~I'C Senador VifJIIio n,-on, Sa &rúb\C que r&l. o&abclca o 
,ocqo cntn: o que tcpf'Cia!~m. n& balai'Ça de: ~ a• '""JCft' an· 
taNIOOR&l• c o que tc:prctcntam "' tc:nd.a• de: Clpl&l, mG.atitndo 

11uc cwa• ultun.u tolo muuo wpmora Àqvck outro •tan", 

o Sr. \'lrPl'o Ta...-. (ARE.""A- CE)- Slo J'Odcna dcn.at 
de oe1, Scn.Jdor. pnnapalmcntc por""""~ 6o\ Julo... 

O SR. MARCOS f-"RfJRt: (MDB- M::l ,, ~ndo JU\lo qw 

"' ~~ tftlOQ)ca a CI.1C atan t.ambtm, .Jtr••-e. do qv..al \C ClO• 

, ..an ~· cir>-lu• br.uakir.u, 

O ~. \1rctio n_.. (ARE.""A - C~l - Sml ltlt.arocnpa 
\' E• •, ,.,.wia- de lcmbf'ar o. n4mmM culOI.: luaot • ~'~dela· 
.so.., an 197), ~ lJS aulbc)o de d6l.ara; JIII'O'. *- I biUt.lo. 
o&.)9 aulhbo de d6lara.. e-1at0t de que !o&o1 Ot 1\aeaaeiiMJIIO\-

&- JIU'O'. .. ptOpiW'ClAo que ·-·---~ * .,.... ,_. 6nur dc: p.pr,, 

O SR. MARCOS F'RFJRE (MDB- PE}- Daut de pep~, 
züo, Ma• bA outra• IIWXIf'at.. 'f'OII dlq;at U. 

O Sr. \..,_. T"_.. (ARE.""A - Cf) - A patCJda de l)) 

~d~ de: d6lara - ai olaftloa de ICOfdo com V. l!.l• - pode-c 
d.tmanuar,- ou patCJda-~ -prc f1.- IoCr, an l.ocSoa o. 
"'"'"" rroaunaamcnco. - t ban mm« do que • petc!da de tun.-

Parcu que .,....,_ tomando o tempo de: V. E.a•. aw t um 
uwnlo elo .,nacü..ct dc: ac datCVIar ... 

O Slt. MARCOS F'RFJRt: (MDB - 1"1:1 - V. l!.l• tó oU 
•wnr.mdo DOSU oraçlo. 

O Sr. \'lr&'Uo T ..... (ARE.'IIA- <.:E)- Ac:m11tamot 1161 que 
d.a datCVa.alo •iria hu. Veja V. El•. Luc:roa c DIYÍCSaMSO\: no paiodo 
<)c I~ .a 197 J. um.a mtdu de: lnCnO' 1.)6 mi!Mo de: dólatca; .-iAfcn• 

dotrincbou como tu. &IIU. o 8cDco CCIIt.nal - u rcodu da capllal 
an juro& c luctOl c: diridc:adol. E.s.1oa chunbw('lo. pot "cal. j& r1nba 
lado a oponumda6c dc: fan:r. Em qUIIdo lupt, V E.• IDO\UOU, de 
tpa1 modo, qve a patcda dc: pao w rden aaau-te 101 j-. que 
aacmdcm a l.o1J9.600.000 de dólato. 

Ar teria 41M ac ..-.Jw doa ~ dto da IDIIl lleda. que 
mo ,.._.,ta a~ da uma pollbca tiCOO&Dlca, que puea 
"ctndl.o MOa. de ~~a~ IDOddo ~ qve ...a M06o ~o 
de an.ca• tc:Jimlda da~ .o 1oaa1o do hap). E.,.._. 
IC, - dftt~ pmi$IIC Clllln&&lat COCIIO ~ .. ll'llha CWU.. 
.o coodaw o cadt~rl 'NIIk» ~do ltWl, t&lftdo CIDCII que 
.--iidoto .,_11m -IIOCt dallll paont.ll6 de~ de 
tufO&.~: poda-la ~ - taha rtplliodo lndao IJIIe

,_ dctk pt011ua<it m liMO - ca- CISUiC.M - proa~~ ... ~· 
~· f'IMc>oeld• - - lllol&nla .., altf10t, ;opt ,.,.. • 
~I• de lUfO' ou .,_ .-....a. lbia paiU do 4\X ........ 
t.1tlt--.c para dnt&t"Qet 0t -lucrOt.. O quadro que cti.l ~A 
.odmlllnU:ao;.lo> c l -IÚDC» ~ISitCI..., ~ 4c:l pcYWo ltleOJI9~oi, 
mol&l'l q<lltf .... qv..&QtU.• .. aetliodo -~. II*OQVIt 
l.ellltlâa ~ .......... -·•teoe ---.. 0111 • .......,.. 

...a~ lâ:llícll. .....,_. multiMC' ldt ~ ,..,. • 

- """-- (Qv.Wt~» lU) 

O Sf, \~ T._.. (.\lUSA - C:t:l - f'Nf \' f.t• ~ 
qv.a111o t ~ l"""mu,nn cm lf~..., IOC.a.l <b ~~ I:J!Q 19') 
lonm 1'9 moflt.)o frtl ) ~ !J.i ... ~ 6f ~al'ft 

o sa. "'"•~ no•e: tl-lno - M:! - """ koocw ... • 
du~ frtl ,.,...a.s.. c .. ...,.lb>to.a '""""i.lt • ..,._lll:al,..,._ ta.hou 
~- (flq,U prlh> 4ol ,.::t.) lllalr..)a. ~·., 'I'"' Ot ""~ 
tl:p!'COCIU.IIWD ol ._ - ~ &r'l't'6onoh4tftMBIC 

0 St. \'~ T;-. (Akt;SA - Cl';) - Sio [tllJOC'IIIc 

~, 01- (!'lamtndo .a ~ ck \' l:.a• PI'* o 1•10 ck que, 
,..., alem .nuo.ctn.:u ~ISIOa. ~ •dalianUIIII''at c ,.,......._ 
IC'm<>\ um ....Ido llquodo nq.all'u dt -- i9 mil.b<lo., o que 

lqwaoat~ -- de: 1/ JO cSo -Wit« do ..Jdo IICpiP"O - da 
balallOI de: ~ que ~ ctu&t f,tiJICia ~la - prlmiU· 

,_atar man Ullt d4doa. pcwqvc (li)Q1tocn.utdo t que podc•
.:.bcJ;At • .S,Um poalo ... 

O SR. MARCOS F'RFJRt: IMO R- f'E)- f. col.abo1~ que 
.att.adc\'0" v. b• 

O St. \~ T'tWII CARESA - CEI - Pruncuo, JUIOt.. 

Sq;undo. tun.ponc:a.. E.o~ca .~ oo elo" p•ndca llcn.e nqau•-oa da 
balanç.:a de paJA~~~C~~to. Tcn:ciro, turiamo. ~o - c jA atou 
\'. E.•• - na parte de t'CIId.at c ap1t&at; IYCto. c d1•1~. Vt 
\'. E.• • que divida 1cnd.ae ·c ciapu.ai• par" podmnot 4itcuur -
\'. E.••. ah.b,j.i fez rcfctêna.a a í•lo: de um Ltdo,lua~ c dtvidmdol; 
c. de outro, jurO\. Um11 pDrtc incompn:cnai•"Cl no momento, c outta 
pane ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - AI hA uma 
diM:ordjnc:ia de minh:a parte, mu chq;~an:i IA. 

O Sr. Vlrclllo nYOra (ARENA- CE)- Entào, vé V. EA• que 
dos gmndes itens 11 ut:ac:Jr: I - juroJ. Qtc nào pode .c:r. No 
momento, K deve. é puru pugur. V. E..• pode discutir conoKo .c a 
d!vidu está grande ou nào c nós mostramos as razões de ter tido es111 
divida. Mas se: existe c temos que mllntcr essa juros, nào se pode. no 
momento, diuntc do roto, dc:i~tur de pagar. 

ontcmaáonai.t.. lnCnO' 1"1 malhc)a de dólara. 197.&: luctot c 
d•vtdmdot.. mcnot ~9 llli1bóo de cSólatet: lriqcm íalctDadon•la 
~~ malhóa de dólarcl. 197S: luc:roa c di~ mcnot l.lS mllb&s 
<)c dólarco.; lrÍ&Ieft• inccnuac:ionab. tnc:n01 31) mlJb&a de dól&to. 
QucriamOt com iao sipiriClr a V, E..• que t.. doa ltm• da bal&IIQI de 
ICtYI('O\, 0 que M: pode COmprimir, Podan01 COIIIprlmir. 0 (!'CU. m&l 

até o nrr,_nrty. soe.. ll'llnlpon&dOl na noua bandeira., ~ 
lt:an•portlldo na bandeira cstrantcira. ~ o millmo que .c pode 
obter, M:ndo n61 um Paú importador c aponador. Squrot: o6orrc 
até o conlririo. Com a politica adotada, pusam01 de aponador de 
rccuncn a impon..dor. Luc:roa c dividcnd01, mcn01 l.lS milhOc:a de 
dólatc:J, Podcm01 tc:duzir, seja 10b forma c:oen:iti~ra. seja 10b forma 
de inccntiv01, pane dcuc:s l.lS. Vam01 adiante. CiOYCmamcnuU: 
quanto A despcu do Ciovcmo ar (ora talvez IC pudcuc raur aJauma 
pequeno rcduçio, mas nAo seria muito srandc, V, Ex• b' de reconhe
cer. Assistência t~ic:a, despesa administrativa de royaldft, mcn01 
!!9 milhões de dólares. Isso n:pn:scnta para o Bruil um srande avan· 
ço, porque nó• já temos uma n:ccita de 134 milhOc:a de dólares de 
uuiucnciu •=ica que prestamos fora, contra uma despesa de 223 
milhões de dólares. Aluguel de equipamento, ainda f: grande, 87 
milhões de dólares. Despesas bancárias nlo podem tcr reduzidas. 
E.1scs sào os Itens que, no estudo do Banco Central c, acreditamos, 
no do Sr. Senador, nós poder!amos comprimir. Então vê V. Ex• que 
a margem de manobra da compressibilidade desse todo, que parece 
f:mtústico - três bilhões c duzentos c trinta c oito milhões - nilo é 
bem grande. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Este IUpcclo 
discutirei logo depois. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a 
colaboração que vem de ser dada pelo Senador Virgnio Távora c que 
nos permite fazer algumas considerações a respeito. Primeiro, S. Ex• 

O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA - CE) - Quanto 110 outro 
item, Lucros de Dividendos, podc·se fazer alguma coisu. Podemos 
udiuntur u V. Ex• que o Cioverno estudo ulgumu coisa a respeito. 

O SR. MARCOS FREIRE (~DB - PE) - Espero poder 
coluborur neste estudo com alguma sugestão concreto. 
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IIMI~.,.~-. "'' tliÇ'OIIIkttl*""'"' ,........_ ... ""'"'' ~"'-""'
n.,.-..,.. 4ni<AI1t~•"· ,_- ~' 1.10- ~,.......:1141' « 

o ._. __ \U.COO. t'lt.Jat (\.10. - M) - tu.w• E a Q1lf 

.tll.fli•)IO!o- olil"'ló<lllf tt<..,o rn11 '-~'lt\010 6f flll.fm!IUI. 'ICIIIII mail Wte~, o 
rot~Q4oi\lll'l\o 41111 ,l...,w. \tu ··-_.,.., - t.rà JIC'lll• ~(a(la• 
~ ... """' , .•.... 

'''"""""' .... "'-·-" • ~ .. a:oooo4t-. ~ ........ 
I"'.,.~, """'""'~' oo ClliOo6o de CD(llal'&l oU tlcm, aoduU'-c cm 
td""*' ~!Ir ~o 4ot. I! ll!lil a~ c.W pdo l.alo de u·a:a 
tOCt:t~..lo •• ·~· ~~>ler~• - potquc. (lOCDO )l d«iaf·amo• 
&Aicr-IMIIIIC. f.&n.a•>OC II«IC.'IIIoincl k-·.aAW um lbquc À C''&Wo de dl\'1• 
..,., que $c ale'ID t'qW'ClleftU.-.. - ma• ru manara ck como l~lo. "" 
rnannt~ t<Obf'Cludo. de &llnJJt apm&• dclc:rmorucSo .aot que ''UJ" 
pua for·.a. c que n.\o ê cu.lammsc aquck qiiC mau Ja.&a. n1o t: aque
le que. du'CtA ou mcSu'Ctammlc. lcpl ou tl~mmsc. cSc:tpcJa no• eSc 
donhato U lotA, 

Enslo, cole tlcm •·iA~tm• inlunacionai• dC'·cria .c:r 111acado, ma• 
cm oulnll baoco. 

O Sr. \'lfltnlo Tí>or• (ARENA- CE)- V. EA• concorda que 
dC\•a ~r otaC<~do~ 

O SR. !\!ARCOS FRf,;IRE (MDB- PE)- Evidenlcmentc. 
Nilo me contnoponho, de forma ulgumu, às restrições às viagens 
intcrnucionuis. Pelo conlrnrio. 

O~.\~ TA..-. (.\Jtt.,-.;.\- CE)- COibO _...,~ 
~que \ f.•• alo.> (0>0( ... ~ ~ 

o s.a. \fAiln>s n1r.nu: 1'-IDI- rt:l- s.= ... 
.-\U ~~~.a!'«"'~~· Tatdou, C' 
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~14 .. ...,..,.. 
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...., - """"'""· t'D"'"''''f .. ~ ~· - a.- • ~ !'ai~ • 
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r.J ""· '~ T .-. t"lltt.!'OA. - CU - Oot>~ 
tA.~ ... .--

O :'>oll. "J.':'oo~PI:~rt ~~~ ,._.,, - ,....,., ... q..c ~ 

~"" a--·,....,..,.... ~ •- - ""'_,..,..,. -t'l'looo c
•<Nt•4-~~ 

n ~ \t.Uf~ t·wnn t'm• - rtJ - R..~u.. 
'Uitll.t.t'4~ -.. • ..,..., t11q</# ....,. '~ ~ 

o..,. '~ r•- <-'lltt.:-oA- n:)- ,._,_ .. ...,...: 
... ,_ •• .w..--··"" \'.l:.t• . .-..... pi~. 

o :o-a. \han~ ••uu. t'm•- M;J- o 1J6cr pom:au 
"""'lf'•II'JI qoot 4ll- ,.(8 lllioo Ulltl ~. ~ dllo4ot'll.aJ doa

n•.U"""- 4a• ....... .,.,...., 4a• Qaat.ao d4ll IC'Il ~so, a..a.o que 

... t... t.J, ·-'~ .. ftloloollol~ 

n ..... \~Ta-a (A.JI.E.SA- CU- So-U).IIlo. A 
41•~• t ~. o ,..,'O t ~ i\ ~ tC1 que V, f., ... •mlwll C10CD a 

a.~-:a.u.ru. QliOf- di (lelal,_ ~ ~ ouw falat Dela • 

o ~ .\t4aCO!i F'RURt: (}.COI - Pf.J - ,._ &ciiW 

~ .,.,u·a• qo;oC" me~ •·4bd.a• Po6c ICll' que\' .. I:.'' -
.,_ ~- a(ofha (IDe us&~ pan pcliiUnOt ·~· 

O !W. a..... .. s.-...- (MOB - RJJ - \' .. E.a• me pcnn•lc. 
~'(~"' 

o SR. \tAJICOS t'llt)R[ (MOB- PE)- Pou n1o. 

O !W. ~ SatanoiM (t-l DB - RJ) - A aptcaa('lo óc 
\' t;,,• me pat'OI:C muno Ju;o:.a. COtf'Cta c. prinapalmmle, oponuna. 
( (Üto qiK t uma aboniqcm """'" um AnpJo que. para o Go\'Cfllo. 
ê dlnol demtmdc:t. \'crir.ca·oc q~Xo Govcmo. com 1. 'ua polltia óc 
~ho ao aptul ~rantaro. ao. bcnclláot do capital atr·anJCiro, ele 
oc mtcda de mà a mb. eSc: JoCm~na a JCII\Ana. numa aliludc de 
cScpcndêna.1 c.acSa •'Cl. m.Uor .:ao in~ c o\ consribuiçlo daw: 
aptLal ~faR$Ciro. Tamban \'Crifil:amat que 11 (rtqOCncia com que 
.aulond.:ada, Mini•lrot de E.atado bnuilciroo. comCQam 11 dar aplica· 
çóa a cmprc::t.Ario• c a c:nsic!Ada que congrqam dirigmsa de 
mullonacionau. comeÇa. rcalmmle, 11 not p~p11r muito. No 11no 
pauado. 11ind.:a cr.:am apai')A) CMlll oportuníd11da, cr.:a o Fatival de 
Slllzbura; c. dc:poi•. 11 n:uníilo do Bu.JMtS Admlnlstndon, Mas, 
agor11, c:ua contalot, cuu aplicações atAo-sc amiudando, muito 
além do que seria r.uoflvel esperar quase toda semana h6 um episó
dio d~. Hn duas ~manas, foram os Ministros brasileiros cxplican· 
do coiSII) no Sr. Rockfellcr, do ChllSC Mnnhatan; na semana passa· 
du, foi o Ministro Velloso ... 

O Sr. Vlfltillo Tívor• (ARENA- CE)- Polfticn de muito boa 
vizinhança. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ)- ... explicando nos 
banqueiros londrinos a situaçuo da economia brasileira ... 

~ 

.J 
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Qn>..ldat ~ ~lioa ~ l.a.ID!ofJII ,_ ~ .\4utlana 
a;ort.u• que. •'t<ld<K dr !«~ ólol"" .a..hnm 1uo- dr iNa 01dona ~ 

ru a auftnn pd.a oj\laJ ~ Go--cr- lamol.atu •• ,_, dr lU• 

dlnomw ~ a;oot.ua., P'H ..m P"~ ~. que ~tldtn 

C111 <UioCO ·- IC .lAICO ck dc,;omdo O'« Pf',UO. ·- • Wf .-.abcJ,c.. 
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t>f>ft.at """' auw4, Cll1 dHI.toa. o - P.ú• - aulo, •uiOCI\.al*'la• 
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Por oulto t..do. ot.at•te~ou a...qur.ando 11 a10 dqlóul<n.. cm 
conta• etp«ult., o taMiimcnlo de Juroo c 11 cor~ moná..lru. IICK 

moldet cm que t.\4 apl.cJadoot ao tn~idor n.adOtlal • .aqudc que .abn: 
a t~W C'oldcmct.a de poupança, q~»e IC ptCMup& poupanQa popul.ar. 
embora nem ICtnpn: o tqa. 

O SR. ~I ARCOS 1-"RI-:tRt: (MOB- PE)- Fam neste QDio, c 
cut.amcnlc cm rcl~çlo :aquela 2 ilc:na ra1:an1a que llnhamo• come
'".!" a llnlllis.ar, c que diriam rapc:ilo h n:ndas de apil:al, inclusive 
nn.., bifuraçllo de jur~ c dividc:ndOJ c lucros. 

Embora o Hdcr do Governo rcconhCÇll, apcnu, que poderia h:a· 
•cr uma comprc::ssào cm n:laçllo a lucro• c dividendo&, acredito que 
pudcuc:mos estudar uma fórmula de c:nfrc:nu.r o aluai peso dc:uc:s 
doas itens cm conjunto, componentes que Jilo da Renda de Capital, 
para aliviar o problema da balança de pagamentos. 

Pon.anto, Sr. Pra.idcntc c: Sn. Scnadorc&. n.lo me: p.~rc:cc que, 
numa titu.açào &.lo JttliVC como .a do atu.al ll.alan(O de Papmc:nlcn, 
pro.:urc•tc c:nfrc:nuar a.JA quat.lo oiiCfllndo, apenas, cn nacionais, 
m"i' umo1 YCl c Kmprc., chqou a honaa de, uambêm. pedir a cota de 
~criiTc:ios d"qucla que, aqui, tflllc:ndo JCU& apitai•. t~m tido Oi 

JCUl lucro• que nao uo pequeno•. Nao JC tinaari:a dela c::ua lucros. 
estuiam cle1 mantidos, devidamente dc:positadOJ no Banco Central, 
rendendo o~ seus juros, falc:ndo face ao proccuo innacionArio com 
direito a corrc:ç:lo monct.1ria, mu estancaria a lllngrin nas noSSlls 
divi$115 cm mais de 2 bilhDcs de dólarC5. 

Seria a limitação das remessas de rendimentos dos capitais es· 
lrangciros, por um pcrlodo determinado- de cinco unos, por c:xc:m· 
pio. Depositados cm contas especiais, renderiam corrcçào monetária 
c juros de 6% ao uno, nos moldes aplicados às cadernetas de pou
pança. Terminado aquele pcrlodo, tais recursos poderiam ser reme· 
lidos na forma da legislação vigente. Ou untes disso, uma vez 
rccquilibradus nossas trunsuçõcs com o Exterior. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Sr. Prc.~idcnte, vou concluir 

Acredito que C5ta minha iniciativa, que -assegurou V. E.v- é 
imbulda dos melhores propósitos, corporifica uma contribuição que 
julgo ser mais uma do MDB, do Partido de que faço parte, pura. 
enfrentar, com melhor êxito, a grave situação que o Brasil atravessa. 
Muito obrigado a V, Ex•(Muito Bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
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tilll elo r..·mco C.::nt~J. do ":lrn:.•~ l 

O SR. PRESIDENTE (Maplhlca PilllO)- Coacedo a palavra. 
como Udcr da Minoria, ao nobre Sawlor Franco Moa10t0. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Udcr da 
Minoria. pronuncia o scpinlc dilcuno.)- Sr. Praidca1c, Sr1. Sena
dores: 

A pi"CCItigiosa rc:viJu americana Fonlp Pallcy, dedicada l 
politica ex lema, acaba de publicar um lonao c inlen:llaJIIc ardao de
dicado ao Acordo Nudc:ar que o Bruillirmou com a Alemanha Od· 
dental como buc de seu dcscnvolvlmenlo nuc:lcar. Eatc artl,o, de au
loria de Norman GaU, foi traduzido c publicado no jornal O EâdD 
4tS. Paalo, nos diu 13 c20dcjunho. 

A Politica Nudcar Brullcira, que foi definida com a criaçlo da 
NUCLEBRÁS c postcriormenlc, mcdianlc o Acordo com a A~ 
manha Federal, conlou com o apoio do MDB, que procurou refletir 
a opinião da grande maioria da comunidade cientifica bruilcira. Ao 
fazC.Io, enfatizamos a ncccuidadc da adoçlo de ccnu mcdidu que 
o Governo lerA que adotar, mu que esl!o tardando, no ~e~~lido de 
assegurar a panicipatio de pcuoal nacional cm IOdos os nfvcis do 
Progrnmn. Em suas linhas gerais, porbl, o MDB aprovou a polflica 
no que ela representa de definição cm um actor que hA muilOs anos 
estava negligenciado c vollado para a compra de rcatorcs pronlos c 
acabados da empresa americana Westinghousc. 

• O que rcclamAvamos, cm succasivos,pronunciamcntos feitos no 
plcnârio do Senado, cm 1974, c o Governo Ocisclsc prop6s a lançar, 
foram as bases de uma indllstria nuclear no próprio Pais, que levaria 
à autonomia no actor dentro de lO a IS anos, autonomia esta que se 
deve estender a lodos os aspectos do problema. Nesta reafirmação 
da defesa do interesse nacional nllo poderia faltar, como nao faltou, 
o apoio da Oposição, apesar de dlvcrgencias cm alguns pontos. 

AIW. qiWido 1 história CIOCilplcca cta cvoluçlo da Polflka Nudcar 
DO Governo Gcild for ooallda, l: QUI! MI podd avaliar, COID mab 
profWidldadc, o qulo lmponuiC c palri6dca rol a partklpiÇio da 
Oposiçlo que ~ .. va:a, acusada loju.tWDcDtc de alo apraa~lat 
proposta~ COIIIUliÚVU. A mudaaça de DOUa Pollllca Nudcat roi um 
cuo dpico cm que te vcrillcou a puúds-çlo ativa da OpoUçlo ou 
din:uiza adotadu pdo Governo. 
· Por c:su naDo, 1 adlbc do artJao publicado cm Fonlp Nlc7, 

que poderia ser fci1a pdo Ciovcrno, pode rcccbcr lambbzl da Oposi
çio alpns comcn14rios, que podcdo contribuir pua dcmOIIIUar a 
seriedade com que nosao Partido enfrcnla os problcmu nacionais. 

Energia Nudc:ar 6 um uaunlO de pande impordncia interna c 
a lema pua o Brasil, c o MDB nlo 1e r una ao dcYcr de uaumlr JUU 

rcsPonlllbilidadcs na mat&ia. 
Vejamos o que nos diz o colaborador de Fonfp Pollc7: cm pri· 

mciro lugar, o artigo l: c:xtmnamenlc bem escrito c vM4: por •ua lei· 
lura o quio bem infonnado estA o autor, incllllivc 10bre os probl~ 
mu cxislentes entre o Bruil c palies vizinhos. Atrav& de amplaa ci· 
IDÇÕCS de toda a lltcratura10bre o wunto, ele parece estar próximo 
du fonles que definem a politica dos Estado• Unidos na questlo. 

Em suas linhas gcrai1, a posição• do artigo pode ser usim 
caracterizada: ele apresenta argumentos saudosistas acerca ao 
'monop61io que os Estados Unidos tinham 10bre energia nuclear, 
privil~io que foi dividido, mais tarde, com a Unillo Sovi6tlca. 
Lamenta, a seguir, que energia nuclear tenha caldo no domlnio 
comercial, apesar de ter sido sempre uma indllslria complclamcntc 
subsidiada. Esta l: a base do seu argumento. A produção de rcatorcs 
nucleares caiu no domlnio comercial c com isto ficou aberto o cami· 
nh~ para a proliferação de armas nucleares. 
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O ~. t.b ......., IAJU:.SA - I:SI - l'nnulc:- V 1:.•• um 
~ratu•• 

O SJL tllASCO MO!'o'TORO (MDP- SP)- Com prua. 
""""" ., .ap.anc:- l)r \', b • 

O !W. t:wb Rr...- IARI~SA - fSl- Quero con~tratular• 
mt rom a rt-ploa que\' E•• lu a c:o.oc anaJ:O do J011Uh~l.1 amcrac.1· 
no c ..ahall.ar. mau uma •u • .a amron.iii(U, pua o Brawl. da.t.e aC'Or· 
do nuck.ar .-vm .a Alemanha .. \'cm.mc .\ memória um dc:-b.1tc int"""'· 
unlc que toe •'Cf'iriC'Ou na C.imara do• l>ct'utado•. quando ali oc di•· 
cvua. cm lermO> de apro\'a~lo, o oarotdo C'Cicbnsdo. Um ilu•trc par· 
lamcnt.:ar da A R ENA alirmoa••:~ que :~quclc era um grande aoordo. O 
cmmcnlc Ocpu1:ado hnscl Diu-No••~ao, um do• melhora parlamcn· 
uno que lemo• no Congro.w N:~cion;sl, rcd:~rguiu, relifiCllndo o pro
nuncmmc.llo de .cu colq:;s, que abliOiuuamcnlc, nà<1 era um grande 
ac<1rdo. Então. o parlamcnlur arcnist:a corrigiu dizendo que era um 
dos m:aiorc:s acordos. O l>cpulado emcdcbisln continuou a divergir. 
:tlé: que o parlamentar du r\ RENA. pensando C.~l\Oiar o ussunlo, dis· 
se que cru o maior acordo lirmado pelo Br:tsil. Nesse ponto, o Depu· 
lado Israel Dias·Novacs relilicou, finalmente: esse foi o maior acor· 
do assinado pela r\h:manhu. 

O SR. FRA."iCO MO!'oíORO (MDB- SP)- P~t.a informar 
a\'. l:.t• que .:a poUclo do MDB to1 dana otc rapa to. Apro•·ou o 
'"'"''do n.a• ,...,, hnh.a• tund.amc:tll.ut.. .a.:ta..xnl.ando a rccomc:ndaçlo 
ck que de dc\'Cfla I'Cpletenl.11, IÜo a wmpiCL ltanJdên<:u de uma 
l«noiopa K.al>ad.1 - o 'IYC alí.1• Jl ld'i:l um ~loO cm rcbç.\o .\ 
~ .anlc:t\Of - m.a• cSc-U1.1 M:1 .aoompanh.ado ck um:a lmplcmc:n· 
1~. <om a p.anoopaçlo ck tb:niCO\ bra.,lciroo cm I~ oo nf•-a• 
do l'fOSf'.lftU C c:tn IO<b 0\ toell\ ..:1otCL~ llO >dOI ck f'CWIUIU jtCOlÓo 

r>"~ a.o ..:1ot dJo tiuc.a nudc.~r. no octot cl.a cncr'u nudc.ar. de modo 
<f..C o tw·.aul n..i..> oc hmd.&t1C a ump&c. t~o de um.a l«nol~u 
d.al!oc>c~ cm ovllo> P.ait.. m.ao p.att.Opa,te da dabor.~Çlo de IIIIU 

'"'~ ft.JO(lKtft.al. t:. .. oc"' ICllllodo rund.amau.al do .aoordo. que ~'C 
oc:t -*'-.p.u:h"""" <•- .a ·~t.Unooa do C ~rolO c.. paf'IJ(Ylarmcnlc.. 
dJo (~"""' lmt co.l.a mu.~ 

O~.\~ T._. (Ailt:~A - CE~- Pctmtlc \' b• Ym 
.a;u.nt• 

O !'ia. "ll4.'C'O ~10!'-TORO (MOO- SP)- ((1m pt.uct ov· , .... ~~.....,., 
Os-.\~ n._.. (.\Rl:SA - Cl:)- Sobre Sc:udof. nlo 

~ .. <' ...oím11&.> ck toe'l!~~"'•h Grlfooa do Sa>a6o ~ «kbt.cSo 
""' .:.a :'f. ~c.. o pnmc:rto atu•'c:I'Üno 6o A(1)fd.o. a-, com a 
"'"'twl"':JI(l.Õo ........ 4c ..... u..,. .,_._ r<JfQUC: nlo lcmot cw pn:ICft• 

..W. tU• 4c <P!I LnN lh.:~o. do A(JOI'do Sudcar Brudato. d.a 
I"''llt..::a ftvdr.~r ""·.au.lora. c1.a paf'IIOpJIÇ1a .SO. dlfc:n:nlco P.attodot.. 
"-' daN-r·~ .. <!..,.,..,.. q..t fo!ltlfM'fttC' ·~ .a oe1 a m.uot conqua..u 
~.!l.,;:a ok'l.l.r ,.,...._ 1)00 !)li,_ lcmpot.. T ah1:1 a m..aJOf dc IO<á• 
~· tnr-m•n • ('UC anr~ que'. la:ncr:u•-rlmr:ns~. l'fOC"&II'.1, cm I'C'M" 
lta.mio ru ~-..-u dolnNII(:a 4c um oulto Patt..l.ançar a cu.1n~a c 
.a~l.at a Aki:~A c MOil. o.qut~an .at.wnlo 1lo tmportanlc 
~. t'C'.alrncntC', r•r.a .a ,--~ oSok ott,ct,,., c par·.~ .a r.ata(,. 
'~' ;11(.._ ,..,,w~ ~·"'""''C d1•'c:1~• p.anHUru.t.. oqa .t mAna· 
n <•-.m.• lu~><:>ot.>OU <• P.a:lamocnlo ena cklcu do Jnlctate 11.10011.al 
l...ai:M'I!II.a•-dmmtc. ~te ap6oo o rc.:nw:o patlamcnl.at ~ 
·~"'"''.a' "u.at ... lb<> l '""'U<)n·~ d.l C.au.. cm 'I\K a• p.al.a•'f.a• ck 
\' l .. t• dc a;-o ao mcuno. 'lUC J.\ têm como .a.-al a auloncS.ade de 
1.""' 6o ""'Pantdo . .num .:'<>noborad.l• rc~ d«umcnlm c pdOl 
l.a1m .. ._ ... , .tf'tCl"C1il.>d<" l'.all.t .a d«lat~ quc,.,. JYJ,;.bamoo obn· 
t....,. .. a I ara 

O SR. tltASCO MO!'o'TORO (M08 - SI') - Av.tdcço a 
•-'"""~ de\' .. 1:.••. kmhrando .tpcn.lt.. p.>ra cat·.J•:tcn/.ar bc:m a 
1"<"":1o .S., Jlt:a .. l .1 ~W: I'Clf"CCIO. C .1 JU\h.;.a do ólfi'OIO que :1 OpoUÇ<\o 
ckv.i• hnh.a• lundamcnt.u• d~w: ac-ordo. que ... du.u srandc:\ polrn· 
o.a• - l'...ud.» Unido• c Rum.1 - dtCacullaram c w: opulCf'llm a ale 
a.:IDfdo. 

O Sr. \'~lo H...,.. (ARENA - CE) - Opuocnm..c lct· 
m•n.anlcmc:nlc. 

O SR. t-1lA!'iCO ~10!'-'TORO (MDB- SP)- AmdA agora. t: 
uma I'C'uta .1mc:t1C1na quem pubhca uma critica AO acordo. E. hA 
rou•-o• dia'- oom a ds•·ulpçlo a todo o mundo. do ti h imo Congreuo 
do P.1r1ido Comuna•ta, cm Pam. f'C'·elav:a a f:~IA de Lu1z Cnrlos Pro
to cm que ele oondcnava l:ambán. dentro da linha de obcdiénc:iu lt 
políuca ruM:~, o acordo nuclear com a Alemanha. 

Em C~lndu.ào. acrcdilamos que o Brasil c:5eolhc:u o seu cami· 
nho, que: é o de: implanlar ~ua própria indústri:a nuciCllr, u exemplo 
do que lc:nta fóller cn1 oulros c:ampos industriais: politicas deste lipo 
olào cm implemc:nl:açào no c.1!10 da indús&ria aeron6utica (através 
d:a L;MBRAER) e da indústria de compulaçào (através da 
DIGIBR,\S) c: nào 1•cmos como podcriu persistir a polhica da impor· 
taçilo de "caixus-prctas" scguid:t anteriormente pelo Brasil. 

Com isso, o Brasil reafirma sua uulonomiu c nilo põe cm risco a 
p:tz mundi:tl: c:sl:l puz só pode ser ussegurudu por convicção c por cs· 
colha das divcrs:ts nações envolvidas. Juslumentc a existência de na· 
ções de divc:rs:ts d:tsscs (desenvolvidas c subdesenvolvidas) é que cria 
perigos de desestabilização •na situação mundial. Impedir um país. 
como o Brusil, de quebrar a burreiru do subdesenvolvimento é: jus· 
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r.:.mcnlc: a mdhor forma de: criar rrntàc:s cntn: nch c: nOAOI vizinhO> 
rróumo• ou di•lllnlo. 

O Sr. PfCr6úo Pew1~ (AR I:!" A - PI)- Pmrutc \', t:..,• um 
~J'.IMc:7 

O SR. FRA~CO MO:"o'TORO !MDB - SP)- A comp.u~.\o 
que U\U.:IImc:nlc: ~ fcit.:1 - t.unbàn por !1/ol'll\.:ln 0~11 - t: .a d.u .:~rma• 
b.:lctc:riol~•c:u. I:.Ll• ..lo n:buv~mcntc b.rat.a• de: ia.n:t c cettamcnrc 

o Pr.a ... l tem .:~ocuo ~ d.a• ~ IIIC\m~ (orm.a QI\C tnllmcta• ~ 
mc:nl\10. 

Arma• b.1ctcno~\C'.a• rodem -c:r llo ou man moMltcr.u do QI\C 

~rm.u nuduro. T ode). oo. p.d\C\ abriram m.\o del.u. m.a• n.\o ~ I«• 
~·• h•oqulmiQ c iarmacturlo:'.a rm.-o.t.Ana 1"1''" (o~bfd·l.a•. 

Pd.a morna rvlo, nlo ~0\ r->fltue abnt m.\o ~ IC\."IIO&o$w 
nudco~r que podc:t·.i \Oiucwnu alp!n.• do\ -- ptoblcm.a• b.&&I(Oo 
~~ .:.pct.ar do n\00\ atw:Jnl.adoo. n:LU••·amcntc l Pfod~ de 
.:~rma• O Go•ono br.aularo a•OCJuro>u que ~.a nlo t w.a Jt11(11('lo c 
" ~o aróu ~" JW;JQ("lo. 

~1(1 (Um pt'a.n:t O .1!"111C de \' E\ • .. 
O Sr. PI'Cr6.lo Pw11Ga CARI::~A - P1)- C.abc-mc. umj\bo 

mc:nlc. Sl. 1Jdc1 da M•noru. cJot\.:lr a ~ .:octmtc do \CU P.at• 
bdo no toc:antc .:1 ~c '"'~nlo. 1!&. que. cm d••uu• Of'Oflunidada., 

1#.1 p.al.wt.a c de """' romp.anhntoo, te ftlft'.am ov...,r "" tel'll!do de 
•J'OIO l roliiiiCa nlldc.lr do Br.at.il. l~t.lc dat<Uno de: \'. l~•· botu:.a a 
~lo, QI\C te rolo.:'.a. de: forma c~·~l. cm delcw de au1t111..:"" 
tnlctc\\C\ br.aulnro... 

O SR. ."RASCO MO:"o'TOJiiO (MO li - SP)- A$T.Id«.:a a \" 
1·.••; ~·ta~~ do M0'01mcnlo l:>ctn«r.lboo Bt'aulnro 

Qu.anro ao utO de fonte:- .allcrn.alwa• cnc~to a cncrp.a \OI.ar, 
tuto, c::arvAo ~ c outf'a• apool.:ld&• por Nomun Gall (OftiO •• 

hnl\.:1• cm que o Bt01.ul de>~ .:unccn1rar o.cv.• cdotÇOl, .:~baftdotun· 
do oo. .att.JIJ\'0\ c pcnJO\ da .\rc::a nudcar, Ctal\0\ qw o aniC'IIInla 

n.\o ~.l bem antorm.ado, De .arnboo. o.. 1.1dot. GO\'Ctno c ~ 
ltm a.u rnom;a praxupo1ç.\o. 

A o1plic::açlo ~.u (onlco (oaob)Cio de APfo(undado ~udo po;>t 

~lj:un• de not.lO\ melhoro ICcno<o\ c .u condu..Jo dcolc ~udo 
for.arn ob)C1o de: umo1 pubi!QÇ\o do I PI~ C c dc:JW;Jn IIICOfpottd.a l 
l'oUIICa t:.ntfJ:êiiiCa S.aaono1l que o1 Corntt..lo é\«ullv.a ~aoon:.al do 
MDP.adolou. 

1: oo ól)llo• so•'Cmatncnl.an. tw:Jf ouuo Udo, 01.\o arnplundo a 
paquau c a implctnrnt.aç.\o de mülripla• tonto de ctiCIJU. 

O a:no t que o Br.uil nlo pode: acat.ar umo1 pouç.\o de per· 
mancntc: dcpcndmaa rccnolóttic::a. 

~o quinte. Sr. Praidcnlc. 
\'ou oomcr;.ar lendo tte\:Jw da caru QI\C tC\."Cbi oomo um pedido 

de W)(>OtTO, um pedido de 11Jud.a. E a mk de urn JO~ qi\C f01 pr.:oo 
cm 197 I. c rl'a(l ronllnua alt il$'0r•. tem qYC lenha pena 1 C\lmrnr c, 
tn.1" atnda, nlo apm&• n.\o lcrn pcn.1 a C\lmprir, ta~lo taml>tm que 
r.,, ,onWc:ado lcJ.almaltc 1noponl.Âvd pdo Supremo Tnbunal h· 
der-ai, cm dcat.lo QI\C 1r.a.\11ov cm ~~. por tCf menor ao tempo 
do\ f~IO\ cm QI\C a&~'C cno-ol•1do:l. 

O Surmno T nburW.. Sl. Pmadclltc., cm acónüo an q~M: tíot 
tcl.1tor o Mani>!to :-otOf'Clr·a AI>'C.'t.. oah-o mt.ano mcv.. cnlmcku qvc o 
qUC't'd.odo ctíl at~•'CI. tOb o .-to 1St .,.... pmal, por "" 
mcnot de 15 &110\., ti. • ~lo~ dr pcfftWI«r pn!\4. 

f: ~~ lato que •lhf'!tOU .a llllc dlo Jlfl-'0 • dat'Jitooc o1 num 
rnJ•rldo um_..,.,.,,~ UJI\.1 ajllllll.a 

O !'ii. f:•b R~,..... (ARll.SA - f.5) - htaitt \'. E,,• um 
.apanc• (Ão.JQhiDC'IIIo do .:w-..cloof.) O t.:~lo. :~p.uml_.,.lc. t 
~f~ftbo. \.' ,~,. _._. oQIIIf - ~ otur. l tpo.cla lia 

·~ cr-.n.aJ, n11 ~ • 11 '""'"- au PHMJ..,. 19~1. A * ocr qvc \' I~•· ~ ck outi\QIO ~cu *"fln p.anu p.ar111 

um foiOOI:Úiooil c .a """ '~ c5c bnl!t.acle """""'*"" pgoikd -
.tJud.at s .. Cpooa dlo (1011~ praal. ..... duft. (lae._,.,..a6CIIo· 

mcnle l Pf\UI(la cS.> ~~ «-.. I.:M kit4 a r-oo·• cb lllioOf"Cbck~ 
$c: aLa roo laiA, a Pfiolol.o ~ oc ju.Cif_...._ IIIWit pcodit ln ..CiaeiCICIIdo 
- c. lftWI~ qvc t um ar...-lo l Wu dor out11000 ~ - pooik 
"" qw ~ Pf'O'!'.a ..,. ,,._ .-s.o ff'i:IA ~..._ a.a lmúa(u w 
Supmno Tnbuaa.l •'tdcflal t:. -. (latO, -· llip4tcw, -•C' 
~~~de ~u '"L!lon....S.:. 

o SR ... .\t:t.n IIMOS':'O..\IU> (~!Oll - RS) - Slo ~ 
""""'""' udo:wma(o)a o1 11l\C'ftlo do Clal<l' c.. fi« •-· • ~ou cm 
'--'"o)a de ~. lk 'uela&.al ou -1.11 :a fupOcCliC fOfmulecb 
pckl ctnit\Cnlc Scn..ad« l:urlll:o Rumdc. 1;. por ,._ IDNno. "-"'> 
dl1.:ulo O lctnpo of«ouT'Ido, ~IC por lllnoflll ClloW 

ar(lln~4tlao1. O q...c tqso!to oom \UflW'C!'ol t Q'IK'. &cedo o c_,tp, 
Supremo T11buA.al l:cdcfód ~OLa~ Cftl dcrcmbto do 
ano pa•wdo c.. ICI'Ido o ta~ .aocótd.io ll:uau!Ado CftlllodJ.ado, lllo &cnh.a 
udo pcmo Cftl b!lond.ack, \Cftl m.ail .se~, aquck qw. o110 julio do 
Su~ TnbuAI.aJ. t lcplmcntc Jtropootoh11. 

O St. J:.OC. Rt,._. (ARit'ôA - l!S) - Pum11c \'. IL,• um 
al"1nC'"! 

O SR. PAUI.O BROS."-ARD (~IDB - RS) - Com muilo 
pto1.1ct. !\lo plano da cnctJ>ÍA nuclc.ar, romo nO\ dcmau \Ciorc:t. o c::amt· · 

nho de nouo P.dt ~ o d.:l progn:~.•iva conquiwl de aua maioridAde I«· 
no16.:•c::a. 

t•Ara cota m.:m:ha nlo pode: hllvcr d1viüo c:nln: bnuilcirot. Go
•·cmo c Opotiçlo aminhAr.:lo juntoo n.:a dc:fa.:a de: um.:a polltk:a nA· 
c•onal de: doc:nvoh·imc:nlo lcxnológico ~m qualquer tc:ntido de 
domin:u;ilo ou hegemonia, mu oomo intltumcnlo de progn:uo c: 
con•·í•·i:nciu pudtic:~ entre todot 01 povo1 no plano internacional. 

Er.a o que rlnh:amot 11 dizer, Sr. Prcsidcnlc:. (Muilo bem! 
P~lmn~.) 

O SR. PRESIDE.,'TE (Mnsnlhilc:s Pinto) - Concedo u pul11vr:a 
ao nobre Senador P:aulo Bro11.~rd. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o 
r.cguinlc discurso.)- Sr. Prc:sidenlc:, Srs. Senadores: 

E.~llí por cnccrrar·se a primeira fase dos lrabulhos 
purlamenrarcs du presente Sessão l.egislalivu c, por islo, me vejo 
conslrangido u tratar de muis de um assunto nu - suponho cu -
derradeira intervenção que faço nc:stu fu~ dos nossos trubulhos. 

O St. f.arko Rrlnok (ARE!IOA - ES)- Como ·~ \', t:,,•, a 
'"" dlr\C'UJdadc: c Jtllndc c: a minlu ~ 111Aior. S~c ouo, 1acmoo., 
cnl.\o, de ptOt.aqruir n;a mcarna linhll de racíodnio. O t11to de urn 
mdiàado ler ••do 11btolvido d.:l ptillaa de um alc:J,Ido cnmc. nem 
.crnpn: impliCa"" •ua oollutll, porque pode oc:orn:r, c nc::uc auo • .c 
ocorrc:u, que apch o primeiro talo aiminOlO, c j4 no wo da 
m.:aioridlrdc. ele tc:r pr.alic;ado outro 11110 criminooo. T1n1o IWim, -
c V. E.\ • r..:abc diuo - que 11 fonn:a ubclioa do :alvlfA 1: dctcnnin11r 11 

ooltuna, "~e por ou1ro motivo nao olivcr pn::oo", Entilo, o que ~e 
no111, n:a nolr..:a ínlcrlocuçUo, é 1 f11IIJI de d.:ldot oomplcto•. Porque i: 
muito diflcil admitir·K que 11 uma pc:uo11. ~endo menor. se: manrcnhD 
prc:.\0 injutlumc:nle, ou ilcgalmenlc:, dunanlc cinoo anot. Entao, nc:rn 
eu poiSO informar nem V, EJI• pode: Dlirmur. O que dc:vcrno1 fazer, 
cnlilo, é nos coligarrnos pana obter dados oomplc:tos c esgotantes do 
episódio. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, entendi que devia trutur, 
nesru Caso, de um foto de que live conhecimento utruvés de 
correspondênciu cuja rc:pcrcussilo, depois, chegou até à Imprensa do 
nosso Pu!s. O furo, quer me parecer, é singular c, até onde me foi 
dado compreendê-lo, nilo tem cxplicuçilo a fultu de soluçilo até ugo· 
n1, uo que suibu. 

O SR. I'AUI.O BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador 
Eurico RC'Lendc nilo precisava Cllcrcitur, de forma tilo ubundunle, o 
seu lu lento de crim[nulistu, uma vez que, quer me parecer, a hipótese 
por S. Ell• alvitrada - como hipótese de discussilo que, cm tese, 
poderio ter ocorrido - ln C:Dsu nilo poderia ter ocorrido pela sim pie.~ 
razão de que ele se enconrruvu preso. 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA - ES) - V. E"' vui pcrmilir, 
nindu, umu outra intcrvcnçilo. 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, nobre Sena· 
dor, estamos discutindo com carência de elementos, c, creio que não 
vão contribuir para o esclarecimento da mat~ria. 

O Sr. wrlco Rcundc (ARENA - ES) - Vai me permitir 
V. Ex• porque cu nllo posso ficar cm d~bito com os Anais do racio· 
dnio da CliSll. V .. Ex• rcz uma obtcrvação que aparentemente me 
imobiliza, ma1 apcnu aparentemente; pelo contrârio, me agiliza 
mais ainda, proló.ICguindo no mesmo raciocínio. O rato de uma pcs· 
wa e~tu pn:lll nlo implica cm que nAo e~tcja re~pondcndo por outro 
rlltO criminc»>. 

O SR. PAUI.O BROSSARD (MDB- RS)-Sim. 

O Sr. Earico RC'$C11Ck (ARENA - ES) - Vamos admitir, V. 
E.l• •·ai me pcnnitir. 

O SR. PAlii.O BROSSARO (MDB- RS)- V. Ex• nAo pn:ci· 
La pfOt.lqtUir. 

O Sf, f..urico R"""* (ARE!IOA - ES) - A"im, V. Ex• atÁ 
adt•'lnhlndo. 

O SR. PAta.O BROSSARD (MDB - RS)- Mu 1: o 6bvio; a 
rond~:!.lo do 1CU r.aoodnso 1: d.tr·a,l: tran•parcntc. 

O Sf. t:..k-o RriC'IOIIr (ARE.'~~ A - ES) - Mu por Kt clara, 
pamd.aocM \'. e,,• oood11ir; pode .a clara para V. Ex•, mu pode 
~\lo .a ct.r·.a pan qvc:m, mau t.ar'dc. \i kt o ckbatc aqui tra•·ado. 
Sem l.ocSo.ltm o pn•iltpo da paocpçlo. da cbra:a. que tem V. Ex • 
I:.Cúo me pcnnll.a OOCDpkUr a 1ntct'-c:nçlo,. O tato de: 11ma powa 
aLai Pf'CU.. cm •111udC de 11m fato dcJÍIUO..O C dcpoÍL M: a\-allar I 

~~~~ de ~ r~ por outro cnmc. nlo caus.a nenhuma 
Ollt'anbu.a • .a pcMO.a pode. 11u.m du. prat.ar u.m cnmc. .ICI' proa por 
- cnJM., ~ por 01c cnme c anta da prítlo ou da conde
~ - da atando cm bbcnSadc - tcr pl'atieado 1110 outro cnmc. 
I:.C.tlo. da ,.,.. wr JUipda Nmlllath·amc:ntc por doí• ddsto. dite:• 
I'Clll~. 1:.•11( o raooc:úl.o, E.• • Ma• qucto duCf que a cv.Jpa da no~s.a 
(OC!Uo-t:nu nlo cabe .a m1111, m.a• a \'. Ex• que n1o Uout.c o. dado• 
OOCDI'k1ao 4.a tr.uall.•çlo cnnunal. 

.0 SR. PAL'I.O IIROSSARD (MDB- RS)- M.m uma •'Cl. 
St ~tc • .ou obnp4o a duCf que o nobre Senador Eunco 
Rc.ro>6r n1o l'f~La tr.a.n:r todoL o. m:u~WL da wa pr.Uica aim•· 
!Wl>llca .a OIIC dcb.atc. por 11m rnolt•'O mullo umplo: 1: porque n.lo 
h1. no c.a1o0 • .a maiL ml.tunu rdcrtnoa .\ priua de outro ddsto -
1\.\o h.\ tequcr tdcrt:ncu. De modo que .a h•rólac. qucr me patcCCt, 
pdo que ton, et.~.lt aduld.a. 

O Sf. Prcn.lo t•on..a. (ARE."'A- PI)- !'Cfmitc V. E.l• 11m 
4pal1C1 

O SR. I'AlJI.O BROSSARO (MDB- RS)- Com muito pra· 
ta. 

O Sf. l'rcrto.io J>llf1..0. (ARESA - PI) - A ocmplo do que 
ICfDO. lato cm oca.ú6c:L antc:río~. o. dado' que V. Ex• aproc:nua, 
a anda imp~.a .. cm tcrmo. circun,lanciai•. Krlo levado• ao M ini•· 
tl:rio da Ju,liça c. dentro cm bm-c nlh dan:mo. a V. Ex• c A Ca..a o• 
a.chan:cimcnto. dC\idOL. 

O SR. I'AULO BROS...,ARD (MDB- RS)- Sr. PtClidcntc, 
quAndo me loi dirigida e~ta Cllrt.a c com um pedido de wcorro, outra 
coi..a cu nlo poderia fAHr .c:ni\o o que e~tou rucndo aqui. 

AgradA·mc ouvir o apllnc do nobre Lldcr do Governo c, pelo 
mcno' isto cu po~ trmnsmitir, que CISC apelo nilo ficarA sem respos· 
111, 11 minha pala••r11 não fit~~rA .cm eco. Mas para enriquecer de 
novos elementos o episódio, cu quero dizer que este mesmo rato teve 
rc:percu~o inclusive no ~eio da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Valho-me de uma publicaçilo do O ütado de S. Paulo, do dia 
23. que diz: 

"A Ordem dos Advogados do Brasil podcrã rctir11r-sc do 
Conselho de Dcresa dos Direitos da Pessoa Humana - que 
nllo se reúne há dois anos -se aquele 6rgilo nilo adotar pro· 

vidências relativas ao caso do estudante César de Queiroz 
Benjamin, preso desde os 17 anos. Ao aprovar essa dccisi!o, 
cm sessi!o plenária realizada ontem, o Conselho Federal da 
OAB salientou que o próprio Supremo Tribunal Federal, re· 
conheceu que o estudante, devido a sua idade, nil.o poderia 
ser responsabilizado criminalmente. A retirada da Ordem do 
CDDPH teria o objctivo de denunciar ao Mundo as cons· 
tlintes violações aos direitos humanos, que ocorrem no 
Brasil." 

Paro aqui 11 leitura da noticia, que continua, c: c:Om uma ~ric: de 
outras inrormaçõcs a respeito da rcunii!o da Ordem d'?s Advogados. 
Mu, de qualquer rorma, com os dados conhecidos, quero manirestar 
a minha surprCIB c at~ mesmo a minha incompreensão diante: deste 
fato. depois da decisão transitada cm julgado do c:gr~io Supremo 
Tribunal Fc:dcrnl. 

De qu:alqucr sane. Sr. Presidente. dou por cumprida a ta· 
n:ra que cu poderia dCICmpcnhar, a de trazer ao conhecimento do 
Senado at.a ocorrência t!o dolorosa c: aguardar pressuroso, não 
apc:nu uma noticia. mu uma boA noticia a CISC respeito. Depois da 
dccit.Ao do Supremo Tribunal transitado cm julgado ~. pelo menos 
para llli minhu IUUi, di!Tcil comprcc:ndcr como aindA permaneça 
pn:w aquele que: roi pn:w ainda menor, 10b aaaaação da pritiaa de 
um ddito que tma ~do praticado q1111ndo, como c q1111ndo menor. 

Sa&c ponto, Sr. Proidentc. !ico aqui c aguArdo 01 adan:ci· 
mentos anunciAdo. c: promc:tidos. 

Mudo agora complc:tamentc de ;wunto, Sr. Presidente: c Sn. Se
nadofel, Pll"' voltar A mattria diJc:utida nata Casa. a propósito da 
politica do INCRA. na Ammnia. Quando tive cniCjo de: n:rcrir o 
fato que chcpra ao meu conhecimento c que: dizia respeito A dcprc
daç.io, criminOlill dc:prcdaçlo, de vutu An:u na Amazónia por cm· 
pn:s.at que 16 Clllo oplo01ndo aqudu tc:rru. Tive: oponunidadc: de 
ditcr que • depredação era rata de forma criminosa numa dcvu
t.:açlo pelo fotto mutilando nora c rauna da rcgilo. 

Pois bem, Sr. Proidentc. depois diuo. no Senado, creio que: 
falando na Comi~o de Agricultufll, o Arquitelo c paisagista Burle 
Man mencionou o que ocorrerA na Amaz6nia, cuuamentc: compro
vando c dando teU tatCfftunho aocrc:a do (uto aqui trlltado anterior· 
mente:. Uma d~ granda cmpn:~U, a Volbwagcn, $COa rcsponsi· 
,-cJ pelo maior inc:Cndio do planc:ta. nu linguugcm Burle Marx. 
(RÍ\OL.) 

Slo tenho demento' para dizer .c foi o maior ou não roi o 
maior inc:i:ndio, mu de tal wrtc grande foi o inc:i:ndio, que infor· 
m.a•·a 11qudc conhecido cidadlo que a verificação, n loc:aliução, o 
dimc:n~onllmcnto tinha ~ido r cito Atravb do satélite, tiÍ$ DS propor• 
~do inc:Cndio. 

Po~ bem, Sr. Pfelidentc. os nossos jornais - creio que são 
1odo1 o' jomai~ do Pai~ - noticiaram ultimamente: que o Instituto 
Bra~lc:iro de DcrCIB Fio ratai, o I BDF, c:Stâ cuidAndo de aplicar umA 
unção !i Volks..-:sgcn pelo abuso cometido, o;atnmcntc pela destrui· 
çlo irtClpon~Avcl c ilegal de uma grande norc:sta nn Amazónia. 

Fnla·IC Aqui, Sr. Presidente, que cerca de lO mil hectares roram 
arraSDdos pelu Volkswagcn e que ela atá sujeita à multa de 47 
milhões ou de 120 milhões de cruzeiros, dependendo da verificação 
da área depredada c: devastada. 

TAmbém aqui nilo tenho elementos para opinar sobre: algo que 
ocorreu muito longe dos meus olhos, mos o fato cm si mesmo me 
purccc: de: tal gravidade e vem confirmar cxutamcntc depoimento que 
trouxera no Senado, que outra vez venho à tribuna para registrar c 
puru rcclumar das autoridades federais uma vigilância na forma 
como c.~tu ArCll do nosso Pais está sendo danilicadn por grandes cm· 
presus, c predominantemente por grandes empresas estrangeiras. 

E.~se fato, Sr. Presidente, é de suma gravidade. Silo milhares de 
hectares criminosamente devastados C a alcgaçi!o rcita pela empresa 
é que ela nilo está sujeita à !iscalizaçilo do IBDF. Alega que tendo 
sido seu projeto aprovado pela SUDAM ela está isoncrada de 
qualquer lisculizuçi!o do IBDF. Ao que se sabe, quando da apro· 
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vnçilo do projeto, ficou expresso apesar de que não havia necessidade 
de ser expresso, porque decorre de uma prescrição legal, que ela se su· 
jeitava à fiscalização do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal. 

Sr. Presidente, era o registro que também aqui, desejava fazer. 
Vou manifestar minhas dúvidas. Quero ver primeiro essa cmpre· 

sa recolher aos·cofres públicos a multa de que se fala aqui. Quero 
ver. Mas de qualquer forma comento o fato, para reclamar do Go· 
vcrno a maior vigihincia. Nilo vou pedir rigor porque entendo que 
não deve haver rigor no cumprimento da lei, basta haver cxaçilo. t o 
que venho reclamar, é o que venho pedir. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não foi no Rio 
Grande do Sul. · 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ah! Tenho a imprcssilo 
que importa menos a loc:alilaçilo dessa violaçilo, do que ela cm si. 

Parece-me, Sr. Presidente, um crime contra a nacionalidade o 
que está sendo cometido, c não podemos assistir indiferentes a que 
tais coisas ncontc:çnm, que tais atos sejam praticados, com prcjulzos 
incalculáveis para a comunhão nacional. 

Nilo fizemos as norestas amazónicas, não temos o direito de des
trui-las. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. E.v um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço com pra· 
ler o aparte do nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Paulo 
Brossard, V. Ex• acompanhou também o debate que se tomou rc· 
gional face no problema do reOorest11mcnto de Mimu Gerais. V. Ex• 
hoje traz à Ca~ uma nova abordagem. Quando lcvantam1.1s aqui o 
problema de MiniiS Gerais, o nosso objetivo era que este Pais fouc 
dotado. c é preciso que seja dotado, de uma novu polltiCII norcstal, 
que se procure rCIIlmcnte dar no JBDF maior (orça de açilo, c sobre
tudo m:~iores recursos. O objctivo desse debate que travamos aqui no 
Senado sobre 115 terras dcvolutiiS de MiniiS Gerais, cm que se prc· 
coniLou, inclusive a próprio pedido do Governador de MiniiS,aaber· 
1ura de uma Comissiio Parlamentar de Inquérito. Evidentemente nilo 
,-~va c nem poderia visar apenas o Estado de MiniiS Gera~ mali 
dar·sc·ia uma amplitude nacional :10 problema. ,\gora, a ob~erv11çilo 
de V. E.'' vem mostr.&r que o debate surgido no Senado, o ScminArio 
rcalil.lldo pela Comissilo de Agricultura do Senado, a exigir uma 
00\'a politica noresull para este Pais. Era o ap:~rtc que cu queria dar 
~v. E.''· 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Aparte que Dgru· 
dcço. lembrando que, ao tr.ttar deste IISSUnto pela primeira vez. 
aqui, neste plenário, tive o ensejo de mencionar dccluruc;ões do Prc
'idenlc do I BDF, nas quais ele dizia que o Instituto por ele presidido 
nlo tinh:J recursos para cumprir a tarefa solicitada .. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Destruir Oorestus homo
géneas ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E o que 1: m:sis 
grave, com incentivos fiscais. Grandes empresas. grandes empresas 
c:str.tngciras recebem incentivos fiscais para destruirem essa parcela 
da riqueza nncional p:ms a qual elas nilo contribulram absolutamcn· 
te com nada. 

Entendo cu que u gcruc;<1o atual nüo tem o direito de destruir ... 
O Sr.lcamar Franco (MDB- MG)- to caso da Vale do Rio 

Doce que vai :~plicar. veja V. Ex•, cm 400 mil hectures, apenas 10% 
de recursos próprios, 40% de recursos de incentivos c os outros 50% 
vai buscar cm organismos internacionais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- AI está, Sr. Prc· 
sidcntc. Enquanto se faz isto destrói-se a noresta virgem, nativa nu 
Amazónia. 

Agradeço o aparte do nobre Senador. 
O Sr. Mucos Freire (MDB- PE)- Permite-me, V. Ex•, um 

aparte? · 
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Ouço o n~brc 

Senador Marcos Freire. 
O Sr. Marc:os Freire (MDB- PE)- Senador Pa.ulo Brossurd, 

o ussunto que me traz ao microfone de apartes relaciona-se à dcnún· 
ciu, inicialmente feita por V. Ex•, rclntivamcntc·a umn violação de di· 
rcito que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul c explicitada no seu 
pronunciamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- t evidente. 
Apcnns p:~ru inform:~ção. • 

O Sr. Marcos Freire (MDB --PE)- Entilo, permito-me apro
veitar o discurso de V. Ex• para fuzé-lo também portador de outra 
oc:orrênciu que não me purccc menos grave, porque envolve, igual· 
mente, um desapreço, scnllo um desrespeito, à Justiça bra.silciru. E o 

·que consta de documcntac;<1o que me foi enviada por um oficial su· 
perior da Força t\l:rca Brnsilcira, demitido cm 1964, com base no 
Ato Institucional. Seu nome é P:sulo M:slt:s Rczcndc, Punido pelo rc· 
ferido t\lo, veio 11 ser posteriormente processado, mas absolvido por 
unanimidade pela Ju.sliç:s Militar~ Em su:s própria dcclarnc;ilo de n:n· 
da deste :sno, eh: csclurcc:c que. 11pÕ:sr do ocorrido, foi chum11do po.-. 
tcriormcntc ao Ministério da t\cron~utia pana receber uma me
dalha de 20 une» de bons serviços prestados A Forc;n t\l:rca 8f11Silci· 
ra. Pois bem. Sr. Senador. desprovido dos meios para uma c.\istência 
digna - sao palavra\ tc.\tuais do declarante - pretendeu C.\crccr 11 
sua profisslo - aviador - no meio civil c. no entanto, foi impedido 
de fuC-Io pela forç;s, Resolveu, cntào, recorrer 110 Supremo Tribunal 
Fcdcnl, tendo g:mho, por un:~nimidDdc, o Mandado de Squnança 
n• 17.-161, cm I.S de ICicmbro de 1968. Entretanto- acrescenta ele:
o Ministério da AcronAutic-1 nqta·sc. até 11 prcKntc dllua, ao cum· 

primcnto do Mundlldo de Sq:unança do Supremo Tribunal Fcdcnal, 
inv001ndo- imagine Sr. ScnDdor- du11.• port:srins tCCrctll.l, do pró
prio Minimo da Ac:ronl\utiCII, de: f14' Sf~ GMS, de 19 de junho de 
196-l c n• S/SS GMS de I de setembro de 197) quc.liqtundo informa• 
c;õcs de c:olq::u, dctcrmamam. pura c samplc::uncnte. o Impedimento 
do cxcrdc:io da profi~Sllo, no meio civil, de todCK CK milit:sra dll F A B 
acinjlidos por At<K lnJiitucionais. 

Evidcntcmcnlc. nlo tenho mllior conhecimento dll m:stl:ri:s móis 
apcnu, cm mllos, :a docurncntaçlo por ele cnvilad:a. Sela inclui•te 
carta dirigidD Ílo Senhor Proidcntc d01 RcpübliCII cm janeiro deste 
:ano, cm que o Oficilll e\pUc a situaç-lo, cm termos dr01mjticol, mo.
tr.tndo. e.\atamcntc. qoc apc:.;sr de ter miliuado dur:mtc 10 11nos ma 
Forc;u ,\rc;a Bru.,ilcir.t c de ler sido demitido com buc no Ato Jn.
titucional, de ter sido pro..~do c absolvido pela Juuiça Militar, 
por unanimidade. lhe 1: negado o direito de ganhnr a vida. hones· 
t:.mentc, nu :aviuçllo civil. Tcnd1.1 recorrido ao Supremo Tribunal Fc· 
dcrnl teve ganho de cau.;a, no sentido de lhe ser :aucsur:ado esse 
direito. mas :.pesar diMO nüo lhe estA ~endo permitido tal coisa, por 
quem de direito. Julgo-me no dever de triiJ.cr à Casa denuncias dcuc 
tipo, que me chcg:.m. Quem sabe, t:slvCL h:aja cxpliCIIÇÜo, que podcri:a 
ser dada pel:s Bancada governista. Portanto, cm (acc do fim do I• 
perlodo lq:isl:ativo deste uno, c aprovciuando o discurso de V. E.''· 
que também é: um grito de dor de outra famni:a prcjudic:sd:., cu me 
permiti - pedindo dcsculpus !I V. E.'' pelo dcmor.tdo do ap:srtc
f:lli:·lo, também, porta·VOl deste outro caso :angustioso. 

O Sr. Prrr6nlo Pottel11 (AREN,\- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o npnrtc 
do nobre Senador Pctrónio Portclla. 

O Sr. J>~rrónlo J•orrrll• (ARENA - PI) - Como no caso 
anterior, nüo tenho condições de poder prestar eschsrecimentos, eis 
que o problema só agora me chega à consideração. Anotei apenas 
dois fatos contraditórios: uma medalha concedida por ~crviços 
prestados, portanto, uma condccoraçüo, cxatamcntc pelo mesmo 
Ministério, que depois obsta a atividade no mundo civil do funcioná· 
rio reformado. Nllo tenho, todavia, outros elementos senão este que 
me foi transmitido pelo próprio signatário da carta ... há pouco lido 
pelo nobre Senador Murcos Freire. Mos, este assunto, também, 
agora conhecido por mim, será levado à consideração dos Poderes 
competentes para os esclarecimentos devidos. ~ o que, na oportu· 
nidade, tenho a dizer, nu conformidade do solicitado pela Oposição. 
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•rillhttlltiii'UI.M'"" o( ~~ olftlllt..- <Dtl'iii.Airll """"""'. - -· """w., 
N~~Mr.P r~<~llflla o4lf -• <OMII111....., ill!'afiiiii.IIAII ""' ~ 611 -· ~ .. 
r 11/hwlrl'l "" ..,.~ 

f":o~ll~ll• liOWll lll!l~o ~~11'~ .a •-~ Clal ~liJCt·a.r 

,_." 4/41* '"' ! 1<'1# • tllf 11111\11 ~lli'U'.. l.&l • --· lal Mll6u qlolf .:.-. 
f'OII'IIIM tl'tlll!li'IIO< li/~~- 'lllil!ht (l(tl"lf!lllilf'i<a. 0 (t.'I,O, Cllll til. du llildo ( 

o4illlt"ltlh• "'lltt<lli!~ f
1
'""" ÓIOI ~~lia l'fllf!ftlloci ... -~illl'l6o a kel>or.:.Qa ÓO 

too/lo!l'f """"A'"' ,\l .,.l,.,. t' moiT tq;tf :1M .ao4o'CIU. 4111 4r'o'CI, que' cn 
~. rAr !~'AMI f!l/ll' lldo>-'~ 411 C.toa c do ,.aJ,_ c ap.._ 
""' • ~·"•-• Sotl.• torA'" '"'"~"'" l.Ai5nt ~ <'Hra- 6r lr&l'llf. lq'l/.l\11• 

.,_, *'"'" p-lld~ 6o•• 4• ~· law da4.l ~ IC$Jolau•·.a, 
~""'·"'~ ,. ~ f qw ft ... ial-~ ~ ... ~ ..... 
"""'~· ~· .. 11111r 1d'- .a .·a.l!l~li!IOClMC '!ICIIIIQoal04a que •• dco-"a 
,:~., ~- T ... ~ I''Cl~Sar.al ·~·.ue (lllmpr'll!a• (OCDO t ~ 6c' lO• 

~ IJocl•>S•"~ óo .. .al. (11!1 4111f ... 6col>bo do ton~IIW• &110 tnbun.al 
oh k~~ IClla.al Wll~k ~*• c: 6ao.11mpôd&• c loCJ&ft'l 
pc-~· ,_ lof fOIIICIII p!Odlllell' ck pur.a ~0, C nl<J 
"' u·.al.aii!OC 6c ~..a6oo.. que' tbn. por lOIÇa de ld. o c:.arita de obn· 
r.atoncd.adc c: a«ul.nm1a6c" 

S1, l"''eUdaltc, cu .a~nd.J tau oul.ro• ptobkma• a tratar, nol . .a 

1.111k, .anleo. que .a ln - dtopcnc pot al'\1"' dia•. Slo ~·ou tratar de 
lodo\ cb. Sr. I'I'ClWdauc. nu"- um apcna.• quc:ro f&d-lo, a fim de 
que. no r'dolno .b au•·tdadc:o, cu pcn..o ouvir, c aCfCdito que, data 
•a. do• libu» do nobre Senador \'ifl{lio TAvora, que, norm11l· 
mmrc, oc mc:anqa dc:ota "'unto"- adam:immlo. .obre o 1cm11 
que mutto rapidammlc vou Inalar. 

A pro~to da polhic:a oficial da clcv11çAo do• preços do petró
leo como medida d~: diminuir o consumo dos combustlvc:is, politica 
ata que \'cm )Cndo praticada pelo Governo c tem encontrado, nu 
pcuo11 do Sr. Ministro du MiniU c Energia, o )CU ponn-voz purccc 
que mnis cloqUcntc, cm virtude: dos crltic:as feitas a estu politica, o Sr. 
Mini51ro Shigcuki Ucki fez dccluruções o respeito dos quois cu pc· 
diria a utcnçilo do Scnudo c me unimo o solicitar us informuçõcs, cvi· 

dCIIIW W"k 6c qu.aiqUCf 60\ Sn. Saa.6ora., ma me pcmuiD a m6c 
""*o paWo apaaai110 DObft Scu6ot Varpbo TI"'f'a. pda caaw 
ru• de> •-'". E o tepa~U.. 5f. Prat6cDtc: o MIIU.UO d.D Ma- ' 
t~ 6cdllou. ICplldo ido) oa ~~~~p~m..., que Ot 10 ~ 6 
momtlCNo ~~"·~doo pr'IIOO 4D Q:~r~Dbu.:J\CI, 

~~~de> I~ CIIICIO 10tft Cor=~' 
'"1«&111 .,. •• ~ ,...,. ...... de r:w:e.on. do. lllllelma1 ·w- rr~ pre.:"""'''IX'ldc, 110 ~ 6ot UUtfl'O"'I ooMr. , .. -..~.,.,~-. 

5.w. ,....W.f•.a• ~· .., SI. MillltlLio d.at ,_.....,, c E.octp.. l 

~--
-o-.. !oltw:u,. Ud; ~ 6allocloltaf que ·o. 

---,. ........ .dCI.U:II ~ Ot ~~~ 6e ~ 

···-·- 4'llf poo6na -u6.11 t..olecew Ot ~-
1101 ... ~"'-- • .,_. .,._,., g ~ bfal.i)pf.a. 

<i'illf~ .... .., sa ~'a=~•• uu~-
""""'". 4illlltiiÜII, ....,.. o .orrto ~ ~. Dda.. .Ji ._. 

pa,. - - - - 4c1 qw o St .. M...uo 4t F.....,.,. O 
\flltiHIIrO lltll'lo I~ Sftrrn-. Cl!ll ~ p.bf'C.:t pdo 
J.n.l ...... Uclllilu ~ 6iw _..., ~ lllllftlrlkr-.&.. 
'IIII• ""'""l"flt-• .,.. """ __,_ ~ a ptlf'MJiillf a dai
_.~,--- e~r,....,. 41*-olro.SO.~. ~ OLt.. 
...-~.--....""'~--..c-.. pc~o IIObft S«Ndrcw Jlobcr. 
w ,....._;~o MieitCI'o 1b F&IIIIICk. o Ldatl- Dt .. :!oCMto 
Ufllll'lqaf S?-==-. J.ul dr c--. 'riBk.t • ~ - • 

~~ Ltoall.a1• ·-.............. ()potíroloo.llOLI c .... ' 
llt•o..~t•IIDoqwiDI'~,....~ Oqvcc. 
~ ~ 6c' ~ Cf'.a ~ qc;.c:~;~a~~aspoMo fcdcnl
""""" ~ pda t..'ftikl - t o .... dqiiiNlOdo. o que dcôuo ,.. 
~Melar~ 611 SI Jotíanato 4a "4iaa• c fJJcrJM-- ollra. caa ..,. 
e...r.. ~ tlltlaftat ~c,_,~ do.ll'&mpOncla ooia.MIL. 

Crato qurllloo bPI!I'l dít'~ ms mforraar o Sca.cSo •.... 

O ~. r.crw. ....... (ARE..,.A - 1"'1) - \'. E.a• IDe pcnlllk 
..e..,u• 

O Sk. ,.Al'l.O llltOs."iARO (MOB- RS)-" como. Q1Wido 
~ - que _..,., - 10 ~ de cnucirot.. rclaidOt pdo 
"4llllliii'O .S.• "4ina• c ~ fODIII apiiC'Adot., tqa Q& modc:r'~Ur.i· 
(lSo 4o lNC8U •uno . .., no apn.-'-to do~ 6c trampot· 
ta '!Oktl'-Gt.. ac:- que me peRUa~ ter 6c QXllpdatcu mu!úap&l. 

0..00 o bObtc Scruóot Pdrón10 POitdb .. 

O Sf. I'~ ,..,une (ARE."óA - PI)- Tmbo a 1mprcu.Ao 
- n~ po"o ducr .a\'. Er.• com tepr&IIÇII- de q&X c:ua dcsltoaclo 
t. an •1nu6c de La. T mito qu.uc ocnc:r.a dwo, rnu n1o pot..o, cvi· 
6mtcmauc, a~~rA·Io, 

OSR. I'AllU> BRO~RD(MDB- RS)- Sem atou cm re
clamando I'ClpO\Ia. note momento. 

O Sr. l'ctróaio l'ondla (ARE."'A - PI) - l...o lUA, oponu· 
n.ammtc. c.cbrcado. w: pudct,11inda amanhl, durante a KU!o. 

O SR.I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Sem estava eu 11 

rcdamar uma informaçlo imediAta, tanto assim. que me aprcuci cm 
Inalar do ;wunlo hojt, pana que:, ao r=brircm·w: os trabalho' par· 
I 11m miares, j~ pudaw: w:r dada a informaçllo. 

O Sr. Pctrónlo Porttlla (ARENA- PI)- Espero poder cscln· 
rcccr 11 V, Ex• ainda nmnnhll. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Mos, já que o 
oferta i: feita da forma como acaba de fuzcr o cmincntc Lldcr do Go· 
vcrno nesta Casa, cu gostariu de dcixur cluro, ugoru, que não me 
satisfaria com umu simples rcfcrênciu dcsrn ordem, mas que gosturiu 
de saber como, quando c cm que mcdidu, inclusive gcogrulicnmcntc, 
csscs lO bilhões de cruzciros forum gustos. Quer me parcccr que é um 
ponto deveras rclcvuntc. 
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O Sr. PwcrWe...,.. (ARENA -PI)- Du ai que fcn. ,__.. ~· .._... ~· ... ....,..,por ....... ~ .. ba pu-. 
=s.a túpiB .a P.arl 

O ~ rAt:LO A~""-'llD (MOB - llSl - ( <> qwoc k1o.> 
1 "':un 1toarnfcn6oo.. E o qwoc lao. 

h&o •-.. --.a111oo;i&oodlr qur • refon1u _,...,... • ..,.,.Ida 
_,. P.da. •r-t dt .. ,_.., «M~~~ 1:- 00ot'IRIO.,_, ""'" ~ 
,...., ~• 11tt:a ~· \'....,.. • ...-- ._,,.. ~-, Ac1t 

O Sr. PwcrWe,...,.... (Aiti~A - M)-~ \' t.t.•""" 1t.4. 
""'tu,..c. C!ll~ O'l.ldao (IJCft o ~ dt ~ PhJo!ltc,.wo• dt 
ll,\1~ UINDO ~··. 

...___..,....,_ .... ~Ao~~--
""""'"""' • ~~S. "' ...... ...-llw ..... "' • ...._ ....... 
q.- 111111 ~ \'.., ..... ,. ~ ..... oCIIII'M.. ~ ...... 

O SL rAUl.O JU10.4,..""i4AO (MOII - ltS) - E.~ P« 
,.,.., t .;ut al.Q me (IOC(QC'IIU A P~ ~. l:u ~ .qUf <lll 

111111 ~ PN• c.-pt~~o.a.. ._,... .,_ ~ .,_llltiOilrir\lll-*o ,_. 
_,..._,_A,..__.~!Joo~-._ ....... ...,.. ...,, ...,,.. ••-.....o. .,,,...,.,.._ a:-..,,......., 

"""'~~ t- .t.4a .. ~ ""'~ .. -· 4'"" ·-~· 
""'II(!II.I.S.. dc;avt tC (~o~,_- 10 Whc'!o. torBCIIo- _..,.. Jtll•- ........... ~ .. ·~"Sr..~ 

-~~ .,liU'('d'Ot.. l'dchlib pdo MICiiacr" cS.a• )fi#l&• c ll.ecqí.J. foe,.. 4mtt• 

.~ou l«.am &ranol~c. "'~"'· t«-,.......,... 
O!it ................ (Akl(;sA- M)-l'.uso \' f~••upb• 

,...., !oc:lll • - QUCftJIII(la. c .,.no - crJ, .,p • ~ ~ ~ 
ai.. ... ~""" IIWOia c~ ptoiUII06oo- quor ....._ opcon .. . 
~.,., ... ut bcn dalo. ~ ~ ,'R"'d•-e«.al ... .,. 
""'181'1q0 ~.,_~doo~ do.,_.., c da 

s~ 

O SL PAt;l.O ~~ (.\COII - RSl-lt~ SI .. 
~w. o iiiiC'a ~o t CWIC, ..m ~ c 01161 f«- ., .... .,. 

o&a --· k-- quoc tJoo ~ I:.OU • o pooS4l 4114 -
pal'lU .mpon.&ak l~u~c par.a po6cr •-utat - JVÚG .-

~~·-•o. 
St .. ~OUUOlla::sM cu .aíDd.a lena • .u-wt. CIUr\ elo·

,.,..a.. .. Ap~oo• .11~41 C.wa c~. dc!Nk Jo\. •• _,.,, 
4ao .afOf~ rd.all"iiiMlltiC .ao& liO ·-~ fauo pdo l.J4ft do 
G<ro<n1>0 DO~. (MIPio bclm~ P.alm.a•) 

O SR. J'RESIDC.TF. P•l~.d~ f'tn&o) - CO!IImSo • f'W•1'A 
....,~ Scmdof .\fMot Ma!U 

O ~R. AC.::.'\OR MARIA (MOB - R~. f'roallniCU o tqvlllk 

<!a>Clii'WJ. Sem n:..uSo do orador.) - St, Prcludcnw. Sfl. ScJudotoa. 
An&eo. de ~omar o ptoaund.ammlo • rapa&o cSo ~ c$11 

twdo Nr.al que cu onlem Wda na:.a Cat.a.. ~dar um. ~ • 
..m cdllon.aluu1 de Slo P.aulo. que. no mb de ~nato ~C' .mo, 11llt• 
"l~• .a que o ~otlkolC' tqttcocnl.a um roo mono ~r.a o Pai• 

O ~~~ lan t.ldo u11111 (ont~ de RCUnot mlncrah. de Clf'll•n 
c de t'CC'IInot hu11111no. qUC' ICftl impgl~do 01~ P.t. C'. cm ar11ndC' 
~c. •ocm·te cuurindo pdla dm~qcm t.immA&ica cScua tc'Cllt'IOO., 

O Br.ud tem o Canto-Sul, con(otmC' inuniUI o lnfdil cduoruht~.a. 
lllo t uma replo dapn:d•'Cl. ao contrArio ~ u11111 Ara de ~ milh~ 
de Km' (6CI% d.a Ara total), produtora de lodo o manpnb prodlll.i· 
do no Pai•. de 100'\ do alsodlo de libnt lonp. de )9'\ de &odet 01 &í· 
poo de alsodlo, de tod.a a Jipslua. de IOO't dA masnolua, de todo o 
lunpténio conc:cnlndo, de 8~" do t4l, de I OO't do pc~rólco, de )~" 
do aÇiicar, de J l'l> do couro de bovino•. de .a~c;, do couro vctdc: de o
•·mo•. de 119% do couro de aaprinOt, de IOO't do pollbuudlnlo, dC' 
!~da produç1o de aamc bovinA c de ::!G,ol$ do produto agrlcola na· 
aon;l! ale Bna1il, ronKqUenu:mc:ntc, .c:m o Nordalc:, .c:m cs111 A· 
'"·não .c:ria&ilo rico, Sr. Praidc:nlc:. 

A respeito do problema do exoclo rural, quanto mail .c: paUilm 
01 dias, mais cu fico pcuimislll. 

Leio na imprcnill que o Governo do Par6 cs16 resolvido u vc:n· 
der a~ terra.~ públiC'as. Leio na imprensa que o IBDF deixou, por fui· 
la de verbu, de mandar um liscul ver 11 prc:duçilo du Volkswagem, nus 
suus propriedades latifundiárias do Pará. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta multiniu:ional, que possui CS· 

le grande latifúndio no Par6, adquirido com os incentivos fiscais cm 
1974, dcvu.tou 11s florestas de toda aquela 6rcu, cm 1975, cm agosto, 
c o IBDF ainda nilo dispõe de verba pura mandar um fisculliscalizur 
es&a área devastada. 

Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, me entristece, pois 
não tem sentido um fiscal do JBDF deixar de viajar para fiscalizar 

"~.~do~ •liilllliJ.. ,., • .- ,--.... ~ 
~ • .s.n..~ .-... ..,.c.u.,...._.._.t.. 
UoOloo 4oa ~IQI!l .......... ~~ " .Aahll ..... "*''- 41 ,_.. 

~~--- ...... ...-. ........... IJ ... _ .......... ,..,'-

·-•oti!Wol tA'II~il""f'a41t~.Ac-~· 
~ "'illloiOil;. ..,~..., ........ ;.riN. .............. - ... ~do 
-~~~~ ...... ,~ .......... ~~ ......... ,....._......,._ 
-·.......- •. m 

o liot. ,....,. c:-w. '"•t~., -"a-,..._.\' r ..... .,.., 

o sa.. .ua~• :\ldt" lMDI - •~1 - c- o -
f"''&ml 

O ~ ...... ~AIItt~A - 11:) - t:1111 1'1~- ütWol. \' 
._.. eoU ~ - .,_.. ........ pai'- ,_ o O.,.·~- A 

c ........... ~ ..... -.I -.!o...,.,..... w-~(-· 
~ • ..., ~~ t:111 __, iMID qwn lfõililu clkm 
• \', t.•• o a.,.._ ... ---~,,~ loO -.n.,.,.. 
"'wl p&rillliWIUt o ~----~.o~-\' .. b• wo• 
l>oc ~o -.1 t IW~ ~ ,..._ 111.tD ~·'Oih*'
o pnlOI) t -~ ~ .w pi'&W lirli&UIIoo 

O sa. ACI:'\Oil :\1.\RI.\ ()11011 - k~l - ~ ,...,. 
Gucrroa. aaov me túu~ i(,~ 6oo ~,.._.A f'o~o~ot .. 
qw aoov o ptt(OI1 mWmo. 110 Braúl. &cal por aíltriO a6oW ua.. 
poUtjQ de~ um Pf1"0 qw ,_.. ,..,..,.w ao pt'Odutoe, ao 

plust.ad«, 11 <er1ua dr II<So perder cllabnfo CICiftll o teU 1111111odbo; aw 
t 11 (aJooof' .. cSo P"'(U m!Auno.' 

O Sr. t"Mio Cerrr. (Aitf~"'" - PI!)- Mao fot ~lc toto 

o que fu o ~ eatAbd«w um Pf"CC mtnlmo ••* wpa~ ao 
fiiC'f'Cido iniC'truiOGIUl do w..l. E..aov me rcfmtMSo .o w.J. 

O SM. ACI:'OOR MARIA (MDB- RS)- Ma• o que alou tc
fmndo, aqui, t que o. Jlr«<l mlnimat cs1.1bcJcàcSOt (oram: p.ra a 
11111mon.a, no d111 ~.a de tetCftlbro de 197~: par11 o N.wl, no dia ~ ck no
~anbro de 197~. 

O prC(O mlnimo cst.abdccido Cft1 noYCmbro de 197~ nlo alc:ndc. 
nCftl de lonac, .U nc:ca.tidlada do momento, dian&e dA inflA~. 

O Sr. Paulo CHffl (ARENA- PE)- V. EA• me permite um 
aJl4t1C? 

O SR. ACE.'40R MARIA (MDB- R~)- Com o maior pna· 
ler. 

O Sr. Paulo Gucrn (ARENA- PE)- O Brasil ~ muilo grun· 
de, é um continente. Em rclraç;lo ao Nordeste, V. EA• podcriraabor· 
dar o .c:guintc: no Nordeste, quem produz cereal é o pC'quc:no; nAo só 
o pequeno produtor, o pequeno proprictArio, como os que chama· 
mos de rendeiro c ou1ros chamam foreiro, na nossa linguagem. O 
que faliu u esses homens é infrn-cslrulura para pegar 40, SO, 100 sn· 
cos de feijAo c de milho, submctê·los a uma inspcçilo c depois, com 
aquele lnlilo, com aquele atestado, ir ao Banco do Brasil c fazer a 
rcntagcm. Ele nilo tem condições de fazer isso. Falta um instrumento 
que, cm nome desses pequenos proprietários do Nordeste, recolha 
esta quantidade de feijão, de milho, cnlim, de todos os cercais 
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(porque o pequeno produtor não tem condições de ir a oito, dez ou 
5CS$Ctlt.'l quilómetro' de dístincía) c aprciCntc o atestado, foça o 
dc:pósíto, par. aguardar um preço maior. Em face dc:ua inffll-es
trutur., quando Governador de: Pc:mambuco, ra tudo para atingir 
cs.w: objctivo. Naqudc tempo, havia uma lc:í dclcpda que nlo pcnni· 
túa que: o Governo do &lado racs.w: iito,lc:í rcvopda no Governo 
COti. c: Silva. EntAo, o que: rota ao Governo t fattt iüo; t muito 
diferallc: a iit~ do pracntc:, mu que: o GoYCtno mantl::m um pre
ço mlnimo pam o.. produto-. manttm. EntRUnto, o pequeno 
propric:tArío, o pcqiXIIO rmdciro. - 1.6 n1o aiitc: pin:cr'Ía a nio ICf 

cm al1od1o. V. E,,• sabe:- n1o ttm uma ínfra-atnnura para obte-
rem o.. tc:Nit..dot pt'C'Uim da pollúaa de preço mlnimo. V. E.l• 1oo1bc: 
que a.tou m1uto .\ >011Ltdc. porque nin,.tm maD bat.alha contra as 
Olftl\tÕa do G(nctftO, IURJuêm m.m c:ntJt:a o MtnnUo da A.,.tcultu· 
•~ pd.n NU& omi\1Õa do que cu; ma.• IIC\I.t pal1c tc:mm que (ver 
p&\IJÇa, 

O ~ AGt:..,OR MARIA (1•108 - RS) - Sc:nador P.tukl 
Qucrf'.a. .acbo que IIWIICt '"' Pf'CI'O' que f«am c:l.tbotadot tendo cm 
...... o a.tudo de um .ano p.uudo. \U)(!Cf.tmmiC. V, Et• n&o aU no.. 
~·· \'. tt• adl.tf· que vm a.tudo d.tbotado cm tetcmbfo do 
- pa......SO pqow.a aiCDda • ~.:ac;.\o dwlle da ann.ç&o n&o 
ICIII -lodo. 

\'. I~•· du m.uao bem, D6o Alo ~ a a.truh~ra. 1 a.llllhlfll 

que - f,al:actc ~ • do ;w~ awumo, ma• um PR'QO mlnuno .doia· 
do, cb'-'.to6ol C' acud..to6<o DO aao pawo.ado Alo pode. rc..Jmallc:, ~lf 
j»t.a "'' duo ai .a. L. 

O SI. ,. ..... G.n>a (Ak[SA - I"EI- Pmlutc: \', 1!.•• m.ti• 
waajUtU'• 

o l'a. ACf'.:M>R .\lA RIA O•IDI - RS)- Coa~ m111to pram. 

O !W ....... c-.. (Akt:SA - M:l - \' f..•• Me pmlo« C\l.at 

ifdft1i'l!'d>OL" eooo - ~" 4notunooo 6eiU tank. O pm;v mlnímo 
docN ,_._ 011 S..rdNc. oU c= f~ ~ procSldo. 

O ,.., ACPwOR MAli .. \ tMDB -RS)- Nkl a.t~ fal.lndo 
na ,ft'C'lal._ I~ ma• em m.tltna1'f'lm&; o ClCfQl a.t1 tendo 
4otpió!l.o6o 

o ~ ... _.. c-rr. (ARESA - PE) - Mat.. cm I~ da 
~. \' b• wbc-c~ IDdhol do qyc \'. &•- que: 
rt~' 100 SocdeNc: t lo4au. 

O.~ AGI~OR MARIA tMDB- RS)- E.lolcna, portmo 
ÚQN'CII- quc:t flw o bomcm naqllda Jkba. Se t lotctu. ou não, 
n,..'C!IC'Dt.unot ') aulho1o 6c pMOa&, com ~.da popu1a(.lo r.c: dcd•· 
~ lL• Ioda t'Yr·-. com ~ '1''CIIIdo no 1n1c:nor daquc:t. ~Ao. Se 
o ÚQN<CII'IWJ quc:t IIWita o bomc:rn n.aquda lr'ca. t prcci&O diU·Ihc: 
O(!OitiiA>dadc c «!Qd~ par.a que .aquda que 1.6 trabalham poo
um •t•'CII com aJ.ryma dccàa.A c: dipídadc. Vi, hoje. ao meio-dia. 
ru ~'1o..\o, uma ~ 1oObR o Pl.aYI: Cr1 6.00 por dia p 1ha 
.aqlldc ~'O que quebra o coco do b.:ab.tcu. Mu att mamo CUCi ICi• 
.:tUICll~ >·lo deuJ'oii'C\Xr, porque: COiltq;UÍram m.\quinlll QUC: V30 

.al>tolt''Cf Ioda aqucl.a ptodu,lo c:. com 1\lO, VliÍ•IC rcdurir o r.c:u 
cut'lo. Eu me paJunto: P~&t• onde irào aqudu ocntenu. milham de 
pa.~• que J.anham ICi& mw:irm por dia, qucbr.tndo coco do 
b.:abaçu'! E. prcci..o comprcc:ndc:r o quinte: .orutial', indullrializar. 
aur cond!Ç&t. de melhor pcoduçlo. dentro dcua concepçjo tccnol6-
atic:a. tudo i~lO t muito bonilo, mu para onde irA aquele: povo que 
nào .abc: furr na~ a nAo r.c:r quebrar coco r. no Piaul, a nlo ser co
lher algodAo no Rio Grande: do Nortc:7 Prccinmos manter aquele: 
povo naquela Arca. A 10lbticaçio da tecnologia tem um limite; o 
limite de rentabilidade 1: uma coisa c o limite de: manter c:ssc: povo tra· 
balhando c: desfrutando de: algum poder aquisitivo 1: outra. 

O Sr.l'aulo Guma (ARENA- PE)- Senador Agc:nor Muriu, 
permite: V. I:.;o;• um apartc:7 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estou terminando 
meu racioclnio. Eu ucrcdito, Senador Paulo Guerra, que: o problema 

da agricuhufll do Brasil, apcciolmcntc no Nordeste, 1: muito grave c: 
requer da parte: do Governo, ou seja dos Governos, porque: um só 
não vai resolver, mui !.'I objc:tivídadc. 

Vejo, na minha Arca, filhos de: agricultores: c:m cada dc:z regiões, 
digamos que cm duas eles tenham oportunidade: de: freqUentar aque
las acolas rurais. Nilo encontrei uma só escola rural - c nilo existe: 
cm nenhuma parte do Nordeste - cm que: aquelas crianças, aquela 
rapazc:l. recebam umu orient.1çAo agrlcola. 

O Sr. Paulo CDm11 (ARENA- PE)- V. Ex• jA atA tomando 
OUtiOI rumo,.; 

~ O SR. ACE.'IõOR MARIA {MDB- RN)- Nlo estou dando o 
aparte a V. Q'; otou me rc:(c:ríndo aos problemas da qricultura 
brasileira, cspcàalmcntc • do Nordeste. O problema t de: uma com· 
plaic!:.cSc: tremenda. O que prantc cs.w: pc:IIOII Jc:m estrutura t o 
preço mlnimo. que foi estudado c: clabor.tdo no ano pauado, cm se
tembro, c: ~.c mantl::m para uma comc:rcialluçlo que: vai comeÇar 
ar:ora, cm Julho c: aj:Olto. O Governo nAo quer subWdilar o produto 
u. mA01> do rurfcola; ele quer subsídiu os juros; o GoYCtno quer 
"'biídiar a m4quina. o adubo, mas na bora cm que de: c:sU com o 
produto nas m10to. o Governo n1o quer 1111bsidiu. E cu me: pc:rJuoto: 
adiantou alpma coisa 1ubsidíar o.. ju101, o 1dubo, IC. na hora da 
corncraalir.açlo, o GO\'Cfno nlo quer subsidiar o produto da mlo do 
bomcm'! Nlo adiantou. porque o que Importa t a comcrcialiaçlo 
cm .ú; t t6 o que Importa. O problema da noaa qric:ultura cn clcscn· 
volwa'! Eu n1o ac:mtíto que a apicultura poaa JC dacavolvct' ICIJI o 
homem evoluir • Convct'NI-r.c: com um apicultor do Jettlo, do intc:
nor. \Obre: o que t c:rot!o, de n1o sabe. Ele: nunca rcccbc:u nenhuma 
onm~ lObrc: o que rc:ptaa~ta c:rot!o, o que t curva de nlvc:l; 
nunca ninJVtm in(onnou. orientou. este homem. Jopnm o culti· 
••ador no Sorda.lc; muito bom, porque: o cultivador pauou a fazer 
com um boi o que 10 bomau o1o (azi.lm, mas n1o orientaram o 
homem como apiM::ar aqudc: cultivador. O resultado: nól tlnb&mos. 
no Nordc:slc:, o aJaodAo fibto10 c: pc:rcnc:; dcsaparcoc:u a pc:rc:nídadc c 
dcsapam:aa. COIIICQcúntc:mc:rltc a produtividade. Por quc:7 Porque 
apbanun mal o cultivador. vcncScram o cultivador para o homem c 
n&o lhe: oríc:ntAram ~.obre como trabalhar com aquela m4quina. ~ o 
probkma. .,ora. do intetic:ida com o pulverizador. Venderam o pul· 
•'CIU'Ador para o rooc:iro. mas de n1o 11bc: o que t o aldrín, de nlo 
l.tbc o que t. cnrun. o pulvc:rizador, porque nlo foi orientado; o 
nouo problcm.a n1o t: tó de csuutura, nlo t só da cduaçlo, mu hA 
mu1t.a m.l·R: na coís.a. Como t que t.c: vende: a um qrícultor dcsprc:
parado uma m1qum.:a c: n.io r.c: orienta aquele homem como se: movi· 
ment.ar com aquela miquina'! Se vende: o pulvc:rizador c: nlo t.c: 

onc:ntA o homem como tr.b.:alhar com aquele pulvc:rízador'! Eu nAo 
conheço, no meu intc:ríor, nenhuma acola que venha ajudando, 
orientando, o filho do açicuhor. O que cu conheço cm dc:tcrmi· 
nado.. munidpios t a profc:uor.t primAria, que:, como cu ji disse 
aqui, jA dWc: ao Praidcntc da Rc:pdblica, ganha quarenta cruzc:iro1 
por mC.. c: estA hA quatro meses ICIJI rccc:bc:r. Esta t que 1: a verdade . 
Vc:rdadc gritante lasúmAvcl! Depois t.c: fala que: se: quc:r ajudar ao 
:agricultor. Como podemo• ajudar ao agricultor, sem preparar a ju· 
ventudc: rur.l'? 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Isso t outra questao, 
Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (MOS - RN) - ~ a mama 
qucstao, estA dentro do mamo c:nfoquc, ~ o mesmo contexto, ~ o 
mesmo problema. Como é que se: quer ajudar a agricultura se a pro· 
fcssofll primAria, encarregado do cducaçAo desta Arca, ganho 
quarento o setenta cruzeiros por mes? E nilo podia ganhar mais, 
porque os municlpios de cocficicntcs baixos, 0,2, nem isto pode 
pagar. No entanto .silo cssc:s municlpios de: coc:ficíc:ntes baixos que 
estilo no obrigação de manter as professoras das zonas rurais. 
Comc:ça dai o erro do Governo; erro gritante:. Defender este: erro 1: ir 
de encontro à própria segurança nocional. 

V. Ex• acha que está certo pagar-se a uma professoro primário 
quarenta ou setenta cruzeiros, c: se dizer que se está ajudando, que se 
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estA ensinando, que se estA orientando c que se estA educando? 
Absolutamente. 

Fui ao Presidente Gciscl c disse a ele: "Senhor Praldentc, nos 
municlpios tais, tais c tais, ganha quarenta cruzeiros por mà um11 
professora". Ele respondeu-me: "Senador, criaram muitos munia· 
pios n11 Arca de V. Ex•". 

Criaram. Mu jA criaram os munidpios, c agora? Ou se dA 
condições de subvencionar esses municlpios de coeficientes baixos, 
ou entio tem que se encontrllr uma fórmula. O que nlo t poulvel t 
que c:ssu professoras primAriu, encarregadas d11 instruçio, da 
educaçio. da orientaçio da juventude rural, continuem nota ' 
1ituaçio. 

O Sr. Eurico R~ (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
~parte. agora? 

O SR. AGE.'IiOR MARIA (MDB - RN) - Começa do pro· 
blcma da cducaçio. 

Eu otou aqui, dc:ldc que aqui chquci, Jritando por IJ,.o, porque 
conúdc:ro o problema do àodo rural o mais aravc dCSlc Pais. 

O dcscmprcao no 11":11 interior l: muito Jnandc. por que? U 1e 

prodw: a mamona. mu não tem nenhuma llbrica de bc:ndiciar a ma· 
mona. As (Abricu ficam cm Joio Pc:uoa c cm Fortaleza; produNc: a 
matma-prima no interior c ela sai do interior para JCt industriali· 
r.:ada na Capital. O que acontccc com iao7 Nlo tem cmpi'CJO no in· 
1crior do Pab. 

Nilo se lc:Yll rc:almente a s.l:rio o problema da aaric:ultura, a comc,.u por este que citei, aprovciumdo 11 oponunidadc: um fiooal do 
IBDF deixou de f~~C~Iiur a Volluwaaen do ParA, porque nao tem 
\'crba; Jimplomentc porque nlo tem verbA. HA dois anos. desde 
197~. que du fazem a dc:vutaçio predatória daquela Arca c o f~~a~l 
n&o roi porque nlo tem verba. &scJ slo m problemas da noua attri· 
cultura, infelizmente. 

O Sr. Eurico Rczmdc (ARENA- ES)- Pmnhc V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGE.'IJOR MARIA (MDB - RN) - Vou conceder 
antes - se V. Ex• me prcmile - ao Senador PAulo Guerra, que 
muito me honra com o aparte. 

O Sr. Paulo Guma (ARENA- PE)- Senador Agcnor Maria, 
cm parte:, estou de acordo com V. Ex• Quanto aos vencimentos d:u 
profcssoru, V. Ex• estA trllduzindo uma rc:alidadc; mu V. Ex• nAo 
alfa a par do que se paua, no Governo; hA mcnm de um mb, o 
M iniJtro Ncy Braaa estA fii2Cndo convenios com u Secreta riu de 
Educaçllo dos Estados para que clu rcpUICtn dctcrminadu quan· 
tia•, no sentido de fazer complcmcntaç4o desses ordenados. Sç 
V. Ex• quiser, iremos, Amanhilao Ministl:rio da Educaç4o, pana ver 
islo. Nesta parte, V. Ex• tem toda razilo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Agora, quando V. Ex• 
f~la cm tecnologia, fala na quebra do babaçu, que apareceu uma 
máquina solisticuda, V. Ex• nllo tem razllo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Se V, Ex• estudar 
com uma certa profundidade, vai me dar razllo. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex• nilo tem razllo 
nenhuma; o homem, no Maranhilo, no Piaul, que quebra o babaçu, 
não tem instrução para aproveitar o seu trabalho. Nem ~ ele quem 
quebra. V. Ex• sabe que nilo é ele quem quebra; ele apenas colhe o 
cacho do babaçu, deixa-o cm casa, a ramllia fica colhendo c ele vai 
pescar. Com o dinheiro que a famlliaapura, de oito ou dez quilos de 
bubaçu diariamente, ele se sente realizado, porque tem o peixe cm 
casa. ~ uma questão de educação desse povo c de hábito, também. 
Nilo tem nada a ver isto com o preço mlnimo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo 
Guerra, estou fazendo o enfoquc de todo o contexto agrlcola do 

Pais. Estou citando, justamente:, iluJtraçõcs. Quanto ao problema do 
babaçu do Pia ui, reconheço que o povo nllo tem cducaçllo, mas por 
ni\o ter cducuçi1o é que se vai tirar este ganha-pio dc:ISC povo? 
Vamos dar cducaçio 11 este povo para se tirar este g11nho: ma.' K se 
tirar o ganho hoje:. elo vào (112Cr o que? O grande problema l: este. 

O Sr. l'•ulo GIK'ml (ARENA- PE)- Trabalh11r na 11aricuhu· 
na. 

O SR. AGE.'IiOR MARIA (MDB- RN)- Mas trabalh11r na 
11gricultura, sem ó~Jricultura? O problema l: o sq;uintc ..• 

O Sr. l'•ulo Guefn (ARENA- PE)- Permita-me aind11 ... 

O SR. AGE.'IiOR MARIA (MOB - RN} - Scn11dor Paulo 
Guerra, o problema de trabalhar na aaric:uhuna ~ muito vAlido. 
Por'!uc a a~nc:ultura l: altamente dcrtátAria. A diAna na minha r~ 
JÍAo, c talva na IWI no interior de Pmlambuco, é de quinte c:ru· 
zaro~ E.uA quantia nao anima. nao estimula o homem. Porque, na 
realidade:. nao lU Jlltl1 ele tuslcntAr a f;amn.., com cslaamportAnc:ia! 

O Sr. l'aulo GIM"fTW (ARENA - PE) - \', E.'' pcmute um 
aJIInc7 

O SR. AGE."'iOR MARIA (MDB - RN) - Pcrmita•mc, \OU 

~"\>n«dC.I<>. a11orll, a.:> nobre Scn.tdor Eurico Rcnndc., que o .olicit:a· 
ra Anteriormente. 

O Sr. l'aulo Guefn (ARENA- PEJ- Pou n1o. E. te p<*lvcl, 
JtOSiaria que V. 1:.\1 me i~K. 

O Sr. f:.rico R .. t~ (ARENA - E..'i)- t p.orquc toe\'. EJ.• 
nlo conceder o pano, :all:m do hodo ·rural, h.:a~rA o hodo par· 
!lamentar. E V. Ex• n4o quct i•to, \', Ex• ~o lluman do debate. Qvc
na fCC~~Iàur ptceiumcnlc o cpí'Ódio do bobaçu. V. E.'' manlfata os 
teu• tcmora cm torno da oplíaçllo de uma tccnolos.., modcm11, 
atn&\'O de um11 m~quano joponaa. para a c.\tra'.lo eLa amendoa do 
b.:ab.:a'u c entende .... 

O SR. AGt:.'liOR MARIA (MOB- RN) - Pcdari11 o V. EA• 
que leme bn:vc porque o meu tempo estA presta a cssotar•IC. 

O Sr. f.urico R .. z-s.. (ARENA - ES)- Mas. E.\•, nAo atou 
dcmonando nao,l: ate o primeiro aparte que lhe dou. 

O SR. AGE.'IiOR MARIA (MDB - RN)- Dou aparte, por· 
qcu o diic:urso c meu. 

O St. Earlco Rcuodc (ARENA - ES)- Entao. dcsi•to do 
aparte. Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Acredito o ~eguin· 
te: nchur que esta máquina vai iub•tituir centenas de milhares de fa· 
mnius. que: tnabalh:am ma c:xtraçi1o dc:ISII amcndoa h4 dezenas c ccnt~ 
nas de nnos, todll uma vida, sem se proc:urar pana onde irilo essas 
pessoas, rcprcscntu um ponto altamente perigoso. Hoje elas té:m uma 
oc:upnç4o definida, a de quebrar o coco para dele se extrair a 
umendou. Como disse muito bem o Senador Paulo Guerra, l: a 
famlliu toda nessa utividadc, silo os velhos, as mulheres c as c:riunças, 
todo mundo tem umu ocupuç4o dclinidu. Nu horu cm que essa 
mâquinu substituir tal serviço, os velhos, as mulheres c as crianças li· 
caril o sem ocupuç4o. O exodo rural do interior para as cu pilais l: jus· 
ta mente por falta de mcrcudo de trabalho. Temos de reconhecer isto. 
HA exodo rural c o Governo estA preocupado, a ponlo de o Ministro 
Nuscimento c Silva dizer o seguinte: 

"Brasnin - O Ministro da Prcvidcncia c Assistência 
Social, Sr. Nascimento c Silvu, afirmou ontem que o movi
mento migratório do campo para as cidades, além de indcsc· 
jávcl, 1: contraproducente para o Pars, acrescentando que o 
Governo deve estancar este processo para evitar caos nus ci· 
dadcs c dificuldades para os programas de desenvolvimento 
agropecu6rio. 

Falando pura um auditório lotado, que participava do 
,puincl "0 Homem, u Cidade c o Campo" o Ministro 
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O SR. ACf..,..OR MARIA (MDB- RS)- Muito obrigado a 
V. EA• JA •·ou oonduír. 

lnfdíuncntc nllo 1»"0 aprofundar·mc no tema que me trou.-c à 
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,.., .• ~~'..., ~ a Satl.A ._ C\&!CVtAodo • dr~ 

c.aa tt.a..• 6oM ,_ ls-cv c Etuda.- ~CIIftidpoot de Duque de C.a· 
ua'fY.Caolf.<I.JIO~tdcCt1 L'nOII.Il. 

A dr_,.qcm - t110 t fot.. alualmcatc por 4ma dr.tp do ~ 
!Wta&ftmto ck ObrB c Sanamcn1o. c •rcur do fm.do rd~ 
abQpf •J'CII&• a acSadc do R)o ck J-"'· da nJo opaov. O rio 
Cqc•'atl, cm a!tv11• poaiO\ drapdO!t. tene 11o,c ck balndno, Oftdc 
mança, c adullo. .c balalum, cm Nlb.útwç&o A pnúa. 

Pal'a !Uiinn..r .u mmba.' PfOOC'IpiCÓO quanlo ao. moradora 
dilo Ba,\Ada 1-lumíncruc.,lcio n01Jc:Ur Yciculada cm lloOUII imprat~o~~: 

"Alan d.1.• obna cm accvçlo c orçad:u cm SI milhões c 
19 mal cnuaro., a SER LA oon.Jdc::ta out.nu prioriüriu c cu· 

JO mlao dc:vc ocorrer ainda ate uno. tais como: aalcria da 
tua Getulio \' A'Ju, cm Nilópolis; rio Somarias, cm Rc
~dc; rao Paraquar.a, a montante du tull Bernardo de Vuoon· 
ceio,, E ainda: rio Sanatório, entre o rio du Pc:c:lru cu álra· 
da do Sape: c:unlllilJiçlo do rio Orfanato, D montante dn tuD 
Comtndador Pinto; con"ruçlo de muflllhns de contenção 
no' rio Mu~ic:ongo t Catumbi, cm Mungnflltibn, c c:onstru· 
ção de uma ponte sobre o rio Lúc:io, nu Vila Kennedy. Estas 
obras c::s1ào orÇ<Jdas tm 16 milhões 641 mil III c:ruztiros, se· 
j!undo a SERLt\. Além das obras de saneamento previstos 
pard :o-'oi.'•;•·''i,, ;oluuns morndorcs, c:omo o Sr. Nestor de Sou· 
'"· di:,·m 'lllc a pout~ sobre o rio Snrnpul, ligando ns ruas 
PracanhJ ',',',;tl,u·c i'.oi:. Leme (Nilópolis) c Otávio Braga (Ed· 
son Passos) foi prometida mas nunc:u cxec:ulada." 
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~IIKIIIC Qm•'ielr&t pOif paiU dae """P'J&II".at... ,_ 
caSoto ou (~ cm 110'1'&• CW)OpCf'atiY&a piW ....,. 

t111111a 1&1~ 
O IAA nAo pcmllk .a moa~ de doulan.• .auló

IM!tft&• Jl<&l'& f.abnac:Ao 6c ;Ucool .a llAo tet cm lool que ditlc 
1M> minamo .)0 l.m 6c u\lll&e de ac-õc:ar cm ptOduc;&o .. Ot.a. cm 
laa: da• ru~ m:oiOQI(I)eo 0\1 \"Cnd&• de ut.!Aa• .,.,.. outr.a• 
I~ m11i1a• \'CIO ltadkion.tit fomcocdora, riC:II'am tem 

cond~ cc:onómic:.n p.ara forncutcm A u.~llll mat• ptó
uma. hlo porqiiC. o próprio IAA tem atlà'io atAbda:ido 
tu.tcnuando a invíabilicbdc cc:onómla do (ofliCCimcnto de 
c;an~. q11ando o forncocdor liYc:t q11c: lran•porur pcrcornndo 
dulinciu .upcrion:~~ A 15 km por c:stnacb• nain•. 011 ~ km 
por c:stradu bou. prc:vcndo, inclutivc, 1 indcniu~o diU 
quotu. 

Em c:on.c:qUencia dlU rcfc:ridu fu.õc:s. rccoiOQçôc:s ou 
vcndaJ de IISinas, occrrcu c: c:stA ocorrendo, por pane de for· 
nccc:dorcs, o ubandono da lavoura canavic:ina. 

Com a suprc:uAo da proibiçAo, aquclu zonu tradi· 
cionuis da lavoura CDnavieiru poderiam constituir-te: cm uni· 
dadcs autónomas para fubricaçAo de álcool. 
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Da prilllat'&. ~ dim QUI. ... t - ~ 
P.'* 110 tempo c 110 Ofi'IOO. - ca.- reM. - ~· pa~MC~.at... um 
dot ... ~ rtUdcoe rq~Ubficll- 110 - Eac.do. q.- ,..,..,ou. 
1M) a~- da kqM!bbcla. • ""' ... de :-:ao ~que c~~qou • wt 

Prc:ladc:ntc da Rcpclbl~e:a. 
Venda Sova ê 1111111 comunidade que tem •• ~ ck Dcue.. 

Pequena comlln~ no munidpto de c~ de Cutdo, na 
zona .c:mana do Sul, dali ulram mai• de I~ \<~ J.IICC1dot.al' 
que, na• Pllróquiu. nat Co~01, noa Hatpítab. làn alcndido a 
milhares c: milhares de bnuilcir01. IIli tua tt. na "" doença c: na tua 
Kde de saber. 

Cachoeiro de lu.pcmirim, Sr. Presidente.~ o cérebro c o coraçlo 
do Sul. 

Ali vive uma populaçlo ativa, progra.aista, vibrante, que 
polariza u atenções, constituindo-se: num dos pólos da vida c:conó
mico.finuncc:iru do Estado. 

Adcmuis, não precisaria o Governo abrir linhas de c:ré· 
ditos pura a compra de terras c manteria, tanto quanto pos· 
sfvel, u classe médiu, sem dúvida alguma um tradicional alia· 
do na manutenção da puz social no campo. Aliás, quando os 
Estudos Unidos romperam relações com o Governo co· 
munistu de Cubu, o aumento du produção de açúcar no ter· 

Ali nasceram Roberto Carlos, Carlos Imperial, Nara Lc:Ao, ~r· 
gio Sampaio, Isabel Coelho Braga - anista inlernucional - c Jecc: 
Valadao, nomes aureolados de consagração nacional nas suas 
utividudes urtlsticus. 
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Nu c:rónic:u literária, destuc:umos Rubem Braga, como o Prfn
cipe de nouos cronistas, jA consagrado pela c:ritic:u literária do Pais c 
pela opinião públic:u nacional. 

Ali nasc:cu Newton Bnga, seu irmio, sensibilidade de poeta c 
c:roniJtu, cuju produções conJidcramos como das mais altas c mais 
bclu que as lctras apiubu tém produzido. 

Nc:w~on Bnp foi o criador do Dia de C.cboc:iro que, hA tantos 
anat.. •·c:m w:ndo comc:mondo naq ucla cidade. 

Hoj: ali w: ra.Jiu a mqnlrla ~posiçlo Rqional de Pcc:uAria, 
a maior mcmta de pdo do nouo &udo. 

Munu cxnmóniu dvic:o-rdiJiosu nwcam o dia, que fu con: 
•"CtJ•tcm p.ar.a C.adloaro •'Cfdadclr.u lc\·.u de ~iwtanta, tala iilua· 
~de pólo de dacft\'Oivimauo que dcacmpcnha aquch cidade. 

Ah li:m ocdc .a~ du.a• n1o11oteo c:mpra..ao andanlriAi' do &lado, :i 
FAbric::a de C1mcn10 Ouro 81-anc:o, uma du nWof'CI do Btuil, que 
ocvpa o 6' lupt n.. p.lcna dA• itldlhu'i&• n..c:ioiWi de c:imcnto c que 
•an c:oataniWIX:IIIC autna~Wido ""' ptOduçlo. f'cnaloc ao Jtllpo 
Jo-'o San10a. com r.amaf~ no 81-ail. 

Scldu-te .ah. tambtm, • lt.a~lnm. de ümilo Col.t. a mator 
cmpra.a de trmtp0f1o de pA-.,atoo do Bnuil c a 5' do mundo. 
,_..._I.&Odo wu rroc.a de 1.1100 óníbv.a de pnmcira quali~Ude 
que. um atli• cio ouuo. ocvpanam wu f.uu. dc CU'QI de }O quJJ6. 
IDd""-. Scn'C • ado ~ c pctCOm. pot aliO, milbba dc qulló
IDdroo, traaapon.ucSo ~ dc p&"""'Clf'Cf'l 

Ali lbD ..se. tambtm. orptllr.a(IOa ítldut.tJ\an. COI'M:tQ&ll c 

~· QIIC cwplb&m -10 ~. dld'~ por riJIIr&l 
-k»do~c:ap.ub.L 

s.,..,.,. ,.,_..,. JIIOI., .aS ~de lub.lpoana. • \'md.a 
s.,.-.... .a ,~,.se llarmur~t~~. c ... Ml&l popul.tcóa, pdo lraft .. 
n.no do cba de S. PaSto, Padroaro de comut~ldadcl tlo 
..,..r"".al"''.atlloa f..to1...SO do l~loplnto Sa.n10. 

tn o qw UOha a dua. Sf. l'taodcale.. (Milito bcal!) 

O SR. MU~OI'-"n: (MCII6o Catu.k) - COCI«''do a palavra 
»~"'~~F.ar.ah. 

O SI. ~4..\tt\t f,U.AH (MOB- RJ l"ronun<u o ~u•n· 
lt .s. .. 'lll, . .., 1 - St f'f'ClNdcftlc, ~ Sm.adota · 

Sl.oo """"""' <•c:ulu•mc ~ uha.l.a(;.\o 1.\o lonc qwnlo Jlnl.a ck 
t.au.1u, ~ .\lt.a u•~>uruo do Senado, a lodot que, (Om a parow do w:u 
~.a.l•uno c ~ ....,. ~ l c.ultur·.a. contnbulnm p.1t.a o l.an• 
(l.UMDio de WIU fta>·.a ~de obf'-11• que toe dct.un.am" ola~. 
do ........, r~ ... uma •t"*o ~r..._ um conbcxunc:n:o .tmplo c um.t 
CIOftiJ'fcat!Jo .afW.,(un<bc1a de lo4o• m 1CU• .alp«<O> a.o.c:no.an c 
ftlC'I"aCocdoota de .alcn(:âo. 

Lu.a '~ .a~ cm momc:n:o <>ponuno. c:uLa.mc:nlc para 
ptCOKhcr o que pocScr'l.amoo dlam.ar de v.ano cullur.\1. dentro do 
qiUI bt-..cqa c: w: daonc:nLa. .a moadadc bra.wlcira. w:nw\'Clmc:ntc 
aqud.a parte' que mau dc:\'C ter (onnada oom uma oonw:iàlc:Íll l.ildlll 
doo ptobkma• brawlarOl. O Ululo da .cnc de cru.a.io- c anAilw:t hi .. 
lo.WK.a• c .ooo~~._ "Oimcn.OC. do Brlllll", c:m w mamo jA vale 
(otn(> o toenlldo c a (uuhd.adc que procvra aprimar - por IIC tratar 
de um r"aCauc.amc:nto amplo - c também ck um.. pro-pccçAo c:m 
prolund•~dc c larJ:uc:ta de noo.t.a• \'Cfdadara• dimc:nw\a, no pl:ano 
honront.al c •'Cf1•Co111, no lc:mpo c no apaço, no cerne c nJU pcnp«ti
''.1.' da n.aaonahdadc. 

A nla de mc:ncioruar nominAlmente Ol w:uJ organiz.adores c cola· 
bor.tdora, é: ju•to que me: congr.:uulc: de: modo particulnr c:om o ntunl 
ditc~or do ln•lltuto N:acion:al do Livro, o Clc:titor Hc:rbcno Sales, 
que dentro de sua• atribuiçôo, cm que nem Kmprc pode fazer tudo 
o que: docja (poi• ~bcmo~ que nn administração nem Kmprc os ti· 
tul:arcs cons.c:guc:m evitar o~ constrangimentos impostos pelos in
lct'Cl.\Cll alheios ao intct'Cl.\C público), começa a imprimir critérios 
mais culturalmcnlc brasileiros, mais seriamente culturais às verbas 
destinadas la divulgaçilo do livro indispcnsâvcl, porém comercialmen
te pouco atraente: aos mcrcadorc.~ pouco preocupados com a cultura. 

Criado para ulcndcr à divulgação das melhores obras que in
tcrcssum uo Brasil c à cultura, pelo Presidente Vargas, cm 1932, o lns· 

titulo Nacional do Livro teve no escritor Augusto Mcycr o seu fun
dador, tendo colaborado com ele alguns nomes eminentes de nossa li
teratura, como Mário de Andrado: c Sérgio Buarquc de Holanda. 
McnosprClóldo cm certa.~ administrações, c não nro desviado de 
sua.~ finalidades clcvudu que apenas c:umuflavum a superficialidade 
de quem nilo teria sido escolhido convenientemente para tarefa liio 
responsável, o Instituto Nacional do Livro, na administraçilo do es
critor baiano, vem dando prioridade aos estudos brasileiros, no iCU 

programa de cocdiçOcs que tomam o livro mais barato, c toma 
viAYcis a.~ maii ncc:c:uárias reedições. Participando destas reediÇÕes, 
o lN L pouibiliLa. o conhcc:imc:nto de nossas grandes obras esqueci· 
dai, aos jovcn• de hoje c aos estudiosos das gcnçOcs aluais. Or
ganizada por uma equipe de escritores esludioJat.. u colcçio 
"Dimcn.OC. do Brasil". teve no critico c cnsaúla Hildon Rocha. au
tor de v~riai obras conhecida.~, o seu c:oordc:nador, que JOube c:sc:o
lhc:r ot noma ilwtrcs que: fonnam o Cor.sclho Consultivo, ao qual 
abe a atribuiçlo de sclcc:ionar ai obrai mc:rca:doras de prioridade 
fiai publia~. 

O. nomo que tlu•tram o Conw:lho Consultivo. 10 que cotou 
tnformado, prestaram c prestam o seu apoio c o pmtigio de Jua aulo
ndadc int«tual -.cm qualquer lntc:ra.w:. fomccc:ndo AJ inltoduÇÕcs 
par.:a a• obras, Ol otudo- que u apliam c intcrprcum. w:m momo 
ra•1ndlCir a public:açlo de w:uJ próprios tnbalhos. (inaças A VAliosa 
ool.ahoraÇio de um CQn.w:Jho Con1uhivo onde se cncontnm Arthur 
Cérar f'c:rrc:in Rcú. Bathota Lima Sobrinho, vilbcrto Frcyrc, José 
Honório Rodrisuo. Luu Viana Filho, Manuel Oicsua Júnior. Pau· 
lo Muc:.ad.antc, R.aymundo Faoro, Vianna Moog. pode Hildon Ro
cha. que. dadc 197!, vem lutando pela c:o-panicipaçlo do MiniJI~ 
no da Educ.açlo c Cu!!uta. levar adiante o seu imc:nJO trabAlho, CU· 

JOl pnmàroto ftliiOlWC:Uic:nlot c de srandc podct eduauivo logo per· 
ccbcmoo na.o.a• 11"0 primeiras obras que o lN L estA dinribuindo .b 
mdboreo bibliotccu. A pane f'Citanlc dA tingem l: cnltque AO 
cornên:W li•·rciro pela Editon VotCl, que dispc:nr.ou h impn::uôcs o 
.alto gab.tnlo de""' ap.1cid.adc grAiia. 

A• Qbrlu ~ l.anç:.tdai tolo- HUm Panlr.o Pmlido" (reunião do• 
E.tludo• Amazónico~ de Eudido da Cunha, publiados ap11rumc:n· 
te .:ale .:asor.a), tendo t.ido aproveitado o titulo que o ponc:ntor.o csc:ri· 
lor de "0. Senda" pretendiA dar ao livro definitivo que CICt'CVcrill 

WJbtc .a Am.uóni.l; o loe'!undo volume de "Dimc:niões do Brasil" é 
"Ctónia do Brouil Colonial", de João Francúc:o lliboa, onde sc 
minem o• .:aponlAmc:niO> que o snandc prosador deixou r.obrc 11 H i•· 
tória (ic:rAI do Br:L.;I, porque os tpisódio• que marru do os que 
abtcm o• primeiros períodos de noua HiJtóri:a c que valem como 
fonte para o estudo de nOUAJ basa. SOvio Romero considerava Joao 
Fr.atiCÍJo(:o Li.bo.:t Mo pai d11 nou:a HiJh~ria", por haver realizado 
nasc:t aludo• coloni.1i• o melhor quadro híltoriogrAfico daqueles 
primórdio• inaqucdvcis. O terceiro livro 1: H A Escravidio do Bra
,jl", de Pcrdiglo Mulhciro, cujo mérito Joaquim Nabuco DSSinalou, 
con•idcr11ndo-:a a obr11 fundamental parn o estudo desse complexo 
problcm:a da Hutóriu Social Brasileira. Para avaliarmos a impor· 
t~ncia dcua reediçilo, buta sabermos que a primeira cdiçilo, comple
ta como a de que tratamos, s:~iu ainda cm vida do autor, cm 1866-
1867, proporcionando desde então aos estudiosos da apaixonante 
qualào r.oc:iul u melhor fonte, a mais completa sobre o assunto. 

Congratulo-me com os ilustres intelectuais, que no Serviço Pú· 
blico, ou por iniciativa individual, promoveram esse notável 
cmprcc:ndimcnto cultural; quero fazer um apelo ao Sr. Ministro da 
Educaçilo c mesmo no Presidente Gciscl, no sentido de que Kjam 
permitidos ao Diretor do I N L os recursos financeiros imediatos para 
que us dezenas de obras programadas na colcçilo "Dimensões do 
Brasil" c de outras da mesma importância sejam logo lançadas, dcn· 
Iro de um programa unitário, sistematizado, ligado nas suas partes 
afins c co-integruntes, para que os interessados no conhccimcntp do 
Brasil encontrem num programa assim bem orientado c bem assisti· 
do pelos mcMres que dele participam o que podcrlamos chamar de 
indispensável Enciclopédia Brasileira. 

. , '.I' 
', ' < ' ' ' ' ' ' ' ' •I 
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Nesta oportunidade, lembraríamos ao Ministro do Exterior 
que procure conhecer as obras c o sentido desta éolcção c passe a dar 
também interesse à imagem histórica do Br11.~il. promovendo as tra· 
duçõcs das mesmas no exterior ou para o exterior. O Brasil, atual· 
mente tiio procurado pelos escritores estrangeiros, que nem sempre 
oferecem de nós n melhor imagem cm seus trabalhos, deve ser 
mostrado noutras Hnguas cm traduções c edições idóneas, através 
das obras fundamentais dos nossos grandes escritores, que dedi· 
caram a sua cultura c a sua poderosa inteligência ao estudo da terra 
cm que nasceram- c que deles se orgulha. 

Nesta obra de Euclides da Cunha sobre a Amazónia, a grande 
região, vista no principio do século, aparece como um grande 
p;~ralso perdido, na slntcsc empolgante desses estudos do maior Cios 
intérpretes do Brasil. Desejamos que o Minisuo da Educnçio atente 
um pouco maiJ para esse trabalho do lN L. proporcionando nio ape
nas tiragens minúsculas de 3.000 exemplares, sendo 2.000 adquirido• 
para as bibliotccns, c somente 1.000 exemplares p~~ra u livrariu do 
Pais, qu:~ndo cm 1940 u tiragens mlnimu j4 eram de 3.000 
exemplares para o comércio livreiro. DcsncccuArio IWinalar a 
inocuidudc de tiragem comercial tio mlnima - 1.000 c.\emplarcs 
para o comércio livreiro, quando o preço reduzido possibilita aos lei· 
tores do Pais a fAcil aquisiçio de obru que nio apcnu devem ter edi· 
~d.u. mas promovidAS publicitariamentc, pelo beneficio que nat 
prestam, mostrando-no1 cm nossa face real c tradicional, c nio pclat 
.:upcctos nq;ntivos de uma contracullura que ameaça nos dcdiaurar 
c ddormar o csplrito ulo amcnç:ado dos jovens da nossa terra. 

Vou terminar solicitando a traniCriçio, nos Anais dota CASA, 
do artigo excelente que o J«UU do Brull, que hA quatro anat 
proclamou cm editorial a imponAncia dota colcçio, publicou, hA 
pouc:o• dias, c onde o critico Fausto Cunha acentua a •isnilic:açio 
dota rcuniAo de todo1 01 ensaio• do grande Euclides da Cunha sobre 
a lendAria rq;iao amiiZ.Ónicn, que de viu tio Abandonada c ora .c: 
encontra na ordem diU noiSIU ~ históric:o-poHtiCIU. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) -Nada mais havendo 
que tratar, designo para a scsdo extraordin4ria, anteriormente con· 
vocnda, a realizar-se hoje, às 18 horu c 30 mi11utos, a scgui11tc 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votllçio, cm turno llnico, do Requerimento n• 303, de 1976, do 
Senhor Senador Petrónio Portclla, solicit&ndo a traniCriçio, nos 
AnaiJ do Senado Fedcrnl, do discurso do Excclcntlssimo Senhor 
Presidente dn Rcpllblic:a, General Ernesto GciJcl, proferido na ta

do solene de insalaçio do Simpósio MO Homem c o Campo", pro
movido pela Fundnçio "Millon Ctmpos", 

-2-

Vo!IIÇ\o, cm 1 umo llnico, do Requerimento n• 3 I!. de 1976, do 
Senhor Senador Mauro Bcncvida. solicitando 1 tnaniCriçio, ne» 
Anais do Senado Federal, do a,.U,o de autoria do Jomalilta Carlat 
Cutelo Bra"'-'0 sob o titulo "Trajct6ria de Martins Rodfituca", 

-J-

D~o. cm turno llnlco, do Projeto de Rcsoluç:Ao n' jl, de 
1976, da Comiu.lo Dltctora. que altera o RCJ'IIamcnto Adminí.ttnati· 
vo do SenAdo Fcdcnl, aprovado pela Rcsoluçlo n' jl, de 1972. c 
modificado pela Rcsohdo n' 67. de 1972. c di outtu providblciu. 
tendo 

PARECERES FA VORÁ VEJS. sob n"t 49 c .&90, de 1976, du 
Comissões: 

- .. COIIICi!IPçio. JIIICica; c 
-lkot'lau(a., 

O SR. PRESJDL'TE (Man:ot Freire)- E.ttJ mccmada a too 

lio. 
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IJ()t Sessio da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 29 de junho de 1976 

(ExcnordldriA) 

PRESJDE:.~OA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

A.Wionto> ~ - Ali""'' Leal - Jooe GUJC~C~U~nl - Ev.andro 
C.-tt'Of~ - Jaot t:"""a - Jcn.t Undoooo - Cauctc Pinheiro - Jar
tlla~ f>.a.......,Uibo- .\~c Co•U - Ue~~nqvc de: La Rocquc- Jo
~ S..1""l - f·.au.:o C;,a.:c»-llnacu- Ud•idlo Suno- Pct.rón10 
,..,.,(lu - Jll.liUIO ~"'"" - \'upl!O n•-or.a - Wil~oGn Cionoal· 
•a - A~ ).l.aru - Dm.anc M.aru - Ja..C J=mn - Oomlao 
(......,.m - M.a.!(o"" 1:ro1c - f>;.aulo Guerro~ - Arnoa de Mdlo -
l.IIUI (.a•·,S,:;aaiC'- TCI<MóaiiO \'akú - Autuo.to Funco - Gah·an 
JCc•du - t.oun•·~ lbpbo.t.a - llcxlor lXI• - Ru~· Santoo - Du-ccu 
C.-11»1o0 - li.ur'IICo RC#CIIIk - Jolo C.almon - Am.ar.al Pa1oto -
R~'" ~lvtruhO- \'a~ Tona- BCIIJ.amim J=arah
O.an1on .J()bom - Sdt.On C.-tnaro - Gu.t.a•o C.ap.ancma - h.amar 
ho~nco - ,.,_....alkla. Pinto - fZnnco Monloto - Orc.ta. Qul:m.a 
- Oito l..chm.ann - Bcncdato f!cmr.a - Ul.aro Barbou - Mm· 
.se. C.uulc- S.ald.anh.a lxm- Arool~· Falho- E\'CU.,.o Vícm•
Olau IJ«icr- O.antd ti:t>q:tt- P.llulo 810\t.atd- T.1no Outra, 

0 SR. PltESIDI:.''TE (MaJAihleo Pinto) -A lil&.rl de: pracnça 
.tCUw o comparcamcxuo de Só Sn. SCI!adora.. Ha\'CIIdo nllmuo ~ 
~amcnt.d, d«:.aro .1bcf1.:a a oc:t.-.lo. 

O SR. PRESIDE.''TE (Majt.lllhAe~ Pinto)- A Presidenda ~ 
ccbcu a• Menwscm n"J 83, Sol c: SS, de 1976 (n"J J6S, 166 c 167, na 
origem, de~ do corrmlc), pel.u quai• o Senhor Prcstdmtc: da Rc:pll· 
bliaa, no• tc:nnoo do dllpotto no an. ol2, item VJ, da Conllituiçlo 
1ubmctc ao Senado proposta do Sr Ministro de Estado da Fazenda 
para que a1 Prefeitura~ Munic:ipais de Mineiros do Tieti: (SP), Amcri· 
cana (SP) c: Naviral <Mn Kjllm IIUiorizadas a c:lc:v11r, tc:mporaria· 
mente, os parâmetros lixados pelo an. ~ da Resolução ó2f7S, desta 
Casa, c: possam realizar operações de: credito, para os fins que: C:S• 

pec:i ficam. 

As mntéri:~s serão despachadas às Comissões de: Economia c: de: 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Mugnlhilc:s Pinto) - Sobre: a mesa, re· 
querimenlo que vai ser lido pelo Sr. 19- Sc:crc:t6rio. 

t lído o tquintc: 

REQUERIMI:.'TO 111'311, DE 1976 

Rcquc:rcmoo ul'fCnda, no.tc:nno. do an. 371, alfnca "b", do Ro
$Ímcnto Interno, para o Projeto de: Lei da Omana ,. -48, de: 1976, 
que cria o Centro de: Eduaçlo Tccnológia da Bahia, c dA outnu 
pro•1dmciu. 

Sala d1u ~ 29 de: junho de 1976. - Ray Saatot. 

O SR. PRESIDE.'\'TE (Masalhla Pinto)- O requerimento li· 
do \Cfi, no• ICfmOl rcsimc:nlaÍ1. vot:adCW~póS li Ordem do Dia, 

Sobn a moa, outro requerimento que: vai .u lido pelo Sr. I•· 
ScacUrio. 

~lido c: aprovado o scgui~le 

REQUERIMENrO N• 319, DE 1976 

Nos lermos do anigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pen5ll de intc:rstlc:io c: prévia distribuição de avulsos para o Projeto de: 
Resolução n• 58, de 1976, que altera o Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de I 972, c: 
modificado pela Resolução n' 67, de 1972, c d6 outras providências; 
a fim de que figure: nu Ordem do Diu da sessão seguinte:. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A matéria a que: se 
refere o requerimento aprovado figurur6 na Ordem do Dia da pró· 
xima sessão. 

Sobre a mc:sa, comunicnçilo que será lida pelo Sr. I 9-Secrc:tário. 



~lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Excelcnlissimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
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"Desde o velho a.nhilo colonial, nlé aos misseis nacionais. que 
jfl ensaiam seus vóos; dos velhos marechais aos jovens alunos do 
Colq:io Mililnr. I! o plWlldO c o presente reunidos nos convid11ndo a 
remcmor:ar 11 cvoluç!o d11 nOUllarma. 

"Comecemos pelo dcano <bs unidades dn Anilh:aria brnsilcir:a, 
o !• Rcsimcnlo de A nilhuia:a Cavalo. 

Par:a o~ fins regimentais. comunico a Vossa Excelenàa que. atcn· 
dcndo a convite da seita religiosa "Perfeita Liberdade", do Jap!o. 
me ausentarei do Pais. por cercn de um mCs. n p:anir do dia IS de 
julho pró:timo vindouro. 

"Criado como corpo de Anilharia n c:avlllo, cm ol de maio de 
183 I. com Kdc cm S3o Gabriel - Rio Or:andc do Sul - deu origem 
li divc:rsns unid11des de elite de nOISll Arma. 

"f>or ele p.u.\Oir:am Vô5ri01 imisnco :anilhciro,. 
-r.micipou dos Rcvoluc;io Furoupinh:a c dn c:amposnha de IKS:! 

no Urua:u:ai. quando recebeu <1 ospclido de "Boi de &tu". 

Sala das Sessões. 29 de junho de 1976.- E.arko Rcmldt. 
"Cobriu·K de rtlóf'W no Plaraauni. jA cntlo wb o comando de: 

M~llct, Clbcndo-lhe floii'CI dot01ado na BDtoslh.:a de Tuiuti. 

O SR. PRESIDE.~ (M:agnlh3es Pinto) - A Presidência fic:a 
ocntc. 

-Retoma :a S3o 011bric:l ap6t. 11 JUcma onde: prouquc Ku ll'll• 
bnlho ~lenci010 c propkio ao ndolr~~mmlo. 

"P:anicip:a da RcvoluQlo f'cdcrali.til de: 11191 no lado do Oe
vemo. com desiDc:ada ~atunç-Jo. 

ORDEM DO DIA 

llna I: 

VoiDQ\o, cm turno unico, do Requerimento n• 292. de 
1976, do Senhor Senador Vnsc:oncclos Tom:l, solicitando a 
tr:anscriQlo, nos An:ais do Senado Federal, do discurso do 
Comandante do I Exército, Ocncr:al RcynaJdo Mcllo de 
Almeida, proferido durante ns solenidades comcmor:ativns 
do "Dia dn Anilharia Brnsilc:ir:a". 

Em vo1nçAo o requerimento. 

~ Srs. Senadores que o aprovam pc:rmanCÇllm KniDdOI. 
(P~uill.) 

Aprovado. 

Aprovado o rcqucrimcnlo, Krfl fcitaatranscriçlo solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO DO CO!tfANDANTE 
DO I EXERCITO, GENERAL REYNALDO MELLO DE 
ALMEIDA: 

"Comemoramos hoje o Diu da Artilharia brasileira, aniversArio 
de nascimento de seu patrono - Murechal·dc-Campo Emílio Luil 
Mullct. 

"O troar dos canhões c dos obuses sallda esta data festiva, de 
congraçamento de todos os artilheiros do Brasil. 

"Aqui estilo presentes os artilheiros do passado, do presente c 
do futoro':_artilheiros de ~umpanha, de costa c antiaérc~s. 

"O ambiente é significativo pura a cerimônia que realizamos. 
"Idealismo c coragem marcaram neste local a cpopéia dos 18 do 

Forte de Copacabana que, .com suas peças de grosso calibre c com 
sangue de seus artilheiros, escreveram páginas de nossa história. 

"Os sentinelas ·desta fortificação dizem sentir a presença dos 
seus heróis, fazendo drapcjar a bandeira ou vigiando, como sombras, 
a penetração· de inimigos. As cllpulas, às vezes, gemem como coman
dadas por forças estranhas. 

"Neste ccnúrio dá·se o encontro de gerações. Gerações de cu· 
nhões e de artilheiros. 

-Dcpoi• de lonp atada cm Slo Q.abricl, IC'I'C sun Kdc ll'liM
(crid:a p:ar:a Santa Marin. onde: hoje: JC cncontna wb ii dmomiflll('lo 
de J• Orupo de: Artllhllrill de C1mponha Auto-Propulsndo. 

"Coube-lhe a di.QinQlo de: M:t A primc:ina unMiildc: do l!.lm:ito 11 

rccc:bcr a doiJIIlldo de um vulto hhlórico par11 scu polrono- o Ma· 
n:chal M allct - c ii cofl«''.wo de um cstilndanc pl'óprio. 

-o ~ RCJimcnlo de AnllhllriA ii Cavalo, orranitado 11p6t. ii 

sucrra do f'llr:aauní, com tCdc no Rio de Janeiro. IC'I'C atull('lo dco 
cüivo na Proc:lamll('lo da RqM!blica. com JCUII 16 aanh.k-11 ocupando 
~iQ\o de Fino cm frente: ao Qu:anci·Oencr:al do E'm:ito. 

"Pilnicipou d:a Rcvol~ Fcdcnalisu de 1891, dc:(cndc:ndo a 
lcgnlid:adc c o Governo do Mandllll Floriano Pdao1o. 

"Em Canudos. IUll ol• Biltcrin, comaiM!ad:a por Salomlo dA 
Rocha. é imolosda no hoiOQu.to d01 hcr~i .. c ín11p1r;a., I rue: -Abra· 
Ç"Ddo ao t:;anhlo morre o llrlilhciro", d11 c:anclo de n01w Anna. 

"Juntamente com o :S• Rqimcnto de Artilharia de Campanha 
dA oriacm. cm 1908, ao I• RAM,Ilo conhecido d01 velhos llltilhc:i· 
rot aqui presentes. 

-Hoje seu hmlciro ~ o I• RO 105 - Rqlmcnlo Floriano -
Jllllhardoado pd01scuto vínculos com o consolid:ador da Rcpüblic:a. 

"0 J• Regimento de Anllharin a CaYlllo foi orpniudo após a 
sucrna dn Trlplicc AlianÇ"D, com sede: cm A»unçio. 

"Ao rcgrc:uar :ao Bruil, in11111lou•K dctinitiv:amc:ntc cm Curili•. 
bu, onde posnicipou d:a RcvoluQlo Fcdcralitl1111poiando o Governo. 

"S.:us homens for:am dilim11d011, :.cus c:anhõo omament11m o 
Puntclo 11011 Hc:róito, erguido na lapa, f>araná. 

· "Com sede: cm Bngé, foi criado, em 1888, o .a• Rcsimcnlo de Ar· 
tilhario de C:amp11nha, herdeiro também do I• Regimento de Ai1i· 
lhari11 a Cavulo. Como tochu as unidades de Anilharia do Sul do 
p:a!s, panicipou du rcvoluç!o federalista. 

"Seu herdeiro l: o 25• OAC,apclidado "Pistoleiros do Condal". 
"0 S• Rcsimc:nlo de Anilh11ri11 de Campanha, organizado cm 

1890, Kdiado cm S11nta Cruz- Rio de Janeiro, IDmbém atuou no 
revolta do Armada c na 4• Expc:diçAo contra os fanáticos de C11nu· 
dos. 

"Em 1908, foi fundido com o 2• Regimento para formar o I• 
RAM. 

"O 6• Regimento de Artilhuriu de Cnmpanhu, criado, cm 1894, 
no Rio de Juneiro, seguiu para Curitiba, onde substituiu o J• · RA' 
Cuv. 

"Hoje, sua bandeira está guardada no S• OAC/Ap. 
"Este ligeiro bosquejo histórico recorda a atuaÇao dos velhos re

gimentos de nossu Arma, cm sua maioria sediados no Sul do pais, 
fnéc às nossas campanhas externas c internas no Brasil Império c nos 
primórdios da Repllblica. 

"No entanto, a nossa costa já era defendida cm toda sua Clltcn· 
são pela Artilharia, localizada cm fortes c fortalezas, das quais desta· 
camos Santa Cruz c Silo João, na linha de frente desde a fundação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 
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O SR.I"RESIDC\7E (M.tplbla Pinto) -lCNtl: 
V~. cm tumo lin~. do Requerimento ~ 293, de 

1976, do Senhor Senador \'aw:oncd01 Torre:., .olidtando a 
lnanlaiçlo, n01 Anai. do Senado Fc:dcnll, da Ordem do Dia 
do Dirctor da Eicola NaVlll. Vice-Aiminanlc Paulo Bono10 
Duinc Pinlo, lida duranlc u .olcnidada de entrega dos 
apadin~ A turma •• Alminanlc Alexandrino de .1\lcnc:ar". 

Em vouaçilo o requerimento. 
Os Sn. Senadores que o aprovam pcrmunCÇDm sentados. 

(PauSII.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, scrll feitu n trunscriçllo solicitudu. 

E A SECU/,\7E A ORDEM DO DIA DO D/Rt70R 
DA ESCOLA ,\'A I' A L. I'ICE·AI.JIIRM•7E !'AULO 10. 
,,·os o IWA!f TC 1'1.'•70· 

"i\ cwn.ado ..,. _..,. ~let. iat.J pdo .,._..1\lmar.atlk 
,.~ • ...,_,_ l>utk l"atlo ..... ~ ~ • tepiMC: 

-Atpraato do l"ríeont AliO. Tumsa Alasnau' Alc:u&ldnoo 
4cJUaoclll~ 

o liii.....SO ~ qliC ..... de tCf fàto coaUD protiNI>dat 
·~..W6t6o que"""*~ de ....... "' JIIIÚYf'*" doIIPSO,_..,. .. a..- pnldo 6c .;da prof'IMioocMI c c:úplll. pot• 
~._.. .......... ...., ..... 

\'od,. aiJ.o. • p.anw dDie .,._ r mmmto. • ICt'tí(D di P'Jsna.. 
--.....» ...... jOINISidc 11'~ -awo • OMiwo 00111 co.s... '" 
~ ........ do,. ........... ~"" Sobrraaia :-o.-.t. 

a.t<llllllt.- ....,.. ..... 110 ....... .......,. • que- Pf'DPO
....... 

o--,. .. , ........... Ido_. ... pda-~ 
~ 110 1\IÜ:IIli(OT Sai. _, ôtOala., ~ pw.ack 
pan« •-'~ lt:llcnof « ct.Scr*. v,.__. fiUIJIIIS « 
u&l - ~ qiiiC IC Cl#aldc pot anil de - maJ C qv:t
~ ~IOl de ClaiU., oodc ........ ........ c peoi.-d.a• 
... C tiOt ~ • ._ CIIICII-- 4c ~mil~ dr 
~~. 

~-~o!l---~foas.denquu.u
t~ par•o&o..I!W!& ....... C.I -J1'aodu.&., odt.e ~ 
""'«~..,. • ..__...c- • ~ t>4ocliCJ ~ hnÍICITt a4a"" 
...... c1k'o ...... 

,...,.. ~ - ,..,.., ... t ~l'd • ~ 'Oll1uck 
qw-PI'-* flÚRlCILal, QJIII .......... at dutuaa da ptoi'Mo&o c 

•• _ .. ""'~ ~· pdt ~ - •lllll6f de pu
~~ ·~~"""""'IIUJCn.ab.. 

...... ·~ - ,r.ae6u.a.. fa.r-~ QCrQtU • "-"pldla. 
··~ -~ qut o lrooaaall ~ ~ pal1l o apufOco-· 
~ ck u pl'6proo. c que ~u um.t da• 11111~ ..,mf.aa~a f«• 

-· do Cl&f'11Cf 

,...,.. "'• -.a ,..adu.a. aio taJ&.ut ,_,_ a mociv~ que 
111n-.. • ""IP'.çl.o. IC'I'da tocs10 ~ d.t CDCfllllllldcdual 
( abre ... ..-~· 6o J6c:al c"" uctu -~. 

P•• at~ ou 1Jf11ftdc.r.a., bA que cultmar pcrnuancatc c 
!Aid.,crtl-k o apltllo de cW.te c o opúll4 de navio - fccund.a 
II'Od.ahdade do pnmato - qvc •~t- invariaw:lmcnlc:, como um po-
6ao.o a~t«~~tÍYO ~toiw:l peJa cqc~duçlo d.u tripu~ a pllll• 

6a c mcrilbf'iot eJotÇOt. 
Para allnpt c:101o1 Jfllndcu. t indilpcntoiYCI que dacslvolvamo.. 

c:m alto çau, o lCftUmcnto de patriotiuno. que not prende l tema cm 
que u.occmos c cuja fo~ de cooAo podcrou torna·nos .olidAri01 
num íntcrox comum . 

:O:lo te dci~ocm, pois. k:Vllr pelo daAnimo cm momento lllsum 
de ~va.~ vida~ c: de Ju.u aarrcinu na MarinhA. mormente nos di~U 
atuai1-, quando uma minoria r.cfuta. porém atllllnll:, procúna min:ar 
a juventude. aliccn:c s.obrc o qlllll rcpoUSII o futuro de noPO Pais. da
mvendo c c:xplonando 5ituaçcks de injuiliça c dominação inc:xis· 
tenta. mas ocultando a suprcsdo de pn:rrogativu im:nunc:iflveis da 
criaturll hum:ana. 

Rccuscm•SC, firme c frontulmenlc, li aceitar li propagação da 
dacrcnçu, da contausçio c do ódio, ingredienta indispensáveis pura 
a geruçilo de uma juventude dafibrudn llsic:a, moral c espiritual· 
mente. 

Hoje, voces cstuo iniciando uma fuse da vida que vai hubilitâ·los 
a serem futuros chefes de uma Marinha eficiente c altamente sofis· 
ticudu no contexto de um Pais jâ hoje internacionalmente reconhe· 
cido como poti:nciu emergente. Um verdadeiro trder não 1: aquele 
que 1: obedecido por seus homens apenas por temor ou por força da 
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la. A lidauQI c a obcd~t COIIICIIUcSa 116 !ICf'lo ~ai,... 
..o 6o cumplo c pela prllicl clcüYII do que rw.1mane P"P'I'· 

1\Jt tim. ICilham ~ cr Qlel(aaiiQI Clll ~ aqudft qw. climA ou 
~te. "'Cr'a:: a lr.tttal!ut na fotmae'lo de ..,.., f'oodaa o
..., cctiOií • que o pcriodo P&Wido lll &cola t bmc. a- qgc &\ 

aDIIfCIIUaq~Aft'CdMda•~-- .......... ~ .. ,.. 
~o ftlllo da YMk. 

e~ Tn.~ • a..~tt.r.. c cU "''• PN-~ 
(~ndock IW«'Cftlld.atCI~dt ~C/ (.VI. 
lur.a.. 6t Sm~ NbJi,;_, 0hlc 6r F~) 

So~ao~o - ~ ~· ~~ c.....ar o JW«~~t • 
Comiii4Pw~cC'..._ ... 

Sq.un ~" aobrc pro(...&.o que~~ o 
dc'o'cr. tCJIIII ~c ~ .., ......... o~ • 
cbtiiC C/ o telltiallcrmt. pili'IOC.-~ poilt.. --.. ~ ,..,. 

IOCID'dcacrodc._.Ot~m~-Pih~cflh· 
PI CJOmOcat= allcOt.aiiOI> .,__ d.l MolltQbQ do~·· 

O :at. ~f:."'t)~ C'4.~U: (Al~A - MT ....... .....,. 
PlftQr.)-Sf. ~~$e .... CM-.:• 

o s...ot ""·r .. • a.,nh,,. ~ .. ·~dr 
"dr.....,-~..-. ........... .a~ .. ('~11111100 
~o~,...._ • ._CfWOUoCauodrf~ 
T~ .S. .......... "..,._.- $it.h-.,, ~c- •~!...· 
.... ....,.._ • .......,.coa.c~•U•m·d.,.. Que Deu. ~ o JuraiiiCIIIO qui iiiiClllllllll • l'f'!IW paucc 

, f'41na c ... ~ .. oocuniallo do lklfl c da Vina61! 
A~ da Tunu Almlr.llllCA~dt Alerlocllt' 
A M.analaa c o !k.NI lliiJIIO 4llfl'lli\UII dr -a!~ .....,.,.~ 

cl~ ............. ._ • .......,.dtiiiOPU.-, ••• ........... ,..,. .......... .,...lffllll, ... -"*"'. ~ 
•,.ao.. 

O:l'a.Pili'SID!:.''TE(M~I\ato)-*'-.Jr ............ ,.,... . "'....,.... .......... ~........., 
Ona..J,o, CIIIIUIDO 411oco, do ,...O W IAii d.a (a-.11 

"' .. ,. • ,,,. ,,... :ow.af'to.. ~~a c.- • ~ .. • ~·· 
,.., do SCIIIhor ~ 41 R~ que~~ 
'ap«.ia! .. MJt» ILali~&.~ .s.;. s .. ~. c .u .,...,... """"""" 
dhacW..ICIIIdo 

•.t~.c......-- ... , ................ ~ ... 
~ t ~o ,.....c...,_, "'"• w a'ltt.a..•...-... 
IIW '*"- - Cllrile' .......,_O f ... ' ti, t ....... f"'MCCIIII -.....,..,.. ......... ~. 

O P"llllfO ~.., C.-o T~ !la....._.........., 
~ ................. ~,......~ 

PARECeR FA VORÂ \'EL, ~ lf" 41.. w 1916, .S. ,.,., . ~ ~ ~ .......................... .... 
c~• flataQn. 

f..!II~O~O. (1•1-) 
Sloo ~que~~~ qucif\1 dnalü·lo, ~ GQft'.S.. 
f.m~ 
o. Sn., !!icucSom que o .,_.... pcrma-oam _...,.,.. 

cl'wwJ 
A1"0"'4do. 
A maltri.a nllto~~. 

E o toCJVIIIIC o pr.,ao .tpr~ado 

PROJETO DE LEI DA cAMAlA St"n. DE 1m 
CN*l.INoaf16.• c-....... ) 

De •nmtivl do Sr. l"roodmlc .S. RqH)blb 

c .... ,... ..,cW I ~lbt.lladlca .. S-rf ... 
, ~ ..,.. ,. ... wnd-.. 

O ConJta.lO Nacional clcaml: 

An. I• E conocdMb a MArio Batbla do Saw:àrncnto, filho de 
Jolo Bati..., de Olivan e Cicr.alda Quítma de Ja&D. ínap.al.ldo 
cm d«ornnciA de apiDYo cm paiol de mun~ do E.t.Ctcito, JIOI• 
t.lo apccial. mm,.l, cqui,..almlc a tt'b \'C~ o maior loliiArio mlrumo 
do P.d'-

An. :!t A pc:nslo de que 1r.1111 at11lcl Kri, por monc do bc:ndi· 
aJrio, tnmdcri\'d 110 cónjusc c tilh01 menora de 18 11n01 ou invA· 
lid01, c tilhu JOileiru. 

An. 3• A dcsJ!C$11 dccorrC'llte dcst11 lei corrc:fla A cont11 de En· 
~rg01 Oel'llii da UniAo- I'CCUf'IOI JOb 11 JUpef\'ido do Ministério 
d;~ FlllCridn, destinAdos 110 p11g11mmto de pcnsioniJIIIJ. 

An. -1• ât11 Lei entr11rfa c:m vigor na d11U1 de Jua public:açio, 
revogadas as disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Mag11lhiles Pinto)~ E.Jgot11d11 11 matéria 
dn Ordem do Dia. 

Passa-se A votação do Requerimento n' 318, lido no Expedic:ntc, 
de urgi:ncia pura o Projeto de Lei dn C4mnra n' 48, de 1976. 

Em votação, Os Srs, Senadores que o uprovnm, queiram perma
necer sentados. 

Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passa-se A aprccinçilo da matéria. 

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 48, de 1976 (n9 2.228-B/76, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor Presidente dn República, que cria o Centro de 

c-o...,... "-•••r re6Jf Qlil'tlill'.,. Clti10II *~1M ..O• ...,........,.. 
,..,. ............. do ...-o c ...... o JI'VIIdO,..... Ot ........ 

~udo·-~ .... ---~---~ ....... - .. ....,. • ......,ao....,.,.,._ 
,.,. .. ~ P« ~ ,_._. .... ·-I ... .,.... 
UaloAolRIOC.do~-~~· ~.a..~~. 

Ocwmdo..,......,. PI'M- c...a..o ow-...~ QIIOPOIOO 

• - ~ oaatado• pdo SaliNw ........_ di RcpGWta.. 
.... o - ~ ~ pdo Stüot ,...,., ... 
f:!duado c Odll..,._ o ,...,,.., do tdmdlo CCIIIIMAo D!Mof, o 
Ccauo dr~ T~ de ..W. tai- T.U .... 
~r~.~DaUC dei ......_,,..... pd.a ....... ltleboe~WM.. c • coeu~ 
·-~'*..-.....coocuno~ 

Cocao _.,. dr Cllli&ct ~ • ........ • PfOPOI• 
que o pcM04I .atiiiiiDcatc coalmado pdo CocMaio llnDedo atltc o 
~Uft&Uttlo d4 fduQdo fi Cldlunt fi • F~ Catuo de fl4uado 
TtaUc. d4 B.abi.t coaUIIIilli\ • Pf"'IUt ~ .a CatiiO, 114 

111~ cm que te atCICIIIU.. podCDdo coocoua l iodiNo 114 
Tabd.t hnlllnattc. 
· Pan flllf:f fiiCC la cScllpou • CIOCltth~. 1Au4laoçl&o c 

imclcÜltto flnldonllmalto do Cauo. • ptOpOiicto autorila o Poder 
Eua!tt...o ••brir. no corrm~ a.addo, o cridlto capcdaJ no 'lllllor 
deCtS 10.000.000,00. 

rmalrncntc, O projeto cfctctmina que 01 fauiUlOI do Cairo, 
que ICflo aptOVadOI por dcacto do Poder Eucuüvo, dcvctio prc\'Cf 
u JUU atribu~ cspcdficu. sua cauutun admlnlsttaü\'8, bem 
como 11 compct!ncia de KW ófJIOI, 

A nCCICUidlldc da criaçlO do Centro de fduc:açlo Tecnológica 
da B11hia nueeu, como salimla o Senhor Mlnil110 da Educaçlo c 
Cullun, cm Jua ~poslçlo de Motivos, do falo de muiLU Atclll de 
ensino que corrapondcm aJCtorcs de apraliva lmponJnàa pata o 
desenvolvimento económico, industrial e eientllieo do Pais eslllrcm 
ainda 11 descoberto, nAo obitantc o significativo esforço despendido 
pelo Oovemo, no llltimo dccenlo, com visw l propic:iaçio de um en
sino que acompanhe o ritmo do progresso nacional. 

"No que tange ao ensino superior, obJerva ainda o ilustre 
titular da Educação c Cultura, uma das soluções recomendadas pela 
conjuntura arual é a de incentivar os cursos de curta duraçio, 
preconizados pelo Projeto n9 IS, do Plano Setorial de Educação c 
Cultura. Iniciados cm 1973, c, hoje, contando com 28 cursos cm 
funcionamento junto a universidades federais, a experiência até 
ugora colhida tem apresentado resultados favor,ávcis, A par de _ 
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dmloeu.t .a pt'CM.kt eoobfC" '"' (!f,Jt- wpcno.:a ck C:ur~ plaJ.a. oa ck 
(tlfli.a C::d:..çl.a •-te ~ .b OO"''.&t tX=tndn ck tuu."WWl ~ 

I'W:O .a~ .. ~ IICUJ~u• ~· pdo doc:ll-"uomw 6o 

- '"'~ .... " !loret ~ """'"'""" .. - ,_ ck ~~·~C' 
""~~ 
~~ .. ~·~~«~~Jrpln.c 

~'fllt 11"111:. l.&Nll blll l ~ ...-wJ 61 ~ ~ 
,_ .. ~~ 6f ,_ ,_ .cw...aatli"'*• ~ ( .u 
.. .,._ ~ 4.ao -~~ a•......_ o <loo<a'IIO. Cllll toa. 

a-:a.. '"""""'.a ,,...., ~~- 61· ~ 4r &.IOr&'"'ffll'"' - o ck 
~ ~~~ .. ~IIA..r.lwlo---~ .. -~ 

- 6/*'.WIAI> iP'MI - .,. -~ .......... - ~ • -· 

.. ~-· 1•.111.~ ~~tlllk<:.~••• .~~ .. (:.OOt"'""" a' ~·'""' ~"' ••'tr(Jloo • 
c.·"'""'''"'"' l'fllll,•w ~ t.M~~.w~ ~~,. 4~> ,._ .. "'' :.,.t'lf. • 
··1· ''l 

( .. .n. ih!lllf "~ -·· ~- • ~ ,.,..... 9'11 ftlU'I 01 

.,.!l.#ll'l!t ~411 ""1111rn. :l'lld'Wiolllll ~ 4t ,..,.._, liii'•Wir'*~ -

''"" .... oliJ fllllll~tmll~. ·-~. 4111 o~- a-..."""' 
'loltn, P*ll""" • "'11100~ "~ th.l.l..._ ~ ,..,.,.... 6f t~ 1' ~ 

" ...... 
o "'"'!IH' ... <AIIfto """ 411otlõlt4t'..O. ~ ,c~IIC;I&'mt. ~· ·• 

""'"'lhnr111tl.~ ~ """"'llnr~~ru "'fft161"1- • 4a ~ ~. ~· 
J~a. 4 IUVII"'~a. ~·kl-lt", Mlt'AI.... 41 - Gl- 4f 
l!'u~llrll!<lll <~~t#~t~~~U,. 41 , .. ~ .... ,,... •~ 

·' (' .. '"'""'~ * t.~~ • Ci6AS""'' ~ ..-. PIO. 
~~lr .. Jw,l'lto"'ll!l.#<_ .... _ ...... 

o ,.a. ,..,~"'ln«~n: ·~~.,...,. ~•- c-~~~···"' 
............. ,. .. o~ .... Otc.o. l•rtm>-fl fMII'• ~ .. ,._1111 • c_ ...... 
lll "'""''~~"' "~" ... (ll<lll 

o '*· OrltJ UJt:\U'' (.\IU.;"o.A - U' ,...,,. ··- ~· 
··~ •! ·- \ot ""'!IIIAAflll .. ''l.t't, lomo~ 

o ;t-ltft4 ~lf!l.<ll . .At >ltr<ill-·· 4<> ~lt".t..:ot ~ ~ 
lll.•ll"~ílull\, ···.,to~ ·<>(ollfll.t'# ~' t~~ 1'~~rüa 4a L!ota~. P"'" 

""''~~ ""' ...... !&i, =·. 'i/fll .. (olltlll'<o 4f t~ l~ 4a 

""'"~ ~~·~ :0"'' t,,,a.~ 4' .elt-·.:Jh~ "' ,._ • -~ 
~~ 'YI<ttoM•tt<..,, • .., """"~ ...,. • ..,. ~·~ i ~ 4f ~ 
fh!llM~t .. ~11<l101t UGiftl Ut t'"lliAollf•4114f!o 4Qo ~ 4f U'~ 411 

~:·lo"' 
() ~19111t,..•ih'*"''"~ ~.llf;!'"' :ocwt q;..f ,. ....... o ,. .... - ,_ 

"'"'' &o!:.!tnoa,. ~•~IIII'<> 4t ~~ 4a (;~ f (...:Hiôlt.._ U b~· 
1)11 .. ,Ac ~-·w ""' ~.., ~ 411 llqll(..~ - llf rd'-cu 
;r>ór~c~ ..... ~<~~Wttdt ~t•• t:"'"'~· ctotnntd~6o • ;w~·a 6c uma 
! ......... o:l··· .. ~.o.w~k411.. •'l!ool'lf,kt1~ ........ 1.<><!..,.....:11'> (,_l>OI>. ..... Clh(-· 
u•M ~"''"',jll)l ..,,., """'"- à ~fllt>-....1• <)r• '""'""'._ lu•t~>lbetl nn I~ 
~~.r.f••(»l. 

. \l.ot:n•~ rooot C!tU t:a;:,Wr t 'i"f o ~ '"'-'Smle 411 Jtc;!U~· 

~~~~---""""".o c-.--~~ o~ cm \da. aw!6o" 
"'C4!MI~~> .X t~ T~ c1.t a..~ua·. a Q\Km (Ompdlf'A 

--.O:I'o\1 (\114._ Cllll (lat'llft UlllmN'O'O C ICmUIIal <OCid&oOmla ~ 

'""~ 6C' ~ romw ~I<CMJ c»cm~e d~11Udo ao muno 
"""""- 4c loc~ 6r I~ dom•'OI"Ct OUU~l AIJ\'Jdada 

iM'i:IO/I.ltu.• ""' (WIIp«UIICIIIO c apaf~to de IC\ll ob]ct1\'0l". 
,..,,.,. totn.ar m.au dlnimac:a .a «mt«VÇlo 6c: K'll.l ob,ctl•v'- o loto 
f.IC'Uit.a a utu~ de CUI'lOl mdcpcndaucmc:ntc de pt't\'la aprcaa· 
\lo do Conldbo l:cdc:tal de E.duc:.açlo pfe\'mdo, umbtm o loC\1 

rc.:onhcamcnto poucrior. 
M.a1ot aínd.l t a autonomia concedida ao "Centro de Educaç-lo 

Tccnolóttíc.a d.l Bahia", qUAndo permite que Kjam •~pcn.a• cur.a•. 
por manifClto• •intoma de .atunçAo do mcrado apccialiudo de 
mil<)·dc·obr~. 

o, rccur.a• c:on•isnado• anaualmcntc pela Unilo, à conta do 
Mini1té:rio da EduCllçllo c Cultura, aucsurarlo a expando c 11 mnnu· 
tençilo do Centro de Educa~1o Tecnológica dn Bahia. 

t\ Administração Superior do "Centro de Educaçilo ... " serâ 
excrcidll por um Consclho·Diretor, composto de 6 (seis) Membros 

c tapccti'Ol t.upk:ft&a, I~ -CIIIdcM pdo f'h:Ndmk c1.t Rcpóbl" 
a. ~: (dou)tqwacni.Uito do Mlnt.&mo cSa Ed~ c Cultu· 
r.&, I l&am)I'CpfQmU41c 4a Sa:ftun.a do f'\anqameniD c1.t Prcudm· 
0.1 da RC'II"libboa. I (um) rc;"acr:U.afttc do MIIUUblo 4a lndG.-um c 
do C .....a~ .... I (um) ~l.antc do(~ do E.tUdo d.l Balua. 
'11...,.1 ~t.um cl.a Supcu:sJCliJÕêDCU do Oclcn.-ol•'lmeftto do 
'~~4C' 0 (llf"tt.ot.(ic-f·.aJ do ((!IIII' ~l -.5o pdo l'tco.odcak 

4~ Jl~:... 1""'1 ....X~ 6o ~~-~, .. ck l~.a.a6o d.l f.d~ c 
Clllllwt',a f: r-o..,..:.il .. c-ld!ro·l>uftOOI (.at1 ,. c: p.ar.lp-afo (rnoco '111 
I"'~ I 

c .. ...-.... .,.. o~ do pmom~e ~ cmq.n 
- ~-aúlr""' 411 t:~ ' Cu.llur.a o ~ ICI"tvmento para 
~ -~CI-' 4MnJ~ c1.t ~C' d.a ICICIIO&o-

pa -~· - '-St • ~ ~dor 011\a ~. que 
""ioc ~ ... 4clo01!toa• • ~ ~oatdo - <Clillllpo. eh 
..... ~' •• ,_,"~ ~ • ...,.,.., cSa l'f'llOClii1C _.,. 

..... -.aob ·~- •"""'".,..,.... c~. ~ o ,.,.... ""·Nad.ar • 
lft>QII"""" r-t q'lll. -;>da .... ~·.aQI.o 

o !oJl. MU:~Df~''l'f. ~~~ f'als1o)- Soloa:o do DObn: 
~ ·~ s.-s-o ~ g c__.., 61' F'~l. 

O ~11. 1n· M 'i~(.\JU:;o.>A -IA. f'ar.t cmiUt ~)

~~-""*~ 
~~··doSnataoc ~eh·~~~. 

611.a (-...lw> o ~ ck Lo ,_. ·au o ~ 6r E~ 
r "'~:o 4• a ......... ( .1• -=, ... P""'~·-

·' ~· t ~ ... _,, 6r t:.t;totaClkt 6r Mo«t>'Ot do Mtt~tt
u·'" 4tl::tb4al c1a 1:~ 'CUllura. oodf,. ~cm,__ 

"i"' ·-11l0111141r4r ~ "-~~~ 6r ~ blulu· 
-.,_ ... .ali~ l ~ Pf"O"~ pelo 6cMD_.._.o I«JJoo. 

~""· ~- pnalbllllllol ~do )laondno eh f~. 
• f- 4c f'll""'""•at ..... RI- ,.-pas.h'Cf ,...., O fJUIWII do - dom• 
• ..,.,.~ cmf>«.a -.., ..,_, ..ado~ alo fOCI'OOCiam wiJllltOo 

•~~ .t.quc4a ""'~ 
,...., -· t ousr.-. r~ o COII!Ildllo fcdcnl ck ~ .apco

• ...., ~ -~ 61 ~fvt ck ·~ 4c ~ n.&o D«<o 

..,.,~ '"""..u.t.oo • ---~ c fGI.In6o, pof ltiiO, ck aui()D(;. 

m.JIC'IIt'l ,~.,.. -· ~--
" cSJIOib>o.a de~ ~raea6o w C"'idc:Daa. ~te. 

...,. -'-eh pd~ c (Om~ I!IOCn-aodo a Ultaatn·a 
~ !ohaa.u..., 6c ptopoc • auo\o do Ccnuo 4c Ed~ 
T~4118allu,~ocknow.a~, 

So im~to dClU Coau...lo, M4a h.\ q~X t'C'pi'OVat do ponto de 
.. .:.a f~Ao~D«&ro, !'do Q1K .omoa rd.a al'fV\"aÇio do pn:ocntc Pro,cto 
lk l.a 

O Sll. MU~D.~TI: (Maplh.\á Pinto) - O. pratc'Cm:l tlo 
f~•«·Ji•·cn. . 

Complewl.a a lllU~ c1.t m.altn.a. pal.a- A wa aprcaaçlo. 
l:m dlocul.tlo o pto,cto. (Paula.) 
Slo h.a•'Cfldo quem queira ducuiJ·Io, dcdaro-a encaradA. 
l:m •'OI.aclo. 
O. Sn. Senadora que o aproYam permaneçam IICIIIado•. 

tl'au ..... ) 
Apro•·ado. 
A matéria •·ai A unçlo. 

E o ..cguintc o projeto uprov11do 

I'ROJt::TO DE l.El DA CbiARA ~•.ui, de 1976 

( N• l.ll8-Bf76, na Casa de origem) 

De inicintiYm do Senhor Presidente dn República 

Cria o Centro de Educaçio Tcmold&lca da Bahla, c d' outras pro
•ld~ncln. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Fica criado o Centro de Educaçilo Tecnológica da Ba· 

hiu, com sede cm Salvador, Estndo da Bnhia, com a finalidade de 

• .. •••-•••ll\tliiiiJa'R•*••••••••••s•-•--••z•s••••III••••••••••·•••••••I5Wiilil-
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docftvohu.andu~o~•-c oom a coopcraç&o de llftl~ c iluútuí· 
~ •nlcta.t.ad.&'- CUtloO\ de (~ de ~ aa Qfwod -

rn-.or. pif ~ (uu (~o« ·" po..-v~ do mctacSo de ltab.l!lo 4a 
tcyUo 

!rata • Lei ao ).b<l~. de 10 de dc.:cftlbro de 19~ ~'ado. para cuc 
CÍaiO, pnlpCit a rl~ da rapc.:tl>".l ~. OU>Wo O ótJ;l.o Clflllflll 

® Snlmu de ~ Croll cS.I -"-nlt~ fcdon'al 

l'u·ltf.alo UAJ(o. A"*""~ 6t ~-~ c••u· 
wsto 4a l.&tld.a .a que te f1fcn o&c .n~ ea'4 feu llloCIS&.aellr <lOft• 
amo~~.~~..~ f«cu ta~ a= •lliOf 

Art. ::" O Ccnttu de Ed~ T~ da 8a!u.t ten =-a 
~~o~arquu de n:.,.mc op«<..l. de ooafotlllidadc oom o An. .- C:.. La 
r:• ).,..0. de ~ de nGYCmbro de 19eol. ~ ao Mlftnlmo 4a 
[d~ c Cullut.a. decauor• de autoooali.a pai~ a4m-. 
ltlaiJ\'.a., rmalliCICltla. ~c 4noapl!Aat. 

Art. ,. Ao Casttu de E""~ T~ da lWtu Cldla'.L. 
I - llliiiRU'&I' cur- aa attca cocmu.oo ~ ,.._... <IOICidul:ao· 

I~.' i foc~del~ 

11 - formal paeoal6ooom&c ... ..,. 80 ani6o - ~ dc 
1-.çlode~ 

III - doal•ofou outr.a• •~ ~ 110 .n=cwí• 
fN$Q carafOOI)I-lotk-~-

,.., • .alo ÕOKD. O Cattu dt ~ T~ 4a ..... 

~· lll!Uiat CUtloO\ ~da~ pmw ~ 
('""'ocl!lo Fcda'al dt EduarQS.o. que ~ o. ~ni 
~· klo6o."' ~~.arada.~-....,....,.~ 
qoo.aa6o o~ dt ltabal!loo auaJ-..., ~. ""'-~ 

Ar, .. 4" O paSI'IIIIoOcl» cSo C41lltu 1k I!~ T ~ 4a 
... tlfti ~.ullilcSo: 

I - pdot ban • dimiOl que 11111 r- laCOf'pol,.,...- •'iniOdr 

., •"' 4illt podno ~ou quc o Ccau"' ..mw • .,..,._ dc 
<»~-~ 

t1 - fl'dot ~c~ que o C41lltu •ia • ~u~ 
III- pcb .W.SO.dot~t~&alalom. 
M. )' O. m;u,_~ 6oC41lltu41 E~ T~ 

""'" 4a ll.ahí.a -.ao ~-la de:. 
I -~que l!lc lcw &au.&lmacc ~ oo ~-.., 

.:.. t.:a•k. 
11 -~ "'Ubc:lot c tu~ qvt lbc ~ a wt !moo 

C<J '~ pcb Uaà&o. ~c Muaidpíot ou I'« quA~tquCt 
Cl!llocla6o p4bbc:.&t- prr--adu; 

III- rammcr~ de~~ • aslldada ~~~u 
.,.., pattJQIÚto, IDC!dwsllf Cl:liGWllliO - ~llliiO.IIIC*if'lltlDIO;; 

I\'- I&U'- cmolumcatot c aalltdado que toma llud.,, pdo 
CO!lltdbo O.tdDf, oom ~.âoda da lcp.lec;&o ~o tObn " 
eu Una. 

\'- raui!Ado dAt opcr~ de atd!IO c,_~ 
\'I - I'C'Cial.&• ~'CIIIU..Ut. 

Att. fi' A cqw~.lo c anunu~ do Casttu de ~ T K• 

~ 4a a.tua tet'.SO &""""".da' baNC:amcalc pcw !Ulltto. 

,on .. tnadot anualmauc pela Unllo ~ COftla do Otc:ammco do ~lann. 
ltno da Educ:.ç&o c Clllluta. 

Att. ':'< A AdminituaÇlo Superior do Cauto de EdYC:IQ\o 
T «noiÕJ)ca d.& S.hi•. ICti cun:ich por um Conldho Oimor. oom
pouo de 6 (lei•) mcmbrcs c tapcctivOt .upknca. lodot nomadot 
pelo Praadcnlc da Republica • ..mdo 2 (dou) rcprocruanla do M•nt .. 
Imo da Eduaç!o c Cuhuna. I (um) rcpracntanlc eh Sc:crâarú de 
l'l.ancj.amcnto da Proidencia da Republica, I (um) rcptacnlanlc do 
Mm"1C:río da lndli•lria c do Comm:io, I (um) rcpracnlanlc do 
Go•crno do Eltado d:a Bahi:a c I (um) rcptcKnUanlc da Superinlcn· 
d(nc•;a do Daenvolvimcnlo do Nordatc. 

Pariasrafo linico. O Dirctor-Gcnal do Centro. nomeado pelo Prc· 
••dente da República, por indicaç!o do Ministro da Educaç!o c Cul· 
I una, scr6 o Presidente do Conselho Diretor. 

""' 9t o~ .c~,..,..., ..... p~~o ,_'*'*'r .. ..., 
mlt1' o M-..a~ 4a a;~ f caa .... f " f~ C..CN • 

t;~ T~ .S.O ll.alllia "*iflllll&t'l a ,_,., --~""' .o ót.,._, 
Of.a a~ u utllloll(lloo-~ • tiiOC_,..._ ~ ,~~m 1-.. 
ct..c.Jo 1111a T.aflld.a r..--- llk r.-l. 41"""' "._.o ..,, ti•· ~ 

lon.. ~ ........ Wtüa.darwJ~dc~·..-. 

"" 10 •~"' "'*' &'*'IN<o .... v.- • lhlll, ... c~1UIIf 
n.nlio:loO..c~~-·IÜoor 4tC»t tocan~tlk'A ~~ ""',,_._ ...., .. ..-...., M .,._.., 4t ,_IUI,... illt1 .... 1,1loo t 

~r---.•c~. 

.,.~, 11 "'' ~,._.~ ~~~~· """ c ... ""' - o., .... ...,\lo 
~I.W. .. • A (~ oN - ~ llflllfoo ""'*iiN~I· 
- t:..e..o~ .qoi\'IN ...... ""' ~ .. ""'* b""\111111\111 

An a; t,_.l.,.,...,., ......... .,...,._~,... 
·~-~""""""'~ 
o~ nr.Nor.~n ~~ ,_,, - s..o. .._ .......... 

<» 4'i'f IJ'Àl#, ·- -lllf'f111 ',_._ ~ ~ fllol\11 "'or.to• 
u·--..u·., _, ~Jt••"""'~ • ~ 

ORDt::,\1 00 DIA 

-·-
\'~ .... ,.,_ """ .... <» ~ .. )IQ'·.,. .,,._ .. 

SI ~ ~ """llllt.. ~ , .. ,et • l,_eoll(ll.o. - "-• 
do Snw.iet • ..._..,_.~., f..wdllld-,....., .....,.._ 
4a Jtrpo$t!kla. a-. ... f.~ a.. ..... ""** ... _.., ...... 
=~ ""' S.p~~~Uo "'O • ._ , o c.,.,-. ~-· ,.. 
f "~ -,..ii$A)O c.ai!SpOI-

-.:-

\'~. C!lllwt'IIO ~lll. doo R~ Ir' Jl:, dc 19~6. cb 

St. Scn..cl« M4Uio ~-.. toOkJstao6et • u·aa~. - Aaa.o 
do X.~ ,.. C115cr.al. doo .,.,-o de auiCW\a 6o J01adal4.- c.,~ C.aa4c6oo 
lttoan.:o oob o lltulo -rr.ajc'C6ru 6c M.at1mt RQIIS,.,_-

-J-

Otta~.t.t.lo. cm IYtno llni<o. do Pro,cco de Raoluç&o 11"' ).1. de 
19?c., da C::omo.t.lo O.mor.a. q~~e allcra o RCJUiammlo Adminí•U•· 
IÍ"o do Senado Federal. •provado pela RaoiUÇ<So 11"' )1, de 1'112, c 
mocMcado pda RooiiiÇ<So 11"' 67. de 197:_ c cU oucra• provicUncW, 
lendo 

pAr«m:s (avorÁ\"CU. MJb n., olll9 c o190, de 1976, du Comtt.~Óa: 

-de C~llulçào ~ J~ntlça; c 

-de J-1naii(U. 

MI. 8• O Centro de Educaç!o Tecnológica da Bahia teria Ta· 
bela Permanente de Pessoal resida pela lcsislaç!o trabalhisla; or· 
ganizadu de acordo com o sistemu de classificação de carsos de que 

O SR. J•RESIDE~n: (Masalhia Pinlo)- Eltia encerrado a 
scssio. 

( l.t'>rmi/JoJt' a .l<'s.u]u à.r I.~ Jrr,as <'50 mlnuto.r.) 



III• Sesdo da l• Sessio Legislativa da 8• Legislatura, 

em 30 dt juabo dt I ~6 

(Ü.~) 

PRESlDtsOA DO SR.. MACAUt..\F.S P1!1-TO 

. u~ ..,,,.. - """""' ... lHil - ..,_ 0...-...11 - t···~ 
(,.,.,..lf!' .• - ,..,., t.,-.... - ._, •. ....a--c.-~ - ,_,.,., 
'"" "-'"it"' - ,u,_,...., ,_ - ·~ • t .. ~ .. -...._, ~ -, .. _c.-~~ ... .,._-,...,.....,.""'-"*-,...,._ 
~- """""''• - :w .. - .............. - 111 ......... '~ - •·o~~eo~oa o.-. 
~-.Ao ......... w ...... - "'"'- .W.JIIIIt- ~· ,._-~-
(;.,,.,Aitno -"W.""'1..., t""""" - fl..w- 0...1111'to - .v- 41' Wlllll"'
a.u~ t' ... •'tlklflfiV- ,.......,.,... \'Jifll• - ~ ··-ff' -(...,., ..... 
..... ,.,. - l .. ltfi\MIIli -~· - llf11U11 ()11 .. - ..... ,_ - Otrl111< ( ..... a.- _, f:i6fOI<j~~<lsmmAI - ._ '"""'"" - A.ft>Nt.-1 """...,... -

•..;~-.. ~-111ttlll01 - 'll'llllltmtllllii!O '"""" - *""tt-- t·'llt'llto -

(llltll\mo !Wibm. - ~'"""'(',....,.._-~' ...,.._.. - ..._. 
, ........... - W.~~ttflltl""' "'"""' - .. _ w.---o..-~ 
- ~ ';llhn...tlll ~ ..... .a~~o .... ..,.,..._ - ......_. ~ -
11\tll,. .. ., c ..,.m.,, - ""'""* c-• -~ Oonrolí - ""'·~ 
tiU\ ... - '""" C:::t- - w.-... ~ - t:~ \ .... - Ouaot 
"""""" - ~ I;NtpOII - ~..uu. ............. - ,_ t).ua 

0-.~-..~n:.w..~ ~- ·~ '" ~· ~ 
.. ,_...., ""''llii-IJR14111~ liJ Jiti' 'l.rt. "'"~-"' J(J:t~~~ ~"' f"f'. 
.fllnlllttUll JIMoQ- . .,., •• -a.,. 

to.,..,.. ~ ottt-. P'llf!YI ~ ~~~~ "' ... """ - ., .. ,. il"'li"' \.1 I•·,._ 
•ii"'II.Io"lt, 

.....,. ......... ._.. , .............. e ..... ... 
........ RIJA ................ Jtl .... Mf rMwa.- ....... ... 

.............. 
Ot:.o~ SOII_ ..... ._ 

..\1'1, ~· o.,-.... ~ .. ~ .... .,..,.....~ 
~ll'IIPI"""- llft'l'ólltllocll ~ ...... _ .... ,.._... para "' 

.,.,.,,.._ r"'- ...,.,... .. -~ • a-.. C.-hl • •...ot. 
ftC'II - f'll\&0101 4t ~ (aiiNIQ) ......_~o 4NIIIlrio auiDC"IIO-'C 

~ 

$ 1• t- ""'.,_, 4t'pollillldot ae CDOta ~~I· 
....... ~-l.o ;-:- 41 61ft ,...,. por~) eo-. ball .- Mdo 

'""'~ ~-....,.,. ~ lo .. 6~. ck !9 ck 
*"ck ,.,) 

l ~ Aa\G ck ~ o paWo 6c lallpo refendo CIO c...
ckltlt ~ O. ~ Mk prM~ po6crAo lia liba416oa IC O 

ILalaaco 6c .. .,_10 .... ICir ~.- I'CIQinot .. 110''0\ 

cmpfba- C\ ta-. 
An. ~ l:.d.a t..a CDlr.ari cm wipf na data da wa pubbcaçào, 

~d.a' •• dt~ cm ooatririo. 

Jntll\c:ecM 

A• tmportaçóc:\ bruilciru lotai" coMidcrados os bcru c JCTVi· 
~ atinJiram cm 197S, a 16.73S,O milhões de dólares.. K!ldo 
12.1611,8·corrapondc:nlc:slaquisiçlo de mm:adoriu c 4.S66,2 rda· 
1ivos As dapc:su.d:a BalanÇ<~ de Scrviçot. Enquanto iuo u viagens 
inlcmac:lonais - uma importaçlo de IICrYiços. na medida cm que 
dc:lc:rminam um flullo de moeda para o Clllcrior -representaram, no 
mesmo ano, 384,4 milhões de dólares. 

Assim, as despesas com viagens inlcrnac:lonais estiveram cm 
torno de 2,3% 'do lolal com importações, adicionando bens c JCrvi· 

~ J\M'-01· .,1!11114 ................. ~. 
11111'1~·~'*-"'l.if\..-191).,~-- ..... 
•• "" ............. - ....... ~ _,_ cfelat ..... ....,..,..,. ... 

.............. ~- ... -~ ............ , .. 
~ ,.._ ..... f'IICIIIIIIIll. - IWilllldo Ô'lltlliCia .... 

..,..._... ,_ ·~ ............. ~~- .-JQ. .... 
r.t_o!JW....,N~*,._ r, _ ....... .,.,...., .............. _ .,.,, . .,...._.~ 
_,. Ctl a:.t!CQJI(l,_. .. .., .,a...,...,,~ pdo ~ 

''"'""'' .aaou ... 4..., ... 
t...._ .... o~•~,......_ .. ....., .. ,, . ...., ••" 

• - •lu;plllla ~- ln&.......,. .. o ............. 
""'' te .... OJitOt b ......- - .- ~...,_ o ,_ (,.,Q,.,. ............_......,_ ........................... ..... 
___ ...._~ .... CIIihii.ÍIPII -.oa,__..... 
_., • a.ollll.a ,._ ..... ......S. IICI A.dllllilcD W ..... O ..,._ 

...... "'_..,.,.. ... ~ s.n.. •• r z fropr6pnoj0f-.t· 

-w.-. ~· ~. dilaii!IQI ~ cU!tbio CII'IICltal 
• ~ ...,_ 6111 Mbt ...... o IIFI'IIU..,..,..,., 1 __,., 

...,.,..,_.,..""~~'~JW .... Itl_.q..ro~ 
--.. ••• o a-o C&!IUal .ao podr Clr'fdíllM 1 CDe&a cSM 
l'll(lllllet. * 

l>-~~ ........ ....,. o ...... -~ bt.at ._. piVt'8. o-
...... ...,_. ....,.,., .. Clao4a llltllla ....... ...S. * -
4No --- • .,.._ ~·--.....· - ..clboOI)e o(I(Mil 
·~-... .....,._ Olllili'Ol p&tle..-

...... ....,_ ~ lloaiDCD ......... 10,-- - -· • 
-- .............. ,.,._ ~ • )17 .aa.6a ck d6luct... 

CIWfiUMIO I m-.. 'CIIi 6r ...... 67 ~ 0 piLO ID&od8o doa -
- ~~· 110 cUCf'« loi, ponaaiO. -..o - ...... do que o 
~ qur pau aqua .-ta. J'ock..w duct que t lO t'CIO nwor. E o 
qur ""~ ~ o. d.ldol do AJiuAno E.etalhlloo di 
f~PA TUR. que (II.'!IN-6aa 0111111 o. c:t.qudc ,omal. c o. do &.Doo 
CCIIII'Al 

f'l)f IUISo IMO, ICDIMC que I mcdad&, RICII:IIIatc:DIC poaU Cftl 

ÍW'UKla. t mct'-IC pali.lúYa. .dttld c ind\c:at pa111 O. ftm • QVC te 

ptop<k Em ..u-cS.a6c. • multo pouco coodu.r.. iMiu!M pd.a inc:I'IOCn· 
cu fnoliudcw"• doa 6fPot dPao ~ c pelos própriot 
coe~tomos da ~ fàta. AW:m dáuo, t YC:n!adciramallc di!Cri· 
minalória. •tiftlindo, apaw. um tqmcr~lo c1a dat.ac mtdiA. dciun· 
do, na ptitJc.. Ínloc:hàt OS que JCflllmcntc c:o~twnam piUr rios de 
dinbc:iro IA r~. ' 

Vc:tdldc: que o dccmo-lci alincc um tipo de con1umo supUfluo. 
que ocorre: ck dnllnl para ron. Mu alcnle-tt de que ele t fac:llmauc 
conlroiAvcl pdu autoridades linanociru (Banco Ccnlnl). Na vcrda· 
de. cm lcnnOt mcnmcnlc conlivcis - c o balanço de: pagamentos 1: 
uma amiaçlo deste lipo- o que: inlc:rc:ua b autoridades finanociras 
1: o que 11.11i do pall. devendo Kr considcra~o que aislcm limites 
adminislralivamcnlc fiudos para·& aquisiçlo individual de dólares 
para viagens (ou o cquivalcnlc cm outras·mocdas), a nilo JCr quando 
" 1ra1o de miwo especial. 

Doutra parte. as despesas com serviços silo sujeitas a registro no 
Banco Central, quando referidas a lucros, dividendos, juros, royal· 
llts, assislencia técnica, cic:nllfica, administrativa e scmclhanles (art. 
9', da Lei n• 1.431, de 3 de setembro de 1962). O art. 10 dcsla Lei 
faculta ao Banco Central, quando considenir. nec:essãrio, verificar a 
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..... .:~u &«~loca. ~~·a- -"'•Mr. qw ••rloc; re.., 
'f"".CU.O de' dn11 • .n para o C'lenot. lCIIIo6o ftD .....,. .,..,.., • M.rt-»· 

I~ .S. to..,.,. H I. ~<lo.~,....~ piW ~·l·•- r· n. ok· 
~·. -~ .......... ...., .,..,.. 

.~r .bu ...... ~ Pat·.a o ~lo ck ~..-... t n..pS.a .a a.., 

>6'i<'; .... ~ ..... 'liA""""~""" ........ '"""' .............. ,,..,... 
.~- cw- ck ~ (al1. III ,_....,.._ ~,._o tt- 4lc 
~ • .-;o!.r,ad.. ck tu6o- t ~,..,.. 

rtl.to• pi~ ....... ~ ... p.a... , ...... ,......,.. -·' 

''"'''""""'" fUU 19"-, ., • ...., ""'"""' i5C' ~!,) ~'" df &'IA...,._ .,-., 

'· ' '""'·""' •·.ála6o ., ~ s.,..,. - nalloof<a .._., ..... .., .. ~-'" 
... ,_.t • .: .. :a• .,. ..- ... !>a- - ,..,. lh1 """. .... ... ~-

.... ~ .... ,., ........ - f .. ...... t •• ....,.,... ..... -·- .. ~ 

·"' r'lt~ ~- ... r.~oo "' ~ r...t..f CJIIII ~:.a~ • 
rto,,.J<il.• <A;;I<~~ filo• cko- llff 4f --~- Of, ~ .. 
-~··~~~· .,.,. •. .._ ... ~~ +'f~ dftto·-.. '~'"""" "' 
... ~"!-o! .... di'-.... ,_a• ~u. .... 

·' ~ t ..... - ..... ..-.ia """lõlW .., .,..,. ...... """.., 
':--.... ~. "-'"" C..-ctal ...... lllt ~ .. -'~·I • o& 

.•~r.lo•• _..._"' ~,.., .. .., qtoo~· ~· ,., ,,.u-... • -'A"'· 
"""' ~-..~ ............. "'. ,._"' • .., ,_. ___ .. r.q....,. • ...,._ 

("'-"~'"" bt<,......_ ,_ .a c .\Cl.:\. 4ok ~- tllf -· 
, ...... "'-.. ,_..,....,..,r~ ~· ... ..,...,,~ pat''ll .. t~~~-

"''~!>P. • toUl f~. Sn.: ~ ~···· ~~·· ....... I'('""~ ftlhlll..,..a.l q..c ~'lllf _..,. o ~ """""' .. .,. 
, . ._,,.,.,. •• (!Oif>tl ... - d'IICIIfl!ll .. 6-... l.l'fla 

I .. ....,.... m..-.-1111: dn~ ......,....,_,. .,:.. "'"""w;,. <AI 

"'"'"P--ola~ 4a kc~:., ~o~-.... • 
~·"*""'"''""'"' 4t 11) fll!lpl1ll<al -s~- ... t'l!.t .. (QoliOi!tl<l 11 
r~ .... ~..,s., <m ., ~- dei«~ • - .........._ - • ......,!tolo. 
'"'"'lf."'''""" =- okilat ck I ~)l().il md."""' ~ ~ """...., _,... 
,,~,, .\ ....,,:nul• ~. l~t!Uo<tNlll(:. t ck l"tll1-.atu ·~111'-' 
,,.,, .)t!"~'...,. ··.doo~ ck ~~~.) ~ 6f 6&11.1~""" ~- H) r
·"""'"'' () "'lf\'h41t ~~ r;.;-,._ .a ~tu • lll.l4nu.l '"""'"· 
••'""...., d«...,l 4a o#-.kll> ok ~ti .I ~ 6c 661a.tn.. '"""' <l<n•. :: 

O lf'l;A, <m 19:,\, ruN..- "m 04...S.. de· I •~•"'" """•'. 
I .!,utw (>u~t.kl. c ,.,..,.,. llcb.a I· ~~ucs«W. "''"........,., ".\ u:.aa .. 
il'to>"> .Jc l«n.:>L.JotU no lltaNI- l.:hhl.allld<> .... '""'IUW>l tq~•· 

'I~~ ...... fl.tb(U (' C'li'III'.Ol ftlli'C lfiUI"'!UCf 11,.... eX f!l'lllpi'C'Wt., O """""' 

,\., I f'LA ~·~~ que "no caw cim c-.tr•loo (atm.ado!o CJIUt awlf•· 
~n c o.ubwdun.a• c/(I!U .. ~._na mcdid.a cm que •• patln ,_. 

"•:.anla pcttcnccm í meonu ·~"~ 1111~. oo p.a· 
pr.><nlo• C\IJf'UI.ado• n.\o rcf1nnn IICI(ftl.&fl.alftCJIIC O •.ako<o dC'I"" 
.!• l«ftll~ tran./cncb" (p, 1~6). ~.-.im, "o poafAIIftCJIIo mt-.bo 
mu.: nuuu c wbúd!Áflll cfou •~IOCIAida t !1, 7 .-ctn m.uot quc o te

! a ente .h anpreu.• nAOOn.au c .a,li V\'.tC\ miiiOt que o tdali•o a,, cm· 
;-:n.a• au .anJ~:~ta• ocm •inculo de ptopflcd•dc com a .:-nkntc c.'l• 
:ctn.a de t«nol~1a'' (p. 1:!7). 

Muuo cmbot.:a nAo tmh.:amoo um aludo bnuilaro a ropato elo 
u•t-crl.:alur.:amc:nto, c.abc: mencionar oo raultado. o(~ ror 
•n~h~ tcalíud:a pelo Ocp.:art:amcnto Nacional de Plilnqammto elA 
Colómbia c .:aptac:ntad.:a dur:antc a ~· Rcunilo de Tnandctênoa de 
lc-.:nolo~iu do l'llelo Andino. ralíudo cm Lima, no mb de (~· 
to de 1971, O C!ltudo atA referido :ao ano de 19611 c compreende a 
'"•hhtri;& (;armuc:éutic:~. Produto\ oomo u \Ub,tJncill de YaiiiiiD aptc:
~.ent;l\·am cntilo um •upc:rfaturJmc:nto da ordem de: 6.5114 por c:cnto. 
o Clordlaupó:ddo de: 5.647 por cento, o MftlmaiOI de ).460 por c:cn· 
lo (Quadro 11). 

A indústria qulmicn, furmuc:éuticn c perfumaria, c:m 1974, r.c:· 
gundo a SEPLAN, aprcscntou um déficit comercial da ordem de: 
IM,t. milhÕ<:li de: dól:m:'S. Como scjuslifica rnont:tnlc tilo elevado? 

C:,be ucrcscentur que: u Lei n• 4.131, de 3 de: sctc:mbro de: 1962, 
previu umu sunçào bastante forte pura u fr11ude udu11nciru ou cum· 
bi:~l que, rcsullusse cm sub ou supcrfalurumenlo na cxportuçilo ou nu 
imporlaçào de bens c merc11dorias: multa de: alé dez vezes o valor 
das qu:~mius sub ou supcrfiiiUrad!ls, ou penalidade de proibição de 
cxponur c imporlur por pr11zo de um u cinco unos. Esse urligo, de n~ 

\ l o "'' .l I 11.. •. í 41 ,...,,..,"-''' • 1-,:, ""•-••• 'flfdiiCIO.UII. 

• ... l"•••i. • "~"'""-lo.·• ~··•~ ~\~ ,...,., ••"' .;.•«< "~"1:"1111.• ltt u·""'hfli.'\!" 
.,.,.t.l,ft'.,.., 

·•· -"~ ;'+ 'WMo!1""4 'i'... ..,..,,~ ... 11 f"'~•<f .. ~~~"ii .. ~/loHt .. ....,. 

~.,. ~~.- ~'"' .... lt ... ··~ ,. ................ . 
.. -.f .... ~ •• 1M ooilliii<IJ$t<>c ~-" "' (ÍO>tt! ... m... •• ~ ..... . 
...,~)UI .a. u.... • ., .., c~ ,~~- ... ('iOtl~t~~ttt... 

~-1t,l.# ... '""_.,.. .....,... """"~ ,... fii'W\01 ~~ .. lo. 

~'1.~. ·lo< --. ,.ltoOm .. Jtlliólt ~· ~JIIt>ll,lflt f\llU' ... " 

~~~- 4. ~:·- em.. ........ ~~ ....... ~ .. "' ~ ..... ~~ ''"·-~·· 
r....~- ,....,k-.l4J~t ""' • ....,.... ~ ~~ .... . 

t~ ~""""' fMIIW .. _ ....- .. -""" ~ "' ...... -·~ ... '"'' 
~,lo .,~\o~~ .Alo ,UM......,..,._-~.~.,.,.,...,,. oiiOO ..... uto• 

~- ·~""' ~ ...... ~~. ,~ ..... ,,..!IIMI .. O'll!lltflllll• 
........... "' r.. ... _..~ ........ pw<uNII ......... \üo .ij .... t •• .--41f .w&ill• 
414A!"' ....__ ''""~ ~Niotwt ......,,,...,,.IMUD 1111!1111- ..,!Mo..., • 
• ..,.,. .... r..,.......,_.., .., lftltllw4o. ._.._ ,.. .. '-"'Aoo•, 4 - ,.,....o«ttltu.~•• 

..,... "' ,...,.. ra~~~.~ ... ,...,~ • ._. __ ,_ tlll""" -.~~ .-. iiiJPI•A~· 

4;1.> ...... -. (.",., .... - "'""*' ,......... .. , ~ .. -~ -""'"· ........... ""' 
--"""""'11;11:ao .,....,. "'f:ot~Oiootl. ~· ~f <11014Uilt...-~~~o ~,. 
roau tfíJ'"'II<Iluot .;,tooJ - '*''lt~~oJ~t •"'"".,. • .. - ~ .....,._,,.. , .... 

... mhl. too! ....tifN1~ .... ...,._ 41>'""' .... '41- ....... ~. "'"' ,.fOI,, 

~· ,_ ·-·~ tot..>tloJIWO!t- .... ~- ~~- ....... . . ....... , ~ ~~-..... -..... ...... , ........ ~ ... ~ ... . 
="""....,.a~.,_ >ifl'l""'- 1!1"1-~~ .t» rmtll• ,....,., - ..,..,. .... • 

.....,.. h'*'· ftollp!:l..ot ~- ......, - u~ ,_. (lllf~

...... ...,..i!olll'llllll ,..._ f '""'"~ -IIJI~ ftlli<loo •W~IItalll .....,..,.. 
,_S......'"""'(....__,.., ... t'flalw~ •• ~ ..... ~ ......... 
$lOW•.Io:> l'ltQ ....... - t- .,. J: _,., ..... -- • --
~....,.,. ~:-ttoo:-~-""'0 

' .... """"""' ·*'""~'"" ......... >dlt'Jol,. - #ftl(il.lolo ..,l .::• "* l.•• 
• lll, l •• ...- "'•d.-n ~ '""~ • tw~''olliP' .lot ,._. t4N 
l't,.,.:""""""!"'" .,.,. >~:""~" nllf:"'TII1'- '\ *J'Ul'l~'ll,. 6t IIIIIAIII<li, .... lt!Hiilil!l;a.• 

.,.,.. 'i"" a... ,.......,. ... dl1>4t" <» a""-' .. .,. ,.~.-......... .., ..... 10.1.,... 

,_... W.h.~ ... ~1ft. 

"'~.......,. 

. , ... a ..me .. o..,- :o.w. 

191: IJ) 6H -)::'0 
19':'J J~6 I.OJ.I -71! 
197~ 719 l.b~ - '101 
197~ JO) ~.m - UI::'O 

O raultado de: 1975, iupc:rior cm 100 por cento o do ano an· 
terior, rc:prcs.c:ntou uma parcela pondc:rllvc:l no balanço de: Krviços 
de -10%, apro~imodamc:ntc:. EnqUAnto iuo, 111 dcspc:s111 com via~tenl 
internacionais - USS 3114,4 milhões de dólarC!I - atingiram, como 
~viu inicialmente, um11 proporção de 8% dus dcspcs1u com scrviços. 

Por oulro ludo, constuln·se que é o saldo negativo dos juros que 
lem elevado, grudutivumenle, o déficit relativo 11 rendas de cnpituis. 
Com efeito, o Banco Central do Brasil considera, pnru cfeilo de 
Balanço de l'ugamcnlos, como Rendas de Capital: 19) juros; 29) lu· 
cros c dividendos. 
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Vcj:.mos, então, o comportllmcnto desse$ dois componentes: LEGISLA CÃO CITA DA 

I•) RE~IlAI>f:CAI'ITAIS-Jt:ROS 

Ano R «dr• Onpn. 

1'11~ 1.\0 .:S9 
19:iJ J:~ lí}9 
1'1;.: ~ .... s..r:o 
I 'I~~ .lOO l.lf.!IO 

L:SSmll~ 

Saldo 

-H9 
-~l.a 

-6~.:! 
_,~li:() 

LEI N• 6.205, DE 25 DE ABRIL DE 1975 

~abelrce a dcsarac:tcrluçio do salário mínimo como fa· 
ror de corrcçio IIIOfldárú r acrac:mhl paráerafo único ao arrJ. 
xo l'da ~~ n• 6.1.(7, dr 29 dr no•rmbrodd974. 

............................................................ 

. ... .. ..... .. ... ... .... .. .... ... . ·················· ······ .. 

.............. ········· .............. ······· ....... ·······. 
( ÁJ ComitJiJt'J dt' C OIU/IIui(ào f' Jwti(O f' dt' f.'ccmonría. 1 

O SR. I'RESIOt;:\TE (Maplb4o Pinto)- O projeto lido KrA 
publtc:ado c remetido .b comWc)cs compctento. (Pi usa.) 

Sobr'C .:a ma.:a, requeri mentOl que ICflo lid01 pelo Sr. I•· 
A IIUo.:ol q~. cm l'f::~. lk'oal•tC l dcmrnu>(lo d.t.• lac.tv.:a• Scact..\no. 

q..c, ~u ms.âo. lol'ft~ dC'O .-.s..'- cum m.:antM1.1• .:aphc.:ad.u 

(oe~~ I~ .Wl l""''o• c dl'·odcndot.. Nc to qu.:adro doo ui• 
lam..Jt• "f!loOJ,111) Jlhàt 

3'9~: 

Iii~ .1 
lil~· 

Hl~~ 

I 

I 

' 

0....,..... 

16' 
199 
!)O 

~"' 

s.wo 

-161 
-rn 
-:49 
-J.AO 

[ e,.,_ ..:l•'fll'l.ll q.o« -'.t>cM C~oCUA~- lllCII N6o uW&r.-dol para 
,_, 6tll koa"" • dto~ 6mtft de. o. PI._ SWO'- cS.d4 

'if..C """"'""-~·· ··~·· Allllllll. oa .fUlO'~ pcw cmpn,.. 
IAe~m r"'"~ n a!>ab6o1 ,_ ~a. ~·ucSo o anlo d.a 
~""'" t ~ <:1 ~o. Doulra pan~ oiCI'CICICIII uma •·antaJe»a 
·~·~ -~·....., ..w. Aloo tai'O, cSo -r.tVro ~ _, .. 

..... .,.,,a ... o.. .......... b: .... "" '""" rt c; ... 'C'IIn.o rur.o !.am la« .. ., 
•Gctt """ JL...t...,...., 6f ,._,.a.ft>Clak>a.. tclloOI•'CU aa•~..r contra •• •1a.rcn• 
1/IM4':d~.,.~~~~,.r,•~.tt .. \1 ~u. n11'~ r.~~t'IC'Act.:N f<i~al'iua ta.1tl~., .1 um •tem de 

awo.~ ~ q&;lf 6"". c:uumt:lll~ o 6c: •Jtmd.a• 6c: C.tpttau". E 
C'l'OÓMic " ....eu-~ cSo Cknu"DO cm tara roca..r l.tlllbotm, .abre a."" 
ton«. o 'lloll~at ~ UCI~ ~ ClU tom4o lftlpcKIO .t OUIIOl. 

;\ ui~ t llo ew:nbula que o rndlll'lnal Palllo \'dllnllo, dan· 
tente lftd•u::w 6o R.o Or&Ddc 6o Sul. dlcp a ddm6ct, com tod.t a 
.... lt\1Uil"C",;;1o>, <fUC •>< (:.ll"'l.>l• CUCfll<>l -de> 'Cm "" I'IOJ)OI. e>pont.:.• 
~>e.ammlc.. a n.\o mnc11a para o cxtcnor. no ano oorrcntc.. díviden· 
doa. ,.,·altM-o, a•~.&l'lbla.t lb:luc:a, aàDC&IIdo, lambem, outra• fonta 
tk ... ,,.b,. dt ., .. , ... , .. (R C"• III .. l•.orl .. mcnh•. Ano \'J, n• .C 11. 

f .. •lUC, ,;omo da.t de m.!n .1dunte, ".ao c.1p11.:al otranBC~ro C4bc 
(un.."lh.>r pai .. ,.,..,, (10m l.:at()l, a fim de que nào p.:a11-c: Jam.:all qualquer 
d1hub n.a ... nm1d..dc da• dcd1t.1~ que ~q~ctidamcnte !>C ou,.em 
do• lidero c:mptcl.:lnan atr.1n~e1ro•. proJetando o Bra•il como futu· 
1.1 p.11i:na.1 cwnómu;,.. mundi.1l". 

Dentro d.u coruidcra~ fcit.u, impõc-.c, poi~, a limilllç.lo d1u 
rc:ma.Ul de rendimento• do• Cllpitlli• estrangeiro•, por um pcrlodo 
dctetminado - de cinco ano._ por exemplo. Depositados cm contu5 
a.pcciui1o, renderiam corrtÇão monct!ria c juros de 6% uo uno, nos 
molda. uplielldos h cudtrneuu de poupança, Terminado aquele 
pc:rlodo, tais rccutsas poderiam ser remetidos nu fotma du lcgislaçilo 
vigente. Ou unta. disso, uma vez reequilibradas nossus trunsaçõcs 
com o Exterior. 

Sala dus Sessões, 30 de junho de 1976.- Marcos Freire. 

Slo IICSOI 01 quinto 

RI:Qli•:RI~n:...-ro :v no. ur. 1976 

Rcqucn:mo• ur,:énO.:a, not :ermo. do an. 371, :allna b, do Rcrt•· 
mmlo lntano. p.:ar.:a .1 MenJo.:a$c:m 11' li-1. de 1976, 1o0lici11ndo :auto
ru~lo do Scoruado ~r.a Q\OC .a Ptcfcituta Municipal de Amcric::m:a 
(Sf'l fi'OI'u clc>·.1t o monllnte de w.:a d!VJd:a cono.olidad.:a. 

S..la w• S.C..k'a, }()de JUnho de 1976, - R a, Saat.,.. 

Rf.Qlif.RJM•:.''TO :""• Jll, OE 1976 

Rcq~ ur,éna11, not 1mn01odo an • .n I, allnea b, do Rc;J· 
mmto lntan.J, p.:ar.:a .:a Men~ 11' !iS, de 1976, JoOlrat:ando auto
ru.açlo do Sal.1do p.:ar.1 que a Ptcfcuura Mun~cip.:al de :-:a,·rr:al (Mn 
pot.u dC'l·ar o monl.anle 6c: lWI dlvid.a con1o0hd.:ad.:a. 

S..u d.u Sa...;a., .lU 6c: Junho de 1976. - R a' Sant.,.. 

o SR. t•Rt::SJJH:Yn: (M:a,:.alh4o Pmto) - Ol rcqucnmcnto. 
h.S. .. ~Ctl<l •<Y..:adot. .1póla Ordem do Dú. na''torm:a do .1r1ÍBO 375, 11, 
do Rc.-•mctu,•lntctno. 

o SR. I'Rt:~mi:''Tf. (~bJ.:alhlo Pinto)- Concedo a p.:abvn 
ao nohn: Scn.:ador l.u11 Ca>·alc.'lnlc, p.:ana uma brc:vc: comunicac:Ao. 

O SR. I.Ul. CA \'AI.C.A~Tt: (ARE:-:A- AL, Plana comunia· 
ç.io ) - St. l'r"CWdcntc. Sn. Scn.tdoro: 

~ •• ulhmo du !.!~. ~ ... tnbun.:a, pronunaa du.cuno, foc.:aliun· 
.So d"a~noa• rum o• f.:atO\ de :al,:un• pro~tnó•lico• do tlu~trc Mini•· 
'"' ~u,.., I lcnnquc S1monKD. 

Ontc:m, du ~. m:cb1 c.:an.:a do ilu•ti'C titular da Fazenda, 
comall~ndo .:u 'tlllt:o~.• que cu lhe fuct.:a. Conwdero, poi•. do meu 
lk'oct d~r .:unhromenlo l Cau do mteiro teor d:a miuíva do ilumc 
M•n .. uo, , . .,t~da no• lC:JlUtnto termo•: , 

C.trufn•OOI 
Em,~ de junho de 1976. 

A Sua EAo:lencia o Senhor 
Senador LUIZCAVALCANTE 
SENADO FEDERAL 

Senhor Senador: 
Tomei conhecimento do discuno proferido por Vossa 

E.\cclcnciu no Senado Federal, dia 28 de junho p.p., no quol 
foram protugonistu.5 u divido externa brasileiro c certos 
previsões económicos ou feitas por mim ou que me forom 
utribuldus, Diante do teor do discurso, vejo-me no dever de 
tecer ulgumus considerações sobre metodologia económico, 
cálculos de percentagens c sobre o problema da divida cxtcr· 
nu. 

Tenho verificado, nos sucessivos pronunciamentos de 
Vossa EAccli:ncia, a continua prcocupoçil.o com a divida ex· 
ternu brasileiro, c cumpre-me louvor o zelo com que Vossa 
Excelência cuida du matéria. Lamento jamais ter detectado 
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nesses pronunciamentos qualquer propostll convincente que 
lcvauc à redução do déficit cm conta-corrente do balanço de 
pagamentos. Como sabe Vossa Excclcncia, o ac:rQc:jmo da di· 
vida Clltcrna liquida de um país, assim conceituada a divida 
brutll menos reservas, é igual 11 parcela do déficit cm conta· 
corrente nilo coberta pelo ingresso de capitaiJ estrangeiros de: 
ritco. Olvida. portanto, é conKQOmcia, nlo é cauu. Voua 
Exa:lencia h6, assim, de convir que criticar o crcsc:imento da 
divida 5Cm apresentar sugestões concrctu para o aumento 
das Cllportações de bens c Krviços, para o maior aOu•o de 
apitais de risco, ou pari. a diminuiçlo du importações de 
bens c s.c:rviçcn é Cllcrdcio albolutamente inlltil. Desde que 
assumi o Ministério da Fa.ta~da tenho procurado dialosar 
amplAmente com o Congn:sso, para receber crftias construti· 
vu c IUIJCSt~ Grande numero de Senadores c Deputados 
me tem Au•iliado com essas su11cslôa. Gattaria tambtm de 
rca:bé-hu de Voua Excclencia. 

Mu entremos na substÂncia do doamo proferido por 
Voua Excdénaa. dia ~ de Junho p.p. Em resumo, dll VOJ-
11 ~ que minha afirmaç!o de que o Bruil nlo Cl• 

minha para a mm;alo\ri.1 nlo o lunqUslit.'l, ~"'"cm ··~na• o.;:a. 

ÃÕCS os fatat te tem revelado bem mAÍt dcs!avorba.t do que: 
01 meus prosn<Ktieot. Voua E.udénc:ia deu-te. entlo,ao tra· 
b&lho de alcular os crrot pm:cni&UÍI!Io.u pn:vu.ks cm vA· 
riot cuot que n:produzo raumidamc:ntc a tqVir. 

a) cm 26 de junho de 197~. cm palestra ptOicrida na 
Comiltlo de Economia do Senado Federal. cu havu prcvuto 
para 197-1 um !Wicit cm conta-corrallc de ~ bilhôcs de dó
lares. O déficit cm cont.a-corrcnte foi de 7 .~ bllhõa. ou * 
ja, 78'\ acima dos meus proJn~ieot; 

b) ncs1.1 mama palatra. previ que o d~r.Ot cm ~-onla· 
corrente pana 197-1 mais as amorti.taoôa de cmprtstimat nao 
ullnapu1.1riam 6,ol bilhões de dólares. t\ cifra dc:U\'Il los de 
9.0ol:! bilhões. ou Kja, um erro de~ 1'\; 

c) cm fim de 197~ loi·me atnbulda uma pn:vu1o de 
18~ pana a inOaç!o de 197S; a inOaç:io de 197S los :!9.~'\. o 
que lisnifia 6)._ de erro; 

d) cm principias de 197 S prcvs I O bilhõa de dólares de 
aportaçócs; u aparta~ efctiviU foram de 8,6SS bilhões; 
ao inva de 2 bilhões de dólares de dW.cit comercial tiYCmos 
efetivamente ),S 11 bilhõa, ou seja, 76"" A mail; na c:onta• 
corrcnt~ o erro de prcviwlo foi de .a,s bilhões de dólares para 
6,7S I bilhões, prccilllmenle de~; 

~) Anunciei cm prindpios de 1975 que o aOu.\o de 
c:mpratimo' atemos te mAnteria pratiCAmente no mesmo nl· 
\'d de 197-1; nesse: prognólitico VOSSA ExccJénciA rcc:onhccc 
que os nümc:ros dlvcrsiram de: minhiU pn:visõa cm Apcnu 
~: 

I) cm setembro de 1975 havia previsto o déficit co
mercial p11ru o ano cm 2,7 bilhões de dólares; destA feitA meu 
erro ficou cm 30%; 

1:) previ pnra o fim de 1975, S bilhões de dólares de: re
servas, crrundo c:m :!4~. 

Devo esclarecer, de inicio, que algumas das previsões aci· 
mu, como a de uma inOação de 18% cm 1975, ou de reservas 
de S bilhões de dólares para o final do ano passado foram-me 
atribuldas ou imprecisamente ou sem a necessária qualifica· 
ção. Em fins de 1974, de f1110, afirmei que a inOação havia cal· 
do a I ,S% ao mês c que nilo havia nuvens negras no h o· 
rizontc. Mas dai a prever 18% de inOnção vai grande distân· 
cia. I nclusivc por que I ,S% ao mês, cm juros compostos, nilo 
correspondem a 18%, mas a 19,6% ao ano. Mas esse nilo me 
parece ser o ponto essencial da questão. 

O primeiro aspecto básico é que é do conhecimento geral 
que as previsões cm economia silo inevitavelmente sujeitas a 
erro. Feliz ou infelizmente, a humanidade ainda nilo consc· 
guiu pa·ognosticar os fenômenos econômicos com prccisilo 

comparivcl Aquda com que os utrónomos prcvecm D 
ooornncia de ecliptc~, conjunções ou oposições. Ncssc: 
particular tomo a liberdade de suserir a V OSSI flla:Jencia que 
confronte prcvis3o c resultAdos de alsuns planos econó
micos dC5Cnvolvídcn no BraJil c cm outros paba. Voua 
Excdcncia tcri A oportunidade de YCrirsc:ar qulo lmjOcntcs 
wo pcra:nla(lcns de erro de 78'.\ c scmclhanta.. CitAria Apc
nau um c.\Cmplo. Em pnndpio do ano pauado os OfJanil
mat an1c:r11.1aona&s como o Fundo MonctArio pm'lam que 011 
JIIIÚCO dacnvolvtdOt lct14m um aaamcnlo patilivo de 0.9'1. 
c um dtftal cm conta-corrente de 12,S'\ bilhões de dólara; 
na rahdade o crcoamcnto loi ncptivo, de :!, I'\, c o waldo cm 

c:onta-corrcnte. potltivo. de 16 bílhôcs de dólares. "' P«· 
.:cnl.atm• de erro toram de J)O't no ao.:uncnto c ~S'\ no 
~Ido cm ;;cnl.1o<\trtcntc. Vcnf..;..a a~um \'011u 1:.\ccJCna.a que: 
o pr.-slqso de cn.ar n.\\l c c.\Chu .. wamcnlc doo tuturók>scn 
br aulcn<l•. 

Vatt.t ~~-~. 11o11uralmcntc. hA de lrldapr por que: 
'"'"'" cm ~~ cm «<nom1o1. ,_. que: wbcmOI que: da• 
c:t.llo "'JCII.1.• .1 crru. A r·ulQ aU cm que &• dcatc)u de poli· 
1101 cconóm...::.a IC tên qye baiClat cm al111m1 PfC"iÜO, \OOb 
pena de n11d.1 ICfmOt QJWC" de conaU\Iif. E dato que: CWA• 
pr~•~ nlc> poodcm ser 1omad.a.• como ~ .. c que: de> 
•-cm ser tuJCiu• a pa..Wl<ll.• rc-~ •u fatora amptc--nl· 
•n.., como lor:.un .a• fQ&da.• c dcm.u• .admla chmilJCOt. do 
ano pa~loldo. que podem tomAr 01 btcn ptora do qye 011 
pr~>j~~li(Ot.. c .. .., cm V~tndc p.trtc c:\pbc:a por qye cm 191~ 
a sn~.W c o IStfo.:~t ~a.U loroun dtm d.a.a ~· A• 
•'CIO. '"""""'·a"""' o.up«~ .u a.tu:wln'a.• dO\ tut!Uólofot., 
'omo aU .a'onl«cndo C>Om o <fn.:tmmh) tal d.a. «<Mmlll 
braulara oo .:unmte ano. 

Sqund.l a•poo.1o b.lt.Ko t qye ~··ahaf o ~ ou o 
'"'""""" d: uma ptc-l..W, akular.do c:tfOt. paunl~a> t 
mctoduiOJw c.urcmamcniC talai. tU dYA• r'al.h\a p.ra t•w 
•I erro. rdaiiYO> tcndctn a ser tanto mate~ra q~nto mcnora 
0\ dcnomsn.1d<>ta.; b J por au rul4, a• paccn&.,cn• de erro 
tendem a ser multo nwora quando IC tna~lha .:um aab
am<K do que QU.'lndo IC opcta com valores ablolulat. 

Oot• c.tcmplat ilut~ram ate pcnao do uso •~do de 
pcrccni.11Cf1'· lmaiJI'\C Voo.t.t E\cdàlc:ia que aJ,um Msni•Uo 
d.1 F ucn<IA prcv1~\C que cm dctc:tmín.ado ano o b.11anco 
•omc:tl:l.'ll braular>O tcru pafatamcnlc equilibrado c que:., no 
fsnal do """· o rclat6no do &nc:o Central rcvclast.e um dé
ti.:ll de apcna• 10 msUtões de dólata. O c:tro pc:tuniUIII seria 
snlinslo. M.a• Vot.l.1 1:.\cdénaa hA de convir que o dacm· 
pcnho dA c<onomu c da prcvi.lo teriAm lido altamente 
utisfatónos. Vcjamcn aaora outro acmplo, concretamente 
dirigido ~~ prcocupaÇÕc\ de Vossa Excdencia. ou JCja, o 
montante da dh·ida Qlema. Se o d~licit comerciAl de 197S 
tivesse: fic:ndo c:m 2. 7, ao invb de ),S bilhões de dólAres 11 dl· 
vida liquida do final do ano, cm vcz de ser de 17,7 bilhcks, se
riu de 17 bilhõa de dólAres. O erro de 30% nD prcvitlo do dé
ficit tcriu, poi•. provocado apcnDs ol._ de erro no montAnte da 
divido. 

Espero, com csset Qcmplos, ter demonstrado a VoSSll 
Ellceli:nciu que a maneira udequadu de avaliar o C.ito de uma 
politico de bulunço de pagumc:ntos nilo consiste cm medirdes· 
vios percentuais entre previsões c resultados, pois, com um 
mlnimo de hubilidude estatlstica se pode provar o que se bem 
entender. A maneira adequada consiste c:m examinar se es· 
turnos ou nilo caminhando na direçllo certu. Nesse sentido, 
julgo importante esclarecer os seguintes pontos: 

u) é normal que um puls cm desenvolvimento apresente 
certo déficit cm contu-corrcntc no balanço de pagamentos, 
pois essa é u única maneira pela qual se podem absorver pou
panças externas que venham complementar as internas no es
forço de desenvolvimento, o nlvcl desejável para esse délicil 
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depende: do dinamitmo d:u. Qporuçõa, de: modo a que:. a 
médio pruo, o ~mc:nlo dll dfvidll nlo teja pc:rcauual· 
mc:n1c: •upcnor .. o dll raxil .. c:ambial; 

111 wm .. .:tu•C mundul, a. p.úta cm da.c:n\·ol•'lmc:nlo 
ampon .. dora de pc;rojQ) 1o0lra.un (ona aumc:niO\ no teu 

dt{IQI c:rn conl.a-«>ftmh: c. (01110 conteqOC:nci<l. no taa c:nda· 
•'M1amc:nlo c:tl(',fno l:...oc: tm6mc:no tu pane da IIOYa ra· 
bd.a6t mkt'M.:-w O pti>b&cnu cSOl palta cm dclooc:n•·ol· 
•UDClftiO t O de oljU<4111 ICV dtfiCll c:tn COftl.a<ol'f'Cr!IC oa nh·cu 
OC)tm.aso.. au• lú ., a'CIConh«lt!KftiO rcnJ de que eo.q tarda 
llloo 1C' ~u '""'OCJtlW c:m um ou c:rn ~ .anot.. 

o c= 19'~'. "" '"""''t..doo CIOfttq>~J60\ no b.la""o 
'ooen"w c c= '"""141"'""''""1". c:tnt-oof'a roC'.a-.m ..quem da• 
"""'"~~ ~un .. 6c'o'nft •IOOMI6cf·ar- !u.:m:c la•-cwi"'"' no 
..-aaa c~aJ ,.,...q-_, mdWJ1 « l,ll:ldUo «dó· 
tam."" 6tf"'1:1 'ICIII!:>Cl!'~ c dc ~" lk -'00 ~o 6d'll0t cm 
ó-<á"'""''Hl!:oll, rlt'O '''':>ll'aellt 'IOCI o (I(JIIl,..:>IO doo f'ÚtO aD 

~..,.,·~14- -:>""~~ 61' pcu~. ,,....., 6tf.o: cm 
,_ .. '"""'""lt'.U 111' .~,...- « :~.~ plll'.a '~ ~ 6r 661.afn.,. o 
,_ .. ,.,.,.>)I t. il'l. ~"' ··a.'IOit c= 4bcilll'r.O .s.. "'="""',~ l.an>• 

'!oln .,,).., III' c-..:w •-•~6nt'"" ., ..... ~. ~ da o-oc: 

iii!DJOI~".-"'"'-"'~ 111~~. 
,, ""("""'""'""" ,_, __ ~!llll110•a.t>6o ... ~c 

'""'"""'.:\"' .,, ~d\Jil.l4~ ,o,. ~o a ·~·u a l"'\:!lf1ftt.<\'a 
... ,m,(>\f,. ·6<> ~~,.., ·~ l!ltaA*"""" ,_,,ui c c:tn ,_ .... 

,...,.,.."ru: 
.... ··~·.al ·~-· ftiC'~ C! -o...~ JAkt• 

~~114-oo.l. I ,.,. .. .,,.,....,,. .:lf f~!</:- f-'Jilll""' - ~ .. 
"'""""' ...... --~ .. ~ .... !..,.; 'lf'Mt.l - .,... prorr.c.6o ~ ,._..., • 
......... <!1 ........ 11 ............... 

r.~ •~t>~n lill.t t ,11· : .. .., .. M•6<> rooo;o~., • lw•·a « .,.,.~.:.. 

,,.;u~,.."· .,.. '""':""·""" "" ~·...Sa. 6f ~u~ r 1"'""' 
~lll"''llWlM.I<•'~ ~· ~·! a ~.t''+. <li•• ~~ b••• l"ft'{lllftl.a• 

ftllft> f ''"'II N~ ol'l:oflhQlf. ,:~·~· l ~a 6D J"'(Ü 6D 
fNn,illl111111tttl'" f.:un"'"' .- .~~<> .... ~ul -r-''" 411• 
U/l"<>>f!l.~'t. '.;llo!o !,, • Ultbll' ~~ « """""~ 6( 

•ttii)S;MII'I'•Oit ""' l'>ta.:l ~"' - 'IO!ftl ...-a 41n4a li<i!·....4a 0:.. Olll)rm 

.:lf : •• ) •'f.:>S!O III O:OQlt\Ji·""'~ ~f lif~'-
IIJ~It• .n-u 0\f'õlol'l!!a-1 """Mo~."tor~ 6c \'.,.... I· .t-'dh>{a. QloiC' 

"'l'"""' •:•:---. .;\Ir ~~~""''111 """'4• =..,• .. ~:>mb<> 6D 
4t.::•ft.t(tt'.4.UC! f"t:'l..ntaorf ~·at.Jn..t~e. 

I ,,.!'l!.at•~"'. """'' .,...,... •'f.:. Qlolf 41•~• t ÓC'JI<> t til<• '"'"' 
••• .,..,..,.,.",..,"' • \ ....... t ... "'dll<'>.;u '""""' f'l'<111eoü'tt de ,_ ... 
""'~ .. .,~..,. •• \liítioo .. _.,.... ~1· - "" ,, .............. _. ... 

~ r-m..41'lft~. 111'11!16<> aU'fllft-~ ~ <» ICII'mOlda cllll.a 

t'CIC!heo•tt..!la. onohu:ll <~lUlroO &alio • r.nt. ~ ra..J•·ar a 
,_l'lllr..~ fk ~ l:.t•. qv..ado du que• ~~I O O'QoCliM1!lO da 
dh...S.. - ·~ ~~ (DO(J'd.a.• para o aummlo da• 
«l'"''n~ « l>m• ( """"\)o.. para <> m..- .. nu~o de capcl.u• de 

IIOó ... .,.. pat'A .a dsmul~ 411• un~ de bm• c Kl''lCn• t oc:t• 

doo ahooolut.ammlc iftcilal -
Slo' t>t mo6o alJum con~o aalilll o ma1 lnbalbo. Ele IC\'C.. 

pelo mcnot... o f!'andc mm1o de .c~ ah'O da ai~ de S. E.J.•, o Sr. 
'-hna~lO da J! .ucnc1.1, C o de ptapic:lat•mC uma bonrot.a I"'~Ia 
daquck Mana~ro. 

t:n o que taaha a ditcf. Sr. Pn:aidc:nlc:. s~. Scnadoro. Muato 
obnJado, (Mualo bem! Palm.u.) 

O SR. I'RESIDE.'T•: (Mq11lhla Pinlo) -Con~-cd,, a pal11vra 
110 nobre Sc:noador Bc:ncdilo Fc:rrcina. 

O SR. o•::'\t:DITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o 
!oq!uinle diKuno. Sem f'C\'i!Jo do orador.) - Sr. Prc5idcnlc, Sr,. 
Scnndorcs, com a Krcnidadc que nllo me~ muilo peculiar, mas enlc:n· 
di nccc.<~.\llriu, embora inlimumcnlc: sofrendo bastante, c mais que 
con~lrangido, evitei, at~ o~ limilcs da minha rcsistcnciu, trazer uo 
Scnudo dn República o~ cfeilos, ou mesmo as causas, dos desentendi· 

n~a~tos polllic:os que: vinham ocorrendo cm Goih. Tais dcscnlc:ndi· 
mc:ntos ocorriam cntn: dementes do Govemo, c cm alguns cuos, do 
próprio Govemador, c corrdigionirios do nosso Partido. 

Euo Jiluaç.\o, Sr. Prcsidc:ntc:. pralicamc:ntc ji inc:xistcnlc:, creio 
da.n~rio tnué-la 110 debate:. mCifllo p<>rquc.. embora malicio .. c 
diabolíc:l.mc:nlc 1c:nham lido projcudu pc:tantc 1 opinilo nacional 
por um.a ólic:a m.at~ do que d~lorcidll, c: cugctllda. é do conhc:cimc:n. 
lo de todO\ nola Caloil. 

Contudo. 141.1 a fc:rocidlldc:. r..mantw aa maldades arquilcUdu, 
aparmlcmc:nlc pana atinJir o Ciovmlo FA.adual ou mesmo 1 pc:uoa 
do~. que a aa allura. cmnlc dos rcsultadot obtidot., do 
.a«Ddramc:nlo da c:ampuha. "'Ao-te ~ndo os mtlodos c wa• 
miJ!tl~ c cbcp- 6 CIOCIChlllO que a illtmçlo ocult.t, C t&h"c:t 
pnt>QpaJ ou IÍIIÍ~Gl. J1 é mau que DOCóna: o que bwc:am Ot difamado
ra.. cm rca.bc!..adc, t 6cuDonlir.at c dotnúr o pr6prio &tido de 
Goú.t.. 

S6o.. nw:~ pa.t.Udo üo muito RmOCo. a.ítlda DOt ícScK de 19)1, 
pata •'CIJOftlu c ll'iltcta doo sou-, ..mamo. CIWII dim& de J1'&fldc 
a.euqvt.mc;a c barlodllít.mo, En nUJ o que ampca ... QO &lado c.. o 
!lUA cSolofooo, CD"..n..-dmcntc of10•lírado, acobcn.cSo pdOt dltl• 

sato lk ca.-,. 
M1k a ~·da 1111aionDQ&o da Capüal Fcdcnl. cu que, 

pot onoo.a!Wa do ~ da tpoQ. o azWial~ Dr. Jotot l.udo
•'1(10 lk Allnoda. r.,__ uma~ de •armnuao•, uma qu.a.oc 
,w41_.., ~ Cll buta do ambeca~ que alo atra· 
palh..a.-. m.111o, ao o:!Oirino, moot"ajaMC c o:!Otrlbvt~IC p.ra • n:a.b· 
~~do p-.andc _.,., da fte(lÍMttldedc 

c- td'.cw da ,_. oNcla csUI>cklcida. IOCMdos - dolO\ 
da ~oumoda6c do poda' ocatral. Cioii.• Í#áâ& a lftlldc camillllada 
A.a butoea 6r ..,.. de>C#Udo. cm pa-~te au-dt· 
tl~ 

(<>C~ a ,.,.....aodaQ,\o de ik'&úha ( op«Wmca~ •I'Õ' 119(..&, cm 
tU'I...6c 6D d«Jo.n"CC JpoeG fcdcftJ - ICja Cll iJiiciaUW'I prl\"114& OU 

f'il"'CII'IUmc:ntal - I«Vpcr-..mOt 0t likulot pmtidOt cm rdaQ&o a mut· 
IDtt .,.,ltoo f~ Pll'a te I# lUlU idba do DOMoO pt0Jr'CS1o0, bala 
a--...Lu q..c. de 196' • I~- cm ler'mOldc obru ~bbc:u- n:a.b· 
.rou-., cm Goli~o, m.ut do que todo o c:Wtc:otc, UIQ t. de B.tno
~ Sumo da Sd•·• alta atada dal&. 

Ma~o, St f"roacScntc. 0\ UllnuaOt daite pt0ft'Cio1o0, daite dac:n· 
•....J•~menlo. q-.ocrcm par.\·lo :alr.a~ do daatdllo, da deo.morah· 
:~ doo lfOUIIOO c eSc qu.anso. par1l ali foram • run de - •Jud.tt. 

s. •'Ct'dadc.. 0\ lndaoeo. lk 6acnt'Olvimc:n1o que lemO\ alaan· 
Çado, 6c'o'Cin c prcaum ocr cmhiA.CSOt. na .va maior pane.. .\ bcrlt
(aca onda matratóri.t qvc te oricnlou para Goíh. bwcando n&o 1.6 
mdbona• «ollónuc:&•. por C>c:tto, ma.• wnbtm c:rn bwc:a de uma VIda 
cm pu, c:nqu.anlo protpcn..-am O! mianullcs no 1c:rri16rio rqc:ncn· 
do. 

\"C)am~ "'' conoc:quenciu desta dtab61ica campanha c: a proli· 
laaçlo de: teu• daloo. Aqui otA -como paradíJm• - nlo só pelo 
.cu ptcllftío como 61Jlo de lmpraw, pela aua srandc c:irculaçio. 
ma.• 1o0brctudo pela .u.o ltlldiçlo no "'ho l divula11çlo correta do• 
faloo.: O •:.cac1o ciC' S. l'aalo, 11 Qc:mplo de muiiO\ oulros protisioso• 
toman. al\'iou um paofiuional cspccilllmc:ntc ao nouo Eillado, o 
QLJC rauiiCIU numa maléria que muilo dc:»crvc Goib. 

Sa certA, o enviado especial - pessoa f11cilmc:n1e innuenciâvcl 
ou comodillll - limilou·r.c: 11 ouvir parcíalmc:nlc. Nilo con!oq!uiu 
cumprir 11 miuào recebida pois o que r.c: vc sob o litulo "Crir.c: cm 
Goib Parali111 o Governo", nAo s6 sob o r61ulo de c:ntf'C\'ista ou 
declarllçôc:s, mus alé mesmo utruvb de conceitos próprios, o que se 
vc, - repilo - 1: que: o jornalista nilo conseguiu ou nilo prelcndc:u 
CSCIC\Ier com isc:nçilo. Proposilndamenlc ou arrastado pela esteira 
duquc:lc:s que, inconformados com a credibilidadê do Brasil no ex te· 
rior, vivem anunciando o apocalipse da economia nacional, inicia u 
mulériu com ulcnludo "nuriz de cera" dizendo: 

"O resuhudo objelivo da crise politico-administrativa 
inst:~ur:td:l cm Goi6s a partir da substituição, pelo govcr· 

,. 

I· 
' ' 
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nador Jrapuil Coita Júnior, de sete ~rios de Estado c, 
po$tctiormcntc. pcl:a demiulo de trà novos nomeados, foi :a 
p:aralis:açio dA mAquina governamental durante todo o mb, 
com con~uenc:iu dcsutrosu para a economia de um E,ta· 
do que tem 90% de lUA arrccadaçAo comprometida na dapc-
1.1 com o funcionalilmo, que nlo pouui qu&lquct potcn.:UI 

de invcstimcn1o1 com recursos própri01 c que .i' c:s.aotou wa 
c::apacid.ldc dc endividamento da:c ano." 

Aqu• atA. Sr. Presidente, o quadro q~~e dcmor.ttra 1 arTCal• 

daçio cm ma1o de 7~ c maio de 7b, bem co1no o CfQQmcnto de ~9"\ 
de um :ano p.troa o outro: 

.............. 
W'('W't:·J4C' .... ......... 

t111t"'lii'l""····'"''"tlf" ....... -
............... """ ·-~1 ... "' ...... "' .... 

----------,-------------- -·----.. ····--·"-•' -· .. '' ~ .. , .. . "" .. __ '...;•...;_ ___ .__ ----~:_·_·_· :._;~ ·-~ __ :. _:~~ 
tert fI ti4U(Ie r~. '"~,.... t~~····· h~~··~~

----------+--~-=--__ ....... -----·-~-·---·----" --· -· ..,......s:=:r= 
......... , ~·~ ..... , 

•• ~ ... lo ._ • .,n.-...:. ................ ... 
...,__.,~ ............... -.. _ ...... ...... 
··- ......... ~-c .......... . 

... -. ............... t .... 

•• , ... , :=r:::J. •.. __ .... .........--
, ............ :... ......... ....... 
--·-~·;_ ...... ~..,..tiS; 
• .. .... _. lltt.,. ....... • ._... ..,.. .. aw. 
. -- '4-'- ....,., ... ,...,. .._,_, .... ..__ 

•-"Iii ..... ~1,, ......... , .. 
.... ,.-,..,. ............... -, 

~ ........... -- ......... --.. .............. --... ,. ......... ,._...,....,...,..._,,! ___ • ~ ''"':"'"I ..... ..., .. !, ........ ::·· i .. ---~-;·,-· 
•·f, ,. I 

......... , t.u•·-t~~ !T,., ... ,..,, .......... . 
• ... :.. • • ·~ ~· - ' '" ,... ".: :'"'" d 

· ............. , .................... ... 
~ ........................... _._.. 
.., .. _ ........ ~ ..... ,..._ 
, .. ,.,, ,_..,.. ... ._..~ ...... _- ........ tW't ...... 

......, ..... .• ~..t-'11'~ ........ ... ~.~.-~.~ ... ~~~.~~~.~~------~~"-~ !----...,..----- ·~-· ______ ....,,.,,.,.-..._.~,,.,.-,,_ ,..,.~~ 

... , ... ........ ....:. .. ._. . ......,:... ,} ,. IIi' I · ~· ., .. ~ -~ -,. ~ ·~- ·· ~ ,. -... , · · , ~ ... , ... : · 
... ... C'~ ... Jl'.)l' hi' ,_ .. ,...,. '••>·1 ~· • ...,,, : ~·;.· ~·:! ... ...... ~ l 1: ~~ :; t :r~:.-~:~. ~.; (: ·.: .;,···-~-~ ~ ' •' ~ : ."'· ·< "1 

t .._ ................ ···-....... ·-·-· ................ _, ... , ...... _.,. __ ; ~ :·: :·;.~~~-:~;::~::;=;2:::;-.;-~~:.:· :· ~~;~. =··~~·="' 
bn Junho. ~c mà. fACC aat doadc» obltdot .ali: a1ot• cm 

rn.a:l.:..::.a dA Sa:rcuna dA F ucnd.a. aranat ultrap......u ot I ':'0 
mal~ de autarot.. 

Ou. Sr. Ptoidcnlc. te a (plhoa de papmcnto no E."ado· "'fiÓ" oo 
úlhm<>o raju"Amcntm, c:k:You•M: ;a Ct1 lOS malh&:> (o QIK Km 

dúnda t •umamcntc oncrooo) .aqudoa quantaa n1o corTClpondc am 
'-o'~ al.ardc.:adm pelo :anu:uh•lll c um a mcnat de 6S'io. 

"cv~o.~m o Go\·cmador de formar um aovcmo a bAte de amaJOt 
c •ump.~dra. O anic:ulillll. n.aturalmcntc por nlo conhcccr GoiÃ.•. a 
..._. C.."'nomaa OU 01 lUA sente, apraud.amcntc InCOrpora 141 AC\I.WIÇÀO 

na Cllllda moatl:rua. 
Ahh. pouc:u nlo tem .ido AI \'CZCI que lenho dlunado a Naolo 

c, llc modo partic:ular, Aat raponi>Avcn pela informaçAo c formaQào 
d.:a op•mlo püblic::a do Bruil, para que .c aaautclem no Inalo, na 
COII\....10 de COn<:cilat WJbrc aquela que fucm 0 verdadeiro \'010 de 
pobreta ao :~br11çarcm • vida públiaa cm nouo l'llú. bto porque, fa· 
•-c .\ pobrCl.ll de mcio1 ou até mesmo de imqinaçllo, o homem pu· 
bhco - em 1crmo1 pcc:uniârioJ - nAo tem mais como ser ucrifi· 
c.1do. Ralllva·lhc o respeito, 11 e~tim11 do1 conc:idadAos c até mamo 
~compreensão de sua famnia, no caso, a mais prcjudiaada. No entan· 
to. de certo tempo a Cllll parte, temos IWistido a 111manho culto ao 
acãndalo c ao sensacionalismo com que se imolam muilo1 homens 
dJ melhor categoria moral. As conscqücnc:ius mais que dcsuslradas 
:•f Clllào. Cada dia c cada vez mais, os homens de bem vAo·se 
dc:llcncorajando c se esquivando ao cltcrcfcio da vida pliblica, pois 
lhes são negados, até mesmo, os bcncflcios da estima popular. Duf as 
dificuldade.~. paulatinamente agravadas, de se formarem equipes até 
mesmo com os amigos c que por amizade assumem os riscos acima 
citados. 

No caso de Goiás, especificamente, u coisa se complica, c muito. 
Isto porque, sendo um Estudo praticamente habitado por chegantes, 

l'fCO.:upWo\ ,_ .a I~ de ocv p.u~. fiC'.am do au,ulo 

tcm:>o ocm m..uot~ -*ub tenbmcallli• (&la~ a ICff\1 qvc ~ f'«d>Cu 

Apóo c.od.a clcrc:k:>. quaoc que .aa~t~. ~oabu..c., cm 
GO&.\t.. quem aru p..n ~ ... ou .a.q\ICU t«ntatw ou ~~trlo. l.aJ o a(l. 
mc1" ~nso doo quabf~ c q\IIC oc dn9uftll.lm .a rdq.ar ~ -
•nlctata a um 'Cf'U.nd.o plano 

Cot~t\ld.), ~·ale •~!dAtar· de quem tJ.o filboo n.~a ltcJ\II:oaot l.&u• 
dot.. rq«.ata•·.amcniC'. de .amJ$0' c 'omp.adta do Goottn.adof ltiai'Vl 
C O<! .a 1 unHJr" SJo JO''ctl• dA lUa Jet'ac:lo. cm ll*ndc ptr1c, tàlbcn ck 
•dh.H c ,:randc:t .:ombtHJMilOl tiOioOO\ • 

Sào h.i a ~tcnçlo ~ pollii(Ol,. COfiiO w: prodama. T anlo a.
lo ê \'Cfd.adc que, .anta c oapót. a rclormul.:lçlo do teactanoado, ,_ 
polll..:ot. malalllnla .\ frente da• Scactaria.• de: EdiiCI(l\o c Cultura, 
S.·uldc, Sco·aÇOt Soaoais. lntcnor c Ju•lka, Procuradona Gcnal do e... 
t:ado, Admml•tr.aÇlo. A.lluniCK Pollfleot c. finoalmcntc. Procunadona 
Gcr:al d:a Ju~U,ll. 

Acolhe. Km dclontpU. c proclama o aniculi•ta scr o Govct· 
nador m11nobnado por tm ICCtctAriat "que governam o E,uado" 
doil do1 qu:aiJ rcmancjad01 na rcformulaçllo do .ICCrclariado. 

MuldoWJmentc, mude maneira muito infelir. dcu·.c suarid11 a 
uma "poli,lo de apcct;ativ;a do Praidcntc d11 Federação de Agric:ul· 
turu", po1içlo ~ que nilo cJ~istc, nAo IÓ pclo1 laços de 11miZJ1dc c 
compunhcirismo partidário que ligam o Dr. Rui Brusil ao Govcr· 
nador, mas porque, se aistc um sctor muito bem sucedido, é o do Sr. 
Luiz Menezes, que nlo foi rcmuncjudo da Sccrctariu de Agricultura. 
Tui o dinumismo uli desenvolvido que aos entendidos basta citar que 
cm 1974 produzimos 80.000 toneladas de calcário c este uno 
atingiremos 720 miltoncludas. 

Nominalmente, como ouvido pelo articulista, só comparece o 
Deputado Henrique Santillo, do MDB, de ideologia bastante 
identificada com a do Sr. Miguel Arrais, que do eltterior envia cir· 
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culuo c ~ coac:iWido 01 - acScpto. a boicoCarcm a cld
ol!a lriUaw c u de 1971. PoD bem. IAJ-u por axoalBr cm 
,,..pu~ Ulll iiiiWIIC c~~ de-~ o v. S.~to 
laJo lm~ ~ojop)do -~.o bdr.lo-. 

o aariolotqw. • .o de pubbcer ~ ..... ~ou 
llllleliiÚr.D-..o,,. fWhdtdc. PfDtt« um~ • Ooih. vq.. 
._ ....... ..,_...,...,. cs. IIWlril do~~ do -eu. .-,, 

So qwdu.ftiiiiiCJIC0.1ia ~de CIINI'IIt'do DO <io-a'ao O ai• -...,.....,....-o Dttlltlo ~ou. ""'* .'!Obft o 
f~ T~ r.. .,.,e ,..._•~= n f ro-*~~WMo de boor• cSo illul 
~ ............... CinÜM .......... . 

o... ... ~. _.... .... ,..., e • ...,. aú ... qw. • rcw 
..,..~olielíoío.._*.,..._..,....,..~ca 

-~·,.._., ..... ,di .... * '-'o NIIOIIIUl. "* bcat. 
.... ._,... ...... .......,. ...... ~ .... por 
ll.lileU ..................... Woio .......... c.. ........... '*""' 01 

-~··Oootnobli ......... .... 
ou o......., pmii)IIO'/ o ...... ~ c..,....,..., 
-~·~· ........ ~ ..... UI(II. ClllltoCaOMD ptOo - "!IIII~. C........, t1111 ,._ St, ....,.:6,.., ()ulqua l.apeoo 
IIIIIMfiiJWtN~. 

b&i,.j· • ~~ CS..~. ,._...._o Clooa1loo IMQI!um replO ...................... ~ .. .,.,.. ........ ~:--. 
....,._ ...... J.a~ .. .,....... • p6lllicD .tu 611 I cu •• oa
,..,o~.llliCJIIIIo..__ .__.CIIJIDOUIII ~~ 
4MI .. 

0~-~~ .......... IIMÍ ............ 

•t-.~Ltoc~WIImlto~ ... ~ ...... Lel~. .......... .....,..,.......,..Oot'lno......,..,. ~ .,. .. ·~··~por·~~ to....,.. .. 
~~-·-~N)IIllf~,._lf«•cSo~). 

~ illcpr.., o ao.. .. alo ...... itllllado de obla

...... o~ ... ··--'" .. ..oonSo ..sft <DnatiO pan.ídi· 
fi.al\,tÍijlfllllll*l'llfWOQo.'lltN,~buiiCII:IU-~ 

~~--....... OIIIIo. 

Ao Oot-moo alo ~·~~ -qu&~qua"' .oon~o. ma• um que 
dc t.1o ""*'*'-• •• ~ datll1) do P.n.do, o poarudo coalr• o 
.. 1toÕiiiJIIIIII .... da• ~ ~ ... do. pvpoto dc illlcrcMC -

UIIIIU~ o 11111n- cSo P.ulido. do ~. coaK'qOallcmcnlc da 

~' 
lC.O.. .alada o capllulo que oomperoce oom dcüquc u repor· 

r.-. .so. aaptdlafOt. A- ron~c:. de m:na~ama~ao do. a.uiliara de 
qualquct Qo\'CIDO ~um.m ter tre.: I) o mWido politico: ~) o 
mundo ltalico c i~Cidbnico; )) o mundo cmprcurial. 

l.w.o ocom: a.nlo no ~ Fc:dctal. como ll<b aowcmoa OU• 
dUAit.. E l: IIAbtlwal .la' criticado o Ciowcmo que nAo inclui pollticoa c 
cmpn::t.Uio., porque lknlcot lodo. incluem. 

Ona. o Ci<l'uno soi1111o estA )CIIdO criticado porque inclui - AO 
lAdo de polllicoa c tknicoa - dois cmprcsArios. Se nlo csliYCSK, 
teria lAmbbn criticado. 

Agona. aCUJA.Jos de: conOilo de intcrcssc, ou ac:uAr diuo o pró
prio (iovcmo, é um gnavc risco que corre quem ac:u511. Mui lo mais se: 
se: Inalar de quem leve: seus inlc:rcssc:s contrariados cm lic:i&açõcs 
públicas. 

A acusaÇllo é negada. Os acusadores sio dc:saliados à prova. 

Mas, Sr. Prcsidc:i'llc:, tamunhu a pressa, tal o desejo de se: fazer 
com que: Goiás retroaja, que volte: ao clima de: agitaÇllo c insegurança 
extirpado cm 58, restaurado cm 61 c nov11mc:nlc: erradicado c:m 64, 
que: os adversários, ou melhor, os inimigos do Brasil atualmc:ntc: 

qindo cm (ioiAs, criatam uma brip que nunca bouvc catrc o CiOVCf· 
Mdor c o Dcpulado Paulo Rczct. Mu, Clla svpoltl brip. a QCnl. 

pio de IOdo o amoa1o.do de Üllripl c mca&iru lfUiformadOI m 
\Cfd.tcb pubGc:I\'CD cm O .:.C... w S. ....... linha um propõú10. 
lknc:.n-ua a p.l de cal pua luçar .obre 01 JOi,aDot. EniCDdcram 6: 
impuiAir 110 honf\1do IDpul COlhi J4mor o rcsubdoàmcato c or.. 
cl.alil.ac:ào do b.tndillt.mo cm Goi.b.. oomo JC o GOYCI"nlldor livet.'IC 
~ d1mitL.at, m.IM dUD JICMO&IOIUI ftOCIICÍI'll de (ioi.\\ CIOCII O 

~l.al<anh.io. 

Em Gcla.t.. para~ quecoah«lcaa •limpcna. o c:adr.cr. • (onu

Qio mor.aJ do Ci'O"CC'udot ·~ tal ~ «m mcnuria 
QMCIJ!Wio. dàat!IC do rídJado da mom&. 

~·.cnWc, ...-te~ dntwoa docalioa. poauldot pdo ,._ 
INIIO ~. tC1D labum ICmor a Dan., JCtÚID cap.~a de 
LUII.alilunb . 

vq...c: o ~ lr.,.a aao poauJ ~em~.t n1 diwiM de 
Cioih 0M1t Manaahlo. c - lN» M~ de f\uca que c:rd Jriu
mo dil dl1rít.a oom o &4.lldo 6c MaiO Gro.o. Um doi~ pQso. 
lcwot.. t aa. r.tpa~. a·luoàooirio da SI OLA. finu cSc C11JCD1Wia da 
4UJ fel pet1C ~~ ..m, de clcpr-.c ~. ,.. bem. 
~pude..,_.,. CliiiC jo.aa o a-coolilldor ct. SIOLA. Sr, lt»· 
.., f'm1o. .,.._.. dc ~ pcb íoímip. 6c OoW. MlqUCt 

ooallcu J'C""'<allmalc o OIIIIV ~-. lN» ca.o o <UdldaiO da 
ARES A que tCIDJif'C ~ Clll l".,.&odo ~ 

S. ~ Sr. ~IC.. o quc pMcDdcm Dlo é impoliir • 
~ do Sr. Aal4aio 8rirl#d au:a• di ctiC.m~. N&o ~ 
illlpcdit • amapdoro~ ~ dil ARESA AD cldc&a rauck:ipà 
l:.a.ou. aa-~ mab que coa\'C!Xido - c COIIIiao 01 bo
t:~~e~t• -~ de Ooib - de que o que ~e pmcuna é uuJcnw 
~· aum (oco de ~ c inU'IIAQGílídadc, num tnuapo(im para 
o ullo dite lln.úka. AbaoluiAIDCIIk ~wt. c illcomcqDcao 
10. '" que Dlo Úllll Mllllum oom~ oom • moral ou oom • 
lar• J01aA8 que oa iiCIOibcu c IIWII.ba. lhAtlomwam um. medida 
mcr.alha!IC lJdmiablnbq, cm bmc:a de ilckquado da equipe JOW'Cf' 
-141. IIUIII ~fli&OlO ocbdaJo aiiCÍOftaJ • 

OooocaPii"O. OCUOI:ftol aUUilm c rcdamlvam I>Oluçlo lltJCD' 
k. A equipe n.\o IC aiii'OYwa, alo rcadia o que dela ac cspcnq, t 
''Cfd.lcSc. m.a. ncabum aftiiiDI4 UcalO acpri I vaJldadc de ICIIW-te 

- ~lc cm (ioih - rcvclu IIOVOI vaJora pana I vida 
Jlllblíca • 

0c falo, ata (ol um. d.u cawu pn:domÍJWIIcs da dcciJAo do 
CiCM:1Illldor de afatàr aiJUM de .CU. au.úliarcs. As animosidadcl 
dlcpnam • um ponto inlolcrAYC!, cm aJawu actoro, pondo cm 
cheque nlo to6 a unidade da equipe: como A própriA AUioridade do 
CioYCt~U~dor. Um ocmplo disto foi o c:uc:crbamcato anaduAI, embo
ra vctirdvcl dadc o inicio do Ciowcmo nu rdaç&s entre: os dirc
lorcs do DER.OO c CRISA com o Sccrc:IArio de Tnansponcs. 

Pana nlo reduzir a zero o principio da hic:rarquiA no Ciovcmo, o 
GovernAdor, depois de: numc:roSIU advcnenc:iu- muitas das quAis 
panic:ipci- dispensou os tres a.uiliarcs que: se: hostilizavam. 

Quc:m nllo o fu~a'? Os c:rllicos contumazes do (iovcrno, que: 
unles pediam esta dc:c:isio c depois a c:rhicaram, que: respondam. 

Pana se: tc:r uma idéia do quunlo se: fc:z alé aqui c:m Cioiás, no 
Governo lrapuu Cosia Júnior c do que c:slâ cm andamc:nlo c:m ter· 
mos de ob~as publicas, c:ncammho ll. publicaçAo - como parle: do 
meu discurso - para conhc:cimc:nlo do Senado, com a permissão de: 
V. Ex• Sr. Presidc:nlc:, este volume que: é a maior c: melhor resposla 
que Goiás, mesmo alruvc:ssando uma fase c:xtrc:mamc:nlc: dificil c:m 
lermos financeiros, dá aos sc:us dc:lralores. 

E!a o que tinha u dizer. (Muilo bem! Palmas.) 

~ .................................. ~ 
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O SR. PR~D&'\TF. (Mapllalca Pinto)- Cclo«do • pala,.,. 
80 nobfc$cudor ~CII Qum:ãa. (hllWI,) 

Acocnpanhc:i. cm ~ OC"'ft~ ~' ~ 
~ Jcak. o CltltnioNDO Q:lal que o b.ri..: • ~a. que 
.. ~"'-~•CROOaâllaQQI.~.~ ..... 
f"Nmm ,..., .. ~ ..,_ ........ quc ... lfliMIOftllaiWIII "" 
~,Q.on~ ~ tdcrir•~~~c. OClllc ~ ........ ~ ~ 

, ... JIIOIIIC quc""" •• - "*~ """ ... lf111ad«lilliOIIIJIIUIII 
~bfll(tlt~~~--·~~. 

S. E•• Mel oü ptQCntc.. 

Coaa:do .:a pab~ 10 ootNc Sata6ot Hàlor Dia.. 

O~ lfEITOR DIAS (1\RESA -.IA. ~o .... lc 
dna!DO.)-Sr,~ $n.. Scudofe.: 

llbbn. ...tu~ ftO dU li dok ........ - ~ 
•-dd.s .... e ..... uo .nsat. ... - ~ porqw. • ..,.. 
.WC., .:a ~dr IIWat.~COCIIC'QIC!OIIaa HácOri. 61 a.. 

() ~. ,..,_., ~ (ARI~A-AlJ- ,._.._ \\ l!.t• 1i111111 

. .,_-~ 
tu. qv.uteSo. •·IlM rG~t ....._ • *"' • ~· c .... _...Ido. de ISJ.4. c que~ • • ~ • dlriMw $ao Jo..,r 
«-I!Wut..Qij.·~·~~~ at;.a....e"116-
ria.tas ,,do ot!jcso de a.dJiw pot pane de~.~ 

O~ Ur.tl'OIIl Dt•\..,. (t\Jti~"SA- a.\)- PliM alo, 

o :olot. "-w ~...._ (4\IICts..\ - 4\IJ- ........,_to ._ 
....,. ... « o~---·V.tt• .... --..líoa ~. 

de ~ • ---~ <...o pot caaaplo,.... 
A&u6o.qucocmea ~·r r n :d..a.-... leml.eopo.o. .~-.... Jot .. ~ O .... IIIIUIII«~ .... \'. tl•. 

O~WSio,_., ........... ._.IC..-~CIIIJt o ~·~-~ ................. Cll. 
pudci'CWittit-........ caapo • ., .tiiiCitftdo ... ......,, ftn.c "~ Or6re. ......................... iii ..... ,.. .. Clllllll• 

.....,. POit ~ ... '-lllila., o.n.,. ,._ ..,._ N ""~ dt iiiM 
N~ ............... ~ ........... ,.. 
~~dr ua~lnlbalrloprocSuljtoc ......,, 

c.. ...... bolina ........... ..,.... ....,. ..... -a,..,, 
~ a11 la.t.., a qgaa ~ CAiiO 6o .. ~c do..., 
"""'"'•"'- pc -..,. ~ ,..._, .u ..................... 
Ollfl6ar • c:roat • • que te tr.tlht....,.. .. ,... IPoft ....... 
O.WO Muakjpd de llWut.. ~ C111DP0- l8lfo .. .._ 110 pet
~Jaabr. ~ qiUIIdo ....... ~ :o:Jo r.wt.. ...... ~ 
r.a rica. lllll J4 aa.IHAid~~~Gió de...._~ Unn pMio • 

lu•.., ~ 00111 -- lla•l!dldr JS'i'C* iiiO ... "'JJICoo • 
&iliaio L:nipc. IaM, pof' ~ •""" pracicw •"CC"c: •• fOI!t 
,.. ooo.-ndo·• OIJUk)o, Tndd de~., • _.,.coa~ c o 
pftÍt,tiO fot ~ por fot(ll. ~ •• ~ c ~ 
~.W. 6o ado Pl'd'clfo MArio Jtwo&. C'ocao~ ~ 
"" o cntioo p.na IICfl6dio. potquc: ~ caca llh4cna qw muit.P "'CCIt

~ou te pmfi.m llldt cb baJcl&a ou te~ '* (UIIdot. 
...roóu..lh-c. utw.cao • '-«que o o~. • qu.tJ rui o~ 
dlruot, iria fiCIIr, QICIIO Roou. tOb iii mpclft .. biUd.dc cüm4 cb f'rcfCi. 
tur~. e. ~ oqudc Jinilio ~ iii lllUh(oraw..ec 110 lllodJI« 
.ai~ 6o '~ cb -. temealc cm um lmdtulo de Ed~ 
... IMSo millwo de auadaa:Cl. E. com pnrm. cu -qo, ro.o ~ 
.tdi.u!1c. bem peno di àcbdc. uma oulna oficina pana (Oijat ín~coo 
~ e carilcr, que: ~ o JI'Vpo de FICUidAcb iniCJtllllta dA Unt
"'CftÍddde de S.:anUI Cnu. 

E ludo i"o· Sr. Praidcnlc e Stt.. Scnilldom. foi oooqui.aado, 
Slo foi dAdo, 2 que llllbu .temptc tOUbc manter-te na patj~Uc:b de 
quctct, de trucr para a .ua lctni e para o 1a1 povo ludo qwanto 
'*;nílique P~"' c dvillac'Ao. ~ o povo que lcm marcado • .ua 
•icb - como diNe- pcb a~o. Faz o sinal da ena pcb ~ e \111 tQo 

z~r. a quir, a onaç;lo fc:undl do trabalho. Tudo que Uháb albc 1:, 
1o0bmudo. conquisua do ~CU povo. Ali: Clctlo tempo, poPO IWC'Ictllt, 

J>OIICO aiitia li da açào d01 Oovem01,. quer do Eauado quct dA 
Unilo.l.cmbro-mc mamo que ati: um lcm:no. que foi d011do ao &· 
1.1do p:ana constru~o e insUilçào de uma rq>arli~o foi, durante lon· 
~01 :ano•. umalimplc:~ Arca abandonada. Havia uma apécic de dain· 
lctc:JJC, como 5e quisc:uc dciur sobn: 01 ombr01 daquele povo lodo• 
~encargos, sob o pn:tClltO de que habitava uma terna ric:a. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, Ilhéus é uma terna fcrtilluima, de 
uma poiS:Jgem enc:antudona c de um povo udmirAvel. Fez do cac:au 
umu fon1c de riquCZD, nilo só paro a n:giilo, como tam~m puna o E~ 
ludo, Desde fins do Século XVIII, em um trabalho incipiente c, muis 
turde, já no Século XIX, com a experiência do tempo c o desvelo de 
muito trubulho, u luvouru c:ac:auciru despontava como uma fonte de 
recursos pura u Buhiu. Hoje, quando comemora os seus 95 unôs de 
vida, Ilhéus pode uprcscntur-sc à Nnçilo como tendo subido cumprir 
o seu dever, E foi cm reconhecimento a todo esse seu trabalho que, 
cm 28 de junho de 1881, Lei provincial deu-lhe os foros de cidade, 
num itinerf1rio de trabalho produtivo c de heroismo COIIlprovado, 
que n llahiu envolveu nus páginas de suu história. 

....,..,....,.. ........ .__ ..... '*"-.. '' .... '-.... ,......., .... ~, .................. ._ .... ~ 

...... , .. ~.-~~I"WII!'l'IW~ ....... 
dpioww.a......_. 

O !ta. Ut.tff.»ll Dl·'-" - O..,_ lilr \'. f..t• t ...,.,..,.., l>owtto 
~o.,.~~:,..~~ -r ._.. w illrt~llo, '*ou....,. 
~ JWala m '*• f!"'4 .,........_. ,_,., ~.......,.;, 
~ ................ SJl!lltk.l"ft!!&at .............. ii ft~ 
(10 D~Na~ .................................... ..,.._.,_ .. . 
""'•-~ ~...,. ..,......_ pdlts ., ... éDtltlfu• 
~~ lj'8r JW«Yfi)U f'Cllli:.t.-t fia ~ N ..... ~ 41! 4a JI'C"'O, 1: (I 

OWri. .. T .... 4'lllt.., ~~~-- ..., ...._~ 11~111. t 
lw!;t -~!SI , .... ..._ -.,......,*- 1!: -clt poo.~ít.. 
-.--~~·~·~ ..... ,.,.c-.~o. M_._"'· Ji- Ílon1ot rctm6o 1110 .,...,.._*~A..-._,. 
- fO'aa~~~Q:~~,. .. ,. a- .... ,,_...... •r a.,. • S.. flnn" fi "'Sao 
.Joqc ib ,,.._ .. , U. que~ toa. -..~fi. COIDO ftiton 
aaknof-tc. '" ""'"- o. ,..._,. • ;.;.....;o. "o "'"-'-., Ouua-
1101110 Maa wa~Mm ..., ia~ 111a3c --...., "'- de 1111oC111114t" 
(11.0, ClllNIA.IIIA ... - ~dr fbauÔ Ciftlto 41! ia • ~h- T.,liiQ, 
homem que te Rmiltll pdo lt'•butbo. ~ -Pf"- Clll 

~o PfOf,_ dilllct~ (CIC!hlat, 

Coatlnuo. St. ~lc. pana ciUa' que IOCJolo. in~lo. 
que oc ~cm llbàn tcDdcm. c fUidcal nnuuo. ~. 
plc:umaJtc. nao IOAJCIIIc .... projeto.. QOCftO llllnbàa h .,.,.. 
aspC~ dia BlaJiia. Eu IIIC MC!tÍII. (u_ pouco, .\ po!IIC que llp 
llhan a CoaquN. que. como diMc e ICIMI"', JC IIIIA.tormou num 
JllUidc braço lipndo a ilhA .:ao conllncnlc. 

Mos. h! um outro ponlo bem a.llo no pros,roao de I~ vitó
ria au1à11ic:a cb Rcvoi!IÇlo. vinculado 11 uma du JU&' maU. ju.t .. 
n:ivindi~ iii conallvQlo do JCU porlo. eh CáludOt .c pro
ccr.r.avam. eh projciOt mvclhcàAm, ntu nada de mal NUJÍll. Tudo li· 
C:UVII pana um .:amanhA coMlllnlcmmlc: 11dilldo. M .. Uh~~a nAo 1c: 

dcluva mtibiar. lllliJiia na lllll n:ivindlca~o. lobretudo porque a 
IUI conctc~Ílii~O UlniO dac:jada 1C rcnetiria, dirctamcntc, no pro
gresso do Eltado 

~ de justiÇll que se c:nfacizc:, ncslc inscanlc. o nome de um ilhc
cnac ilustre, cm quem sintclizo todoa os outros companheiros de 
ideal, pela peninAc:in, pela coragem, pela dcc:is4o, pelo descortino 
com que lutou puna que o Porto de llh~us fosse, como veio 11 ser, uma 
uulêntic:a rcnlidudc: Dcmóstcncs Bcrbct de Castro. 

Ligado u umu das fnmflius mais imponuntes daquele nm4vcl re
canto do sul do ,Estudo, é inlcgrnnlc de umu ilustre fnmfliu, com 
rufzcs bem distantes no tempo, a dcnunciur uma plêiade de pioneiros 
uutên ticos da construçilo c do progresso de Ilhéus, c que hoje vive na 
lcmbrunçu c no respeito das gerações ntunis: , 

Hoje, Sr. Presidente, o Porto de Ilhéus é umu dus grandes rea
lizações da Rcvoluçilo, nu Bahiu. lnicindo e inaugurado no Governo 



-416-

,..~. tr~. t ~>oca que oc rr-. ~ .Xaw c .1t ,,..~ doo 11..,..,.,. 
).li1U14h> 6m. ft;;ua~~ da ~ - St.. '-l.ano Aodl-cu1.a A 
V>b.:.C ()/';1t·$. t ..c.o ~ we..tl.SC.. kl!!!l=""'~ "-"" M4t IM·.a..l 'i..c' ,..... 

(!olll!lio NJElOPI'll. .\l.at. "' rc.t"" ilk. ll!llw• liJoa POIIk fiat 'IÇO(> ..c. ~~· 

'~ J; ollli"'~:.ú ... í!I>Jn ..... ~( ~· ( '"''"""" ..,_ tC ~ '''""""~' 
t:# ;'lloc~ .. ,tJí,- """'*"~!> llf (',+po.!"~ ( p!WÍitoll' ~ w: J.!>la..e> -· 

'·'1f0 Jo.llU~IUtt tttot:• ~ "'~ 4o». ftl.l\Ot ~ ( ~t~Cll ~'"" 
~ ""'""l«ili.:tllh <IO>t'U<> l.ldt>~"l"' ~~~ J. ~lólil\~ .1111"'10A* g t'ft><l..>. 

;;. .. ,.,. ""'''''""ifÍI' J:'IM'Ji ,ta; "' (,m,. 6\-.-'"'- ..:lPIII- ·-~"'.,;: 
\. ~111i'l.io1Wk0 .._ """'"""· ~ ~ .. C141 ~ Clftl .... 

••u•h•• •ll"ô~lllttn.I!O. ft"' n·li~L lll1<4101t ~'"'lf~Mii .td"'fiil! "" ~ ~ ..,, 
..!lw• .A• •.'+<l"•~!í.. .. .,'k., ......... ~ ..... ~ .. ,.,.~ .. ..:.~ ,.... !tal~ 41l001'i4' a>j;,.. r"" 
li~ ...... l+ft< .:.~<l~.;·:•t/)1 ""' .... ·l" ·llll~. ~(I} a::-· 161· ""'''*'"n~~ 
... ,,,..,,""""";lu~ ..... 1i,+:1t+ ~.: ............. •ftt<Ojl44~:; ~ .. t:fll. t~ 161· ="'"· 

·III" h ;, 1,_. ~ •Jil<l+.Nt Ju. ·-IO~il<t ~ J)JtUI ·<li .!lO!} ....... ,. 414 :16- .(li· ,_ 

~.'· ;(k"lt>!f .li~· ;tt'~f ;lip .:íHI'f<flll'40l. :f.{tll -•M••tob.,. .tif ;(W<'"'MIO ,0, lilll~id'". 

~'~'·wrt;w>•l•lloit.l\1·!..,...,.,...., .n.~Hó'IC >.:~.,_~!O<IIf~• '"•-• 4 

.~,wo ry,,;.Jl.,. ·lll $.utl•"' Utll,oi ,tummt..u..,, 't.l ~~~ .. ..,-....,. ,.~."' 
ou!'~''".~ •tmuN•wlllu< •• •l·•Jloll'"'<llll~ ~~ """,......, ..:ftli!lltltlf. 

"t..l<.., :-"w~'"' '"''* .ulllllif!MHn.. wn.r. .. lP'""*' ,_.. - NI"IÍ<> _. 
t ................ .llo< 11'\II\.IWI .. ~ <41• ._ ..... ~. .......... ~ rAf ~ llo .. "'l$ .. ·~ .. 

, .... m,<~·_ .. ..,.;..~ lll .. ,. tf"·Ht>t~ -~ ... a ... ~- ~"~ '*"" ~ tlut 
o\111611> c.f H~tHIIIhlil •fllutl"'llt»•· I ltll': :I'''J>J'-1'" ~-tl•\fl10!1f;lp 4lJ. ._..,,,... 

;( .: .. ll• '44to• "'"' ..... , IIIMII ·<1/W Jt>'t ... _ ~hWit ~~~~~ .. ·4~1..1;1!4'iw• 

·~I~ ·•~w ~<li• ltlltt•11• ~ htlt>ott•~. ·•· IW!úh,.,1'111!tiY.! ·.41~ -·~• r .. rt<1&il-llw·· 
óitt"'lil•~. •· .wr11i<I:IH'Itllt~ ·.li~ ,q11;> l<ll~ Í'.tltf4k'l••Qi.l"'fJttli•-.(·,a.,urt'I("''UI, 

·• iÍijill);lw•ll• ·~ · >.~, H•>lt·• •. <1 • ._,4)üiJO.. 41tl,lill<lfl.OI tor ~411d'4" ~·INII'tl •"" 

•l'ltt• ·•••~ltliulll to"llt,ftli!, 1< '"''fl{~'lt<i~ .li~< ·~·10folll illltl..a• t.'111wo ~ (.,,,. 

iJHffi\ .. 

4\.•!IIIH .. ,,, ,......,,llHti\J, •• 'iJíll "' -IIW ·~ ltlttti!H •11'1; .;tt•1i'H1M'rtolf~ ~~~ 

.Jtt••••l'••l I• "t..i<iílo• ltn• iV ..,Jil\o;,' l!l'tl :J'W•lj:l<l-· f .#o Wlló ~"'"' 
::~~ .. X' •.\JU' .\.JJJ1u., ... ·lh~.w' ,,. r~ ... -•lU!tu .• ;iW·wt..;~~ .ttttrt~· '\!..,.~ ~le'tl 

it'1 .11tfl~t., 

n ...._ "l:'llttl:"'U tilolll$klt.l11~ 1'1,_, .. ~ ('"'""•• •fi")•"•·., 
".., ~;tu-tlM t.Huwlatnt •u•uutmn, I "'N .. '-. 

U "*· 11.1 ..... , U.U\J I,. UI 'í~i)ll - kJ ~.,..-.,. •• Ool· 

!lhllll' ·~tlllli>tl••· l) ·•· '•' ~l'lll\lltiU., ..... ., .,..llll<l~. 

jJt•I•IJ't• .l~lu. ,,.,ilour.~ ,l'lk'" ia.~J" A-11> llf"lltm. ~. "'"' (j.•tot.!lflll 

t ,,.l\~ -~l'" it"'•"tru:unuuf.l :i!tit~ ik.A.ttl~.tt<f~'-';~_ ,.;ttt•t.-"J~. W.lf..-c~ 4~·• ~ .. ii'Jt~~ 

wu•.:.·•tf;;o .. 'h' -".'· J'WIIt*\l~o- "ii tU ·•hlthHJ~c "'Ht'!•u•• ~Uitftnr\U.j~ ~1-• ,.,..,. 

!I'Utl<"t'llllt~>"' •.'l•~t 1'1• ~w.4101l «!!llli<t111'<1lml~ 4.. *'t411~ ~ 1"'.- oÓC 

( iltfiHOr':ió!<lóJI"" ·AI (' ·"''"'"" ·li .. '-1~1>1\.!JI""' AI> T .... ,...n,., l iiOih<> • •1'1>f'10· 
<•I<'" ,,~ •. ·;1414 ••l•llt<>H 'I.C~toUAJttu,.. i' ....a1·"· t'q'tUt..,_\clo • (;....,.'(,_ -.4~ 

... r..,. ·~""'"'"" """'' ··- fll\i\""'''- .'\<ltll4t' .... ~- """ -~ ~"'""' 
iM- •'IAA~- .ln1 MI~ 

"""'.u. •.. , 41"" "'~··~*M ~ ·"•-.u~ ... .:..... TI~ ..... .,...,. .. , 
if'H<''" ••~•-~"4ir."' t.'l«' •'fll'lot•~. ~"*"'''"'"'~' ., .... <"••~t (,."tl doa rn-.. 
..... ~ ..... ,,~ .to M4"""W..~ 1.~•""'106<> -~ ..,!.,.~. 101(11> 'Uitl "'I'C'i<' 
f'l>l> ..,..., ~'tll'l'l ~ihf 1"'""'11'11""'• a tit'i't 6f qvc. ~ fub()OA.il

....,_...,, '""~tio« «~U dadflt'mQ& ok pq . .mm~ ... C11!1 f~\' d.a da•IJifÔC'.>• 

.,;).,, lfliU• rcl>.• I') •\SI' 
o"''"' •rd<•. 'S4 l"'t'l!~lf. t .li<) ~. Mu1•-=•~ ~~ llras.a. A• et>· 

,...lJ.t. bot . ...:.~o• ~ \htmllb1oD da b.l~lo - poc.., ate !>hnnJtriO tem 

o.;•>l..u •k ni•d ~ ... '"'""''o ('urt.O .X "~" .. '-'"'· um do\ mclhor'C\ 
qut ct.,.;C'. ,, (\~:w Mllrl.>r de •·iriO\ Etta~ tnduw•~ o R to de: J.a· 
hC1m. o Colq:oo l'cdm 11 - u•> aq~cl.u Q~K lbn d.ado mclhortt. rm· 
.Jmtenl.n c que lem lom«n!•• um padt.lo de: mwno que mc:r~ '" 
"'"' .. " .arbuw.~ 

M.a•. C'-OO I."U""~'· Sr. l'r'C\tdcnlc, como .n oulnn ocoh•~ do 
(j,,.crno c C\ol."<lla• p.11'11Ctllai'C\, cnln: ela~.;&~ ocol:u liw:alit~da~. nilo 
ti:rn unt hor.in;> umforrnc - ti:rn um •·crd~dciro horllrio de !>llt:rifl· 
cio, rnnt:lf'<~lmc:nlc a!:ma no in•·c:rno. com u' aula~ comc:çando às 7 
hur:" d01 rnanhà. :-;à•• "\ é muito ~o-c:do, como lnmbém. há uindu c~· 
.:um!;ill. ,\, Cfl.tnÇ;I\ ';tem d:l\ \U:I\ C:l\:1~ f'lllól U\ t~COJu~. cnfrenlan· 
du dlliculd:tlic' ~cm conl;t; o ~:tcrificio começa dcnlro de cnsn, com 

m p.an q'IIC 1em 'li.K: ptcpat.,.z Ol falho\ pau m.an-J..u l• o.:ol.u A• 
•n~noa• Clllo ct~.a• ~ IO!So• O. f'Ít.:O\. nu:n.a ~ de I'C'fiJO, d( 

••N·;..('•H""· de t.>:t-1<>~. de .ame~• l:n:.l.l. OCtt.l m~n '"''"· q~>e •" 1\o. 
IJi..tM.J~. ô.ol ~t,.:.afrt~u..c: j'.a.!·~~ t"(':Sa t:~~Jtt.. l,t ~ bot·:.1L. [.&.~t t ;..vm .#;"<lo 

t~~ ~J~4kll ~~." .\~~n .. ~:~J.al'~~~l.oc:CW~~t.-. 

O.,i,., .. .,..:...., t~m .:.:~ ...o SI ~ ~~~~ i!it ~lo 

.O• úv'"' ' • ...., N.J"~~ A• 6c JlOlbo 6f'\'Ct'la.ln te .X lõliU 

~~ p.w:t·.W.. 4<ú~u ~a~ No~-.r..c. c#Odvw•'t "qw; ~IQtlf'f 

- (..,:·""' 4tf •.-\~ t iW...C. ~ Wll'.lll ""'o\a'- 00 Pllk"""". 
1" '~""•'tia :ot~>M•t:.. .a!(~ llt ~-~ ~ llt w.a• íbU<l 

Ji ;;<~"'''"' ~ 1' I# 1~ U eh• ~ M ~ U de~. ,_ 
~..:-tk> ... ...-. ~ ~ ~ •• 411• ~·que. ~· ''(-' 
~.,. ... ,.,.)!t. :>'!"''Ii# ......... :-~<~,.~ ... .~~ ....... r~ .. ,~. 6c Qt~ ~"' 

lo!""" (,, ..:1.1 -. .......... ~·"' ~ .... 411• ~li.ll· ~ •• ( .,.,.. 
..f'.&il~~ ..... 

'-"< ·-~ ,~,,~~ ... , ~t~t ... ,.,_ill...o:t~-c~ Já"""" 
"' <iló'l 1 w<'ll "'"'-"""' .~ .. ~- ~!iiiii<P. d~ C~U• 9 IC111 %'Cll~ 6c 

·~~-........ ~-~"\I<' .!IJ .. ~.~~ ;'1110. ~ ~ 
1,j,,, .,,. ~"",..,. """"' ~'""' Aoól'lóll. ac-a~ 'i'!Oit .:OC~b ~~~ t:tb 

··•>t ..•. lfti!!ol"'~ ..._~ .. I>(VJI--~· 
I .. ><I.Jo I . ..,...... C..11w. l.Atpi!Í.a4111'" .'*">6c ~I«~- 4a• 

~~..._~ t~.-c:;~~-48U»·O~ l~""'ll<. 
~"'"" • ...,.~ -~ .. ~01~0\~Ú (. - ~ q;J/1 ~- Cq ....,... 

4" ~ """" ... l.MII~"" ~I{ ..., ~"". Q!lo L~lflR ClOão ~ 
"~~a~'~< ... .~to-..,. l.,t.f'(IOIII<.,._ ~ '~~ ;tPIIII' 4"' w.IIN --..lt4jot 

.~ M• illU' ~llft•W<~~ •• t Iiii _,tllft ~ 4PU (.".-... ll' wo.lo« Llt:.t• 

~::r. ··- .!I"~ tll'r> ~~~'"" <P c~ ~w • til'...W. ~ 
m~'"'....,. (.,~~«a~ Tt-- 1.11/ibt>txa. ~ .WO 
( .< ... ,..~ ... ~ '•"''l.f.!O., ,.M, rcA.ll ~ c;.,. .. _« ~" a.. ... - fica· 
!oú·.,. ...,.., 4<• ,....,.".""".:... '4~ t . ..,..,... v"'~ t>...:t ... l)l'~t .ao 

ot'l;..-! ·:..~"~~'~",)r.,.,.. ...... ~ .. lN.tóJt ~...., (COCtf~. ( 
,,,., _ < -~~ .... ~ ..~t"""""ltJ.I 't:o""""'t.~o'"' , ~ ~upo~ s~ ""' 
"' ~ ... ,.., <·•"'""-~ ftt~...! -"""'~ ~k ~ ·~:aro c 
~""'~- .'"'fi<llil• ~• q....W~ O (iq.uDI.> ~ M.arcdW 1~,. .. 
w.. ....,. c;."""•""" ot~ .... - (...,_a~'» pa~·a ,·..:on. um ~- q« 
ror~~.:-... ""'~ ca b•'tlll 4o piJ'l>'.D ~ ~ I".Ua.. tCll!l:l ~ 411 p'tlDck 
... o~.~o~>~~:.t4a6f de> ,..<>ÕCI t.cJpolat••"" ., c-"'~~ 6c .16 ~~·· ~~·~ 
~~-"~ .... l~""~.: ... ., ( loo pOli """"-que r~ ~w:.t.• k&~ 
1 i.J --~ tl.r mw.<~.a• ln• c= ....... ~ 6iK ~ 15M lu~ 
~,. u .. b..tJh~ !~o» :..a.m.W1cn kct..:J~~« <k m~RU.• !ao. 1\n Rdat«. 
ro<"' c u~"'"''· « ·..a~ ic:t ,.,..,~ .a...: ... tn·.a la. ~ Coc;p'CW). rc'- qu.t.~ 
"' .(ll"'l<l.i "' {'...X.•• 6c h~ IIO']C ~~U~~:utm po«fli.ll ta:o uma 1c> 
"'-"'~ r..a:wtocr.a.. o.c1~ t..tmma6o lot<t - J'funaf'O' m.unla.. oYan· 
~· •• f't""'C~•· "'""'' '~~o.tC " l!o(rbt'c ~ ku} ~lliO\. •om aquch 
Liol.a ,:,.,....,.~, ~ ~U4'.ú qu..Uquet IA..:Uia>-.a, oobf'c1lldo iôl~ 
"""""m..:sab•.a p.attc da~. c:&Lafy l'fo«<lo p.ua m(r.at o 1...::1•• 
"1:01-.a pr~ t>c m.>do ~IK. temo- a:t medo de .aptocnlal ~o~m 

··~~~·· 6<: kt 

o :;.,, Nu~ ~-(ARES A - liA)- V. b• pctmllt•mc um 
.-rur:c• 

o !"K.III:,J.\\11\1 HtUII (~1011- RJ)- •.. fiamo~ no· 
""' .. - d,.,,, s.i. ''"" mu&lo prazer - d1.~cur)cn lígc:uoi, diM."Ur.o~ 
.Jc .:.•munt.:;,~o'\k-, di ... "Ur"'"· n;~luralmc:nlc. de amp;~ro 11 certa~ in•· 
hlu•~o'\k-, .;''"''' tal, :~qui di:iríamenlc, bcncdilinamcnle, Q no~~<~' 
~na1l••r l.t•ufl• o~lllar:i••~ . 

''!!'''" ou~o~• ,, aJ'Mit de\'. E'' 

O Sr. Ruy SaniM (ARENA- BA)- Acho que duns ou Ires 
''Cit~ V. E.\• já invocou, aqui. u lrnmitnçAo do projclo do século pus· 
.sudo. há \':\rios unos. nu Cãmnrn dos Dc:pulndos. da criação dn 
Clldc:iru de Tisioto~:ia ... 

O SR. IIE:-.IJA:\11:\1 FARAH (MDB- RJ)- V. Ex• falou, do 
século p:t>sado~ V. Ex• eslava uqui no século passado? Eu nilo. No si:· 
cu lo passado csla\':t V. Ex•; cu, nilo. 
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O~. RIQ Sucoo (ARE...;A- BA)- DiMC . .WO pa..do. 
~(o. mutlo. anoo ••rl• A bem da ~.quero dcí.ut aproo 
~ 11~ fui ('Oftltll o emano 6c n~ :0011001 tiA COOCta.. A 

aua~u lftl\id.t quu10 tqudc ~o c:ta • de que w ~ da 
~ 6c c:atJO C111 ~ ji an.c:a~a. brnA UUt ~ IY 

C.ar.a 6c I'H6 qgc ~" • ~ ckMa ~. l"onaato • .....,. 
~ _ ~ P'di •llllf""""<i• l c~ • c-.... ~ c JmüQ~ • 
CJ;cu.r.t .. Ocput.adot.. - ~~ta qu&~~~o i ooeta~r,ooo.did .. do ptoo 
·IIU< Aquda c--.so ~ que .... coeà~ o ....., foi 
~~·"*"*-foi a18dac ~qvc.OOCD • ,.,_,.do
-.da~ 0111 ...... eoda•~ docwrblo .... 
~o. M-. IIIUOCa t1d coecra • --.o CS. n.J"oiOf.M. edlo q111t t
~.-.. .. ~ t.o,r.. .. $111ft 0 ...... ~ 
4:'4~ ..... _, ~ ieo&.la. E • sr Slll>dw.. ._.~.,. 
-· ,._ i-. • T~ P« aaap&o. w sp , ...... A C.. 
.:'llllt'.a 6c Tallicllop.a cbspe IIICIN do....._ IIIIINim.. ,...,._. ~ 
r~ C'lritJioca., c~ • .,. c~ • u..-. -
(Wt.,- 4111f• s-~ Cltalk que o....-. dllr H.., .&o., 
.... Mil fólo ...... ~ ilooblk. - 6Nicnt ... clioCI pll ., .... 
~«o-c... & 411111'11 ...... ...--..... \', t:.t.• ... 
~.,- 001111o1.,-..,.... ,...., ·raste .. ....-.. • c....-. • 
t~ (I-~ de ..... lk CIIÚo. .. ~ -- ,_.,.,.... 
~ 

o~ at:.S.J.\.,n:\t ""'.,"" c·~ o• - JU>- t. ~ o --..alo...,. .. dUit ... \', ll:l•I04 ClliiiU'a • ~da c...,.,.. 
/Jf T~ ~laa lcüo • ~ 6r que. \' .. b• foi (IMU'a 
-.~.MI lado~ jGnetM. ~- ~ toi- o ....... ,.....,., ....... 

o - pc!l!ldO de ,.,. t de que. ...,.... tpoo. • ,...,.._ 
Uf idU(Uü'll'a' alo~ JMI'll fabt, aaa pat'll fun ~ ~
,_IC tu par • • c ....... 6t T~ c~ w k.1 p.1111,..,.., 
1 ~. ~ lt'-.lota.do ae La e" U>eo.tk I~ ptOJdO df ~ 

~ quc di UUt.a ~ .o llll.lil.at - - !'* .......... pata • 
lft('ll"\\11. 

:00~ ~ podlemo. IIII ~ .. o que 11o;tr Dolo 
.. ~. o l.cpbtr>o,lqc. CIIÚ llluàto ~. Se lh1nllot -

~·· ~. dcl~Noa&un:t ... .,...,_~-cu cS&-
~~e ta.doo do alu..trc \'•Udcr da 1>1~ 

St. ~~ 1140. •pm&• lllllol ~- poata dlftt que. -
.;.-..da ICIIIpot., q~ f.uiamot Vlll apdo da Cti!lu.aa,. RQ.._ 
-=.. oaaniah.t do Minhllo, um ldcV.ma. um ldd'OOCIIIIa. 

Slo aa te oa ~ Minhuot. cSau ~ llm ICIIIpo ~ to6 
.X 10mat m.(~ do que IC pede. do que IC taLa, 1M) l.qJt.Wtno, 

•- também 6c ~-~ apdoa que '-'o oa apdoa do 
~'0, 

t:..k c o ptOnuncàamcftlo que cu queria ttUCt cm úwn ~ (.mo 

~ooa do Mini"mo do Trabalho c 14mbbn, um outto apelo fcilo 
ao Sr. Mini"to S~)' Btq;a. (Muilo bem!). 

O SR. f'Rt:SIDt:.,TE (Mllplhla Pinto) - Sobre a ma.a. 
wmuníeaçlo que ICf'A lida pelo Sr. l•.sccn:t.hio. 

no.Jr.TO Ot: IU:SOl.UÇ\0 ~·••t. Dt~ ,.,. 

()4-·~---·•en.t,., .. ~ ....._ 
o $awoodo fcdmal ........ .: 

A11, t• O ~ I doo ..n.. I~ 4o ~ ........., pa- " 
•VOt:at'- .......... ~ 

•An .. ,,_. 

* - ............... i!IIA!r.-bt.- ...... "*""'. ~~ .. 
~·b~ .. 14.JO '~"' ~~~~' f lli114.1; .............. 1 « •• 
~·*''M"- .~ .. 1(1-~ ........ li!IIIU IIIIÍIIIII4iGII\. ~ 

Jalll~ 

0 .,.,........,. 4o eeMII!IIa•• f*l~ • ..t. ._ ~ .....,..., 
- .,.........,... .... ~\141 •.,.......,..,... c~ '~·~~~~ ... 
..... llf I~ ft ....... t;. ~GIL~ •lllíloNó 011 

-flill:lol8ao;l4,a.....,..~· ...... . 

(). <t lflii'-IIIQIIo ~ ...................... .J3 .._ ,.., 

ÜIJIIO W oOINf: 4lf ~ 0111 ........ (-ti~ ........... fiNIIM filo> 

"""""" ... ~ ..... --- • .ra.--111\ .. ~ .. ..,.,. 
~~4a~~···-·ll•f.4-WIIOI'-
.W ..a.; ....... -... --.. _. fllllila ... • eNa ...... ~-
~ ......................... .,._ ........... ~lllfllí(-&llloloN .. 
....,, ~ ill!tll41i111Qlo:!SW--...,o 

o.~~ ~ """ - ""~ •. ollllt'Cfllo ...... 
~-r~-""""""-f*(~.......,_,.,....~" 
~ S"o"''-' ... ,..,.,.....,o •· e. prM,. 110 ~~~~~Mo~ o ,..o 
&pile..,..,_"' ......... .,.. ~ .... ,.,..., ... ,. .. to6 o 
,_....., ~ podrtlt.at. ~ .... ,......,.. .......... .... 

-.r.. Alllfiii'U C.-e.a dlf ...,_ " ~ 1111t - (olldio'llll, doeallo..,... _....._t ........... . 
fMe a.piGIIIIÍLIOl asuw... s..a... ,.,.,,,.... fi ~ 

~'llllll!nlíCIIMlll! Wllll ~ apan.111111Mcllíltodl6f .. .....,., 

"' eca.a!OIW.. l"on CDq1IWIIO - 6alt tiObrt!a "..... • ...... 6o pci"I'O 
u ou&.ra C.-a.a do~ t .... • _.....,c--~ 
aipft• III~ do - ~ OU 1M) ~ ..,_, lk.taal 

ddc!o., lllll Sm.1dof doi Rqo;)~ se. o 6c'ou· 6t -*teit 110 wu Eel..so 
I'Of íaUilo, ck: DOn« • Mil t de aNc a oo&c. blo Wllll CliiCIW QOal ., 

aobQIA>CI)a ~la que ,..., pare M fiUI!t Pf-IC 41 OUIIIII 

U!Udado doi Feder~ c. • qw oaa 1Ca1SHC leal COCidio6o de dcdá
nar. poêa " ~ ~ qw " diftlcm.ao ~ ~ cbla CiLw tu 
com q~ :tan tn~CC~Uia .ICJAIII qu.aw temptc ~lloa de dímaatlo 
na0o11;1l. 

f: lida a quinte: 

F.m JOdcjunhode 1976. Senhor PI'Qidcnlc: 

T cnho a honra de comunicar 11 Voua ~cclcncia, de acordo com 
o di5(l<nto no art. 43, allnea a, do Regimcnlo lnlcrno, que me awcn
tolrci dOi trubalhOi da Qwa 11 partir do di11 6 de julho próximo, pana 
breve viagem uo Clltnsngeiro, cm carátcr particular. 

A tQJirAçao da.• 'IC.'UC)o ordinAriu der aaw.fdnu na pane: da 
manhl. pcnnitirlo •oa tcnhora Sauadoi'Q, tem prqullo do compa· 
rcamcn1o ~ plcn!rio, libcnMC mais ocdo, nlo para o doauuo 
mu p11ra o cumprimcnlo do ckYcr de pracnça nu suu bua. de YU 
que o tempo de todoa nó• 1: ímurtácn1c para o cumprimmlo dmc 
dever. 

AtcncioSliS 511Uduçôes.- EYanclro Carnlra. 

O SR. PRESIDENTE (Mugulhlles Pinto)- A Presidenciu licu 
cacnte. 

Sobre a mesa, projeto de rcsoluçAo, que scrãlido pelo Sr. 19• 

Secretário. 

~lido o seguinte 

e por flllÔCS identicu, Senhor Prcsldcnlc, que quuc lodiU Di 
Aucmbl~iu Lcgislalivu do PDls, jA realizam JUIU scuacs de SCJI:tiU• 
feiru pela manhil enqu11n1o u de 2• fciru, do rCIIlizadas no pcrfodo 
noturno. 

Duf porque, encaminhamos à c:onslderaç!o dos nossos nobres 
purc.~. projeto de resoluçilo alterando nesse sc:ncido o Inciso I do urt. 
179 do Regimento Interno, puro que as sessões ordin6rius de sextos· 
feiras, sejam realizadas à partir das 8,30 horus. 

Saiu de Sessões, 30 de junho de 1976.- Lázaro Barbou. 
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O SR. PRESIDE.''o'TE (Maplhkl Pinto) - O projeto scri 
publicado c. cm aquid&. riCiri 10~ • meu durante ) ICI.1&a • fim 
de r'CClCbct CIDCDd.u. F"ll!do cwu pruo. JCri dapadutdo h comiuôcs 
compcccnto.. 

O sa. PR~Df:-'71: (M~blca PitiiO)-~ !Qliur· 
te. de ~ a :1 dc julbo, 11.1 dcitdc de WiDcmtaad, ~. AAtiltw 
llôc:ulaadcl.&t.. • mW.Io cS&l Ülalí*"o l'mlwlal&a de lntCJtli("Jo 
Poliüc-. c la&qr~ Emn6mlc•. do ~10 l.atiao-Amcric:afto. 
daipo o. Sn, ~ Ma16o c.tWc c IAc ~ pua. 
JU"'aecmc COIII o Sf. Scaadof \lt'lboa ~ 1 .. Vioo-f'raadmtc 
do tdaldo ,..,...._.., i'Ad.cVAIUII • ~ do Gn~po lk'.u.ikt
'O.~(~'Il 

O sa., nt....,DCS'T't (M.p.!Wo ~) - Sobre a -.. 
,_w'm~ ..,_ ecrlo W..\PIIOSf. J•.$ooma.lno. 

SloW.a ...... ' ID 

,...., f"roe ~mt«. 

T,...., .a a.-Ja 6t c II'IIIIÍ'Qit • \1-~ qur IIW •atom• 
Lllrlli ........... pc'ül • )I do pr6U.O ..... ,. de pan;cipat, 11.1 

....... ~ t5f t~.\f~J"m· hP'P do I"~ Uüoo-~, 

.. J• ;-u Dwn~.twa « 4at C.....a. ~ de I~ 
~ f ~ 11&.....,. do ... ,...,'--10. que te 

~ .• ,. • ;:, * ,.a.o. - o6lo6t dc ""~ Oilr.IIQk'l, 
~s..nr ....... 

T fltlloo • .._,. dr c r O" • \'- EloQdhoôa .- IDC asa-· 
....,.. .. ,. ... ,..,.. .• ,. 6o pt4lt.ieo .... • ,. 6c. - ~P"" 

....... ........r.o- ... - ~o Saudo. pr.n..c;p.t da Ode,.. 
pQ1oo 6o Ot..,a hllilalo 6o ,..,'--to ~. para 
f'CII;I8IÜ,o ~. 111Uol ""-illll&o ~ dc ·~ Poli· 
W1a t~IMCI1'aQlo ~a~ de~ a !i dcJUibo, D.1 O• 

cbdlc'dc ~·.u-....s. ~Aa!Mb&· ~~ 
A~a iotvdi!Q3- -"'-""C_.. 

E.m )()de JIIAbo de 1976. 

T mbo .a boat~ dc C!OCIIaataar a VOtU E..cdbtc:s• quc me au~oa~· 
L&m 6o P.ú• a panit de ~A 6o ~.limO mb, a f\m de. I)() dacmP"" 
aba 4c: ~m.UO ax~~ que IDC dístiapiu o Smedo. partkipar da Ddc
pçloo do ÚNI"" Braulclto 6o P&ttammto LaliM-Amcric&Ao, para 
rtunüo o»nJunu de w.a• Conú~ Pmnancnta de lnt~ 
PoUIK.a c lnt~ E.coa6aúc:a. • R:a!ir.u-te. de UI a :a dcjulbo, na 
o4.\dc dc \\'ilkmlt.ad, Cur,çio. Anullw !'lcctlandc::l.u. 

Atcnciot.&• ... ~.- Lfttr Ola._ 
O SR. t>Rt::SIDE.''TE (Mqalh1cs Pinto)- Pau. ..c: A 

ORDEM DO DIA 

lena 1: 

Votaçlo, cm turno llnico, do Requerimento n• 303, de 
1976, do Senhor Senador Pe1r6nio Portclla, solicilllndo a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do 
Exc:clcnt(ssimo Senhor ?residente da. Rcpllblica, General 
Ernesto Ociscl, proferido na Scs.\Ao Solene da inslalação do 
Simpósio "O Homem c o Campo", promovido pelo Fun· 
daçilo Milton Cnmpos. 

Em votuçllo o requerimento. 

O Sr. A,_ de Mdlo (ARENA - AL) -Sr. Presidente, pcç 
a palavra para encaminhar 1 votaçio. 

O SR. PRESIDE.''TE (Maplh1ca Pinto) - Com a palavra 
Sc:na6or Amon de Mdlo. 

O SR. AR!'IIOS DE MELLO (ARENA - AL Para C11 

aminhar a 'I'OC.Içio.)- Sr. Praidcalc: 
Dou meu intq;ral apoio PO requerimento apracntado pdo no 

~ Sc:nadot Ptuónio Pondla. Al1dli l.illllaleçio do Simpósio'"( 
Homan c o Campo"', ptOmOViclo pda Flmd8çlo MDton Campo.. , 
ouYi alaltamallc o di.1cu.no do Smbor Prcaidmtc da RcpOblic:a q114 
o·41111li'C Udc:f da ARENA JM'OPC)c: ltl~t~Cr'C"Ct not Anais do Sawso 
Sdc, o cmmcatc Cbdc da NIIQio rdadona o qoc fa. o Governo d.t 
Uaálo a11 r.- da qricu.ltuna bruUcira.. E rcalmcatc JBJidc: ~ 
dmco dc pto•ícSmcíu IOCIUidat parp amparar o ruricola. ~ pana or. 
plbar o. ~ a prcocupaçio do GcMnlo cm (otl.a)cQ:r a oo.. 
1.1 ~una.. AI IU&t medida Dlo apcu.a deU= o bodo nanl, 
que. en'&IJando o. campo.. !u. iDdl.u u áda6ca; 01 campooc:~a, 
qvc podviam, ""-o .aumcaw u populaQI)o urbuw c a Jq:iAo do& 
docalpc-cpdot ai CÚlUDtc, tl'a#llomi&Ddo«. ..1m, de produtora 
C1ll ~ '*mpkwDmiC. c o peot' t qoc ICftl comqvircm 
lrabúbo. 

Alba dnlo. t011101 wn pllh cropQ1. c:íralmdrvú que. CIOCDO ja 
da-., &fila OCICINdcndo c=a dclcntca. 1: boje uma bmQ&o. Natbum 
pdt poiMIC. CIOCDO O 00110, U CJCICid~ de JCr O cdàro do aluado 
110 tc1« qricola. O. pdto da Átric:a. p« CICIIIJIIo, QJo lbD. por moo 
:S.'Ot OCICibcldcSo!.. .aúuaç&o.,..,.. a&aiCScf aor.I"Cd&mot du p.:IS)Idf~Qlkt 

Atum. oríct.lldo da ~ura. o OO'ICmO Ocàd COCJU'6t.l)()a 
QXI)() ~ ..,nco&a. que podemo~ ter, colaboraodo cSccUi· 
.. ammiC pal'a o~"' 6o m=da. 
$ao~ .S0. ~ $n.. Scudota.. que IDCicYam I lpoW 

o ~10 6o aobft Sm.ador Pcuóaio Pol1d1a. COftltlltulaJKSo. 
cnc:. a() IDCimo ~ea~po. oom o Sf. f'I"CCidcatc da Rcpóblíc:a pdo aceno 
dc tua onca~ I)() IClor apioola. (Muito bem!) 

O SR. PR~D~'TE (Maplhlcl 1'1:1110) - Em ~ o R

qucnmmto. 
O. Sn.. ~que o aproYa~~~, qudram pcmwiCCCf ~oa~· 

t.ldot.. (Paut.a..) APfOYado, 
Sct1l fciu a t~ IOÜàlada. 

E O SEGU1.'•7E O DISCURSO PROFERIDO /'ELO 
SE.\'1/0R /'RESIDENTE DA REI'OBUCA: 

.. Ao ODmpat'DCICt, cm nCJYCmbro do ano puudo, ao lançamento 
de moritória iniciativa da Fundaçlo Milton Campo.. dedicada ao 
cume dO\ problcmu urbanos. tive ocuilo de manifestar-me a ta

peito d.l Intima Uf«iiiÇio entre 1 problcmilica das anndcs cidada 
c a 6o mc:io runal. 

Na verdade, te. no mundo presente, u cidadca cada vez mais 
ccnocntram a populaçio c polarizam u atividada humanu, t 
indubiúvd que a viabilidade dc:uc processo de urbanizaçio ac:clcra· 
d:l vem ccndic:ionada, cm grande parte, pelo dacnvolvimento 
cc:onõmico c $0Qal do meio rural. 

A decisão da Fundaçlo Milton Campos de patrocinar este Sim· 
pó1io, atrav~ do qual a ARENA se dedica ao debate do grande tema 
-o Homem c o Campo no Bruil - t, portunto, oportuna c, certa· 
mente, representarA valiosa contribuiçlo A melhor compreensão do 
problema agrário brasileiro. mormente porque as conclusões a que 
aqui chegarem o politico, o t~nico, o administrador poderio ofcrc· 
ccr, a exemplo do que se obteve no simpósio sobre o Homem c a 
Cidade. subsldios valiosos ao esforço que o Oovcmo empreende 
atuulmcntc no meio rural.' Esrorço voltado, sobretudo, para a ele· 
vuçi\o dos nlvcis de vida c de bcm-estar do homem do campo c para 
o novo papel que se espera da agropccuâria. 

No pronunciamento que fiz durante a primeira reunião do 
Ministério, cm março de 1974, busquei ressaltar o firme propósito 
de, sem prcju(zo da manutenção de nprcciâvcis nlvcis de crescimento 
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económico, dedicar atenção priorit!ria do Governo A melhoria dos 
p~drõcs de vida do homem brasileiro, de forma que o c:racimcnto dA 
renda ~ c:aplra ocorra conoomitAntcmcntc com cfttivu conqui•uu 
.oàais dAs C:IAIUCS de renda mcno• favorccidu c Jigniliquc mais justA 
cfulribuição dOJ frutos do proJirc.uo. 

estimulo~ di(uJlo d~> uso de in•um01 moderno•. com cnc!ito• que. 11 
juw• Altamente •ubtidiado.., p~~üar.am de 9,4 bilhlk:s cm 1974 pana 
IS,!! bilh~ de cru«iro• cm 1975, tupc:rioro, cm tcnn01o ra!., a 
JO't,, all:m do~ Wl»idÍOl concedido>~ .IIOi fcnilit.anta, no• QllllU o 
Governo atc:a oom ~do. ~o.. 

A v~loriuçlo do homem do campo ji vinha Kndo mela 
imponantc dos Governos da RC\·oluçlo. E a ata meiA .c dcdu:am 
pondcrivm pan:du do cúorço de promoç-lo do dac:nvolvimct~to, 
cmproc:ndido pelo atual Go\-crno. Coruacntc de que aQlo alauma, 
datinada a mdhonar u cond~ de vida no meio runal, oblcrll ra
J!O'U A .:alluna du ncca.Jidadc:., K n.lo atentAr, .Jmultanumct~tc, 
pana a bate económica .otm: a qual rcpout:am delivamct~tc .n 
pot.roibiJid.:ido de docn••olvinKnto iniCÇAdo, O G~o \UI\ d.:indo 
a~ priorit~ria h .:ativida~ produtiva., indu~ pela c:onttibu1• 
çloo que podem dar para a m~nutcnQlo de dcvado. ni•"Ci• de c:r-a. 
.:imcnto. 

C.:abc aqui ret.t.dt.tr que a •vic:vllura c a pc:aaÂri.1tbn corrap.:n~. 
chdo h et.i,:àlc:W do docnvolvimct~IO naaonal. T radlàonal~~~cntc. 
dc:odc o- primórdio- de nos..:~ hi"~ri.1. os produtOJ -.nc:oJa, c: apo•n· 
du.t~ruít contribulro~m com c .. protJvo~ parcda dot n:cuno. obttdoo 
<ocn .:a• c\portaÇ'Õa., primeiro o a(lk.ar, dcpoí• o alt., o Q!Qiu, o~ ....,,., 
Oportuno ~ teãlldar que foi. cm p-~~~de pane, ~· .\ •Jna~ltuna 
que te obtivcr.:am 0\ n:'CUDOt ne~Ce~<t.Ario. AO\ Jtanda in\'Ctl&lllcnlm 
cU,idot. pelo ptoca.IO de índu~rialír.açào. 

E te l: •udade que, hoje. o Bra~l jA nAo ~ um Pal• c:.tcna.tl· 
ma1tc ~l.:a. lo~mbán l: YCrdadc que a. produto. l$ropccu.\r'IO\ 
bào cSauram c. jamau dci.ur.ào de rqm:xntu pane Nn~'l•'Cf ck 
-.. nqucr..:a - cm t.at.lo, tDCiuu"C., do. Jrandc:t apaQOt swx OCllp.at 

ptOdut•"•mcntc. de que di•pomm - tCja pana abo."cur um mct• 
cacSo antc:rno Ct'aCaltc:rnentc m.:ai.• et.&JCIIIC c:rn quantidade c quabd.:a· 
ck de ahmentat c matl:rí.:a .. pnmat, ICja pana ralu:ar a •-oaçlo de 
~·&tldc t~~pridor da• mat~ ... ptima.• a•ropca~Àrw de que arca o 
tDCli'\'Ado &nlcmacional. 

Ainda rc:ocntc:rnentc, obtcr\·ou•te que, mamo na.• cond~ 
ma. ad\'CN..u, quando problcmu c:limAtico. mtundaram c:rn ''"' 
d.adcin11 c:at.btto(c:., afelando aJaurna• da• pnnapai• ~ do 
Pai., a 41$fOpcc:uària JC afinnou c:apu de abt.onu 01 prc:Juizoo da.• 
c.alamtdado, com um mlnímo de ~ritici~» para a economia cumo 
"m todo c )Cill dciur de abut«ct, como .cmpn: (a. um mct'Oido 
ron.umidor de maj, de 100 milhõo de tubitanla. ~ bc:tn verdade 
que contou com fone •mparo governamentAl - c ate nAo lhe: poo 
dma lahllr maquc:la cmcrgàlcia - rcprc:.cntado priBCipalmcntc J» 
lo credito tub.idiado. 

O Governo proc:una c:ompcn..ar auim. lU incct1CZliJ> do mc:rc:~~dc 
mtcmacionlll, otimulllndo :a ngricultura por mcío de juro• c 
•nc:cntí•·., lisai•- iroenção ou mtuçlo do lmpo~to sobre: Produto• 
lndu•triulit.:~dot, do lmpotlo .abre CirculaÇ<\o de Meradorias. do 
lmpouo de Rcnd:a -c: mediante inccntivOJ financeiro•. uai• como a 
lha~;Jo de t:ax:as de juros abaixo d.11quclu vi11en1o no mc:rado ou, 
Jlé mGmo,:~ i.scnç;'lo total de juros. 

0 u.o de mAquina.• qrkoLu tambêm foi amplAmente in• 
c:cntlvado. tendo o •·olunK de ctl:dito oorropondcntc alil!$ído, no 
~no pa•wdo. li .&J btlhckt de crumrtK contra apcnu 1,9 bílhAo cm 
1974, ou~~ de aumento, c:rn lctmot I'QIÍI. Ovtrot fatoro de 
modcmWQio d.:l atricultura - conw dctrir..::a('lo rural, i11~ c 
.1CUdatcm - ta~m teu.• cridat01 amplaadol cm ~...._ cm tc:rmot 
tcai._ T~ ""' ~u.a.. .a elevar 11 pr.oduti\'ld;adc., de forma a totn.t 
mai• rcnt.hu• ,., alil'tdada qropccu.Uía.t, c dar "' pri)IJutOI 
llll(lo)naa• mdhof'CI ~~(Veto dc (Ompehr no nKtl:lado antc:rn..a.~nal 
de ah~~~cnt01 c m~ttna..-pnma.• 41$tkol.a.-. . 

:-õo que du tapato ~ ~-ll(lkt cJos 11hm de renda no Clampo. a 
amplanllld-o de 110\'a• ~tutura• de .ab&"camcnto c a• polllkla.• de 
p~ mtna11101 c dc ~oquco. tq~ Jl Comc(IUII a rcpc:ra~tll 
~ a tcnd.a n:tida no Clampo 6talnocntc do Cllot'(a ptl)dutt•-o do 
trab.alb46ot' lllfal. motmcntc no ca.oc> da• lal'OUf'll.t-. Em ducmllfo ck 

I cr.~. 01llkb.:Cil de p.atid.aok, tiO ~ dc 5.N Pa11kl, ~tuafam•oc n;a 
aw doo 110\. cuntt:. 00'\· cm ck.rcmllfo de 197.t c, no llt'a.td cocno 

um IOdo, o a11mm1u de pr~ doi cwWuiCM> "$1~t- .ul'*>•..r 
tiO -lli•d do •umcnto fCt'al de~ (da ordem de m, ma.• 
oo ~ doo\ at\o.u~ apk~t. de um ~ ,alll. '"*'"*m 
~ dc }ln.., dutlllltc ~ aaoo. mdo(iU~) um..a td..doo de ltl)(l&• 

r.wor.hd la,t~l.a. 
J'Of ~Uo.l I.W.I, O Civ>'Ctn.> tm,..l-., •lliu-tlo dc OCUt ôt,.W. 

\C101UP C'Oipci.'WJU.a.Jo. C d,a\ ~· dc ~-ohllllcniO fqiOtlaJ, 
a et.pa'ntJ.J d4 lrontara ~ I~ (>(Up.lt it&• da •··a.t.CHUG 
amatón..::.a c da rqllo dot. mrlldot... de lonna r~ c ordenAda, 
w:m do.aaut d.:a procn·~ do mc10 .ambócniC' .. 

Atrntt. de uma ll(lkt onde a~> iedJ:tpcnt4~• e.ucd.u rUo te dc
•'c:tll oonlutiiSn com oma...lo. •-cm o ~- itiUodllllftdo mod•ro. 
~ "" C\trutura (undiÂru, coneocntc de que ainda t~a. mu11o por 
IIUI:t, ma• t.ambêm «t1o de que mutto )A to• lato cm (a\'01 dot 
pafucnO\ !Avradof'CI e aJTI(Uitof'CI w:m tc-na. pnnap.almmtc no :-õor• 
cJalc, onde Ot problema• da d&~n~ da• lctt.a• caiJCII'I modir..::a. 
çõo prorund.at, que: raultcm, nAo apcna• no íncrcmcnto da ptodu· 
~;.i.J c da produtwadadc, ma• cm \CMS"'Clto melhoria• ,_ pad1ckt de 
•·•d.:a do homen& do .::.ampo. 

Meu Go-'«no da cnfate opo:iaJ ao Pro,rama de Ot~anitllç:.lo 
Asr~ría. dac:nvolvido pelo ln•hlulo SAcional de Colonu:;aQlo c Rc
fomu• A~tr;iria. 

O maior empenho. nettc proarama. t no JoCtltido de obtc:r o 
equilíbrio homcmftc:rr.a. cnlcndido C'lc como a di•tribuido no c.pa· 
~o ll~ic:o de uma populaQlo que c:racc 1 ada dia. 

O proc:c:wo hittórico de oc:upaçJo do território bruilciro 
aprc:.cnta dc:.cquilíbriot, que ~ mllnifatam cm c:ontnadiÇÕa apa· 
ci11i~: ao lado de signitiativu conccntr.:açc}a de populaçdcs - quer 
urbanas. quer rur.au- há grandes cspaÇ()~ vlllio• que urge ocupar. 

1\ pollcica de c:Qionit.:~ção c reorganÍLAÇllo agráriA visa a corrigir 
ata situaçllo. atribuindo à agropc:cuAriu relevante função nu 
ocup11çllo cfctivu de amplas 4relü do território nacionul, untes desu· 
provcitudus. 

Em 1975, o montante de Utis bcncficios foi superior :a 15 bilhõa 
de cruzeiros, correspondendo :10 difcrcnciul entre a tua de juros do 
mcrc:.do c u estabelecida pura a agricultura, o valor de 11,4 bilhões; 
:1os subsldios uos insumos modernos 800 milhões; às linhas de crédi· 
lo do PROTERRA SOO milhões; aos subsidies dos preços de 
fertilizante:.~ 800 milhões; aos incentivos liscuis puru trutorl:li c: 
mâquinns ugrlcolus 500 milhões c à rcduçllo do ICM dn carne 700 
milhões de cruzeiros. 

Nilo é, porém, apenas sob u forma desses incentivos que a 
:.gropccuúria recebe do Governo atenção especial. Comprovam-nu, 
também, os recursos, cada vez maiores, que se destinam u incre· 
mcntar as lavouras c n pecuária. As aplicações do crédito rural, por 
exemplo, aumentaram cm 46%, cm termos reais, de 1974 para 1975, 
com a efetivaçilo de contratos no valor total de 90 bilhões de 
cruzeiros. De outra parte, através de suas entidades c organismos 
cspeciulizados, o Governo vem procurando introduzir a utilização de 
ti:cnicus mais avançadas de cultivo, entre outras frJrmas, mediante 

Ao lado do uvunço grnduul nu ocupação do espaço tc:rritoriul 
brasileiro, utcnuaram·sc as pressões sobre u terra cm diversas 6rcus, 
evoluindo-se por c:sSll viu, no processo de lograr maior cquillbrio cn· 
trc o homem c o espaço rurul. No pcrlodo 1972/74 foram discrimina· 
dos. no Puls, li milhõc:.~ de hectares; cm 1975 discriminaram-se -
9,3 milhões. 

Nos unos de 1972 u 74 forum expedidos 56 mil tltulos, cm 1975 
24 mil e csper:1·sc, em 1976, intensificar o processo, com a entrega de 
54 mil certificados de propriedade. 

Ao mesmo tempo c com persistente utuuçilo, estilo sendo imple· 
mentados projetes integrados de cooperativismo, cm todo o pais. 

,, 
I 
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Em 1973 foram auistidos tccnicamc:ntc: 613 mil coopc:rados, c:voluin· 
do paru 1.6 milhao c:m 1975. 

rccur5os humanos.c: linoncc:iros, pc:rmitam, dinamizar o procc:ss 
rc:norcstumc:nto de noMO Pais, c:, tam~m. intensificar a fiscaliz 
dn c:xplornç;1o das norc:stas. Alé:m do trJh~lho doutrin~rio que visa a educar o homem do 

cumpo põlra participur de: açõo comun•. dc:sc:nvolvc:-sc: ampla ativi· 
dudc: no JoCntido de: oric:ntllr tccnia~mc:ntc: :u coopc:ntivu, dr apc:rfc:i· 
ÇOar·lhc: oo padrõo gc:rcnciai•. de: manter o aplrito c: a atitude: de: co· 
opc:r11ç.io c:ntrc: 01 homc:n• do campo. 

Dai o maior ri~tor adotado nus questões relativas A prc:sc:rv1 
dn nalurc:zn. mnnutc:nç;lo de: norc:stas homogéneas, reposiçllc 
osénci:u n:ativas c: protc:çào A fauna. 

Estudos de zonc:amc:nto económico norc:stal té:m sido 11 

fc:içoados. p:arn 11 dc:tc:nninllçlo de: rcgiõc:s priorir.!riu pllra o rene 
tAmc:nto ou norc:sl:lmento, de: modo a adequar a atividadc: As co 
çckJ de: c:coloJtia c: c:connmicidldc d;:a c:xplot~~çllo norc:stal. 

S.u ::ati•·idadeo do Mini•têrio d::a AJIIÍCVItuna, dauac:am·JoC ainda 
01 tt::al>::alhQ\ d• pc:oquíu a~trlcoiA c: de atc:nüo rural. ativid;:ada que: 
11 bton-c:rn ~. do teU orçamento. Vale: cit.u, 11 a!oC rupc:ito, que: 
c:•pc:tlêno.1 de: 0\llroo p.1ba tem dc:mont.trado que: 11umc:ntoo de: la'\ 
_. an>a.tamc:nto. cm pc:oqult.a .,,ncola c: atc:nt..\o runaltl:m ruult•· 
cSo em de .. ·~ de :!.S''- nA produçlo •vlcola. 

A pctofu•u em IC'mCilla mdbot.:adat.. apoci(.amc:ntc:. tem 
rtvp.>lnon.tdo. 1>0o p.ú- de•an·oh'ldoo, ta.u.• dc l"domo da ordem 

de' ::t:~ .. ~ c. cm -.o ,..d.., .,, pctqww.• cm ocmenta de .alsod.\o 
ftO 1:.~.-do de: Slo P'.uoo .aptaocnl.llt'.llln ta.,.u de t'Ciotno wpmoro .a 
~. 

C.oatarmoo tomu jvridJGa. Oll'lltura• c: moddol opc:r.:100114í• 
t!U<l ...SCIIl.....S......,. ót-t.koo dc: Jl'C!WIIIiw c .~~ tknc . .ttr~..t:. 
da oU(lo cio t:.mPf'Cioa llt-aukit.a dc ~..... Acop«11lri.a -
r: \lltJC "ft.l\ c: da fim~ Br.níkrr.t de A~aiutDcu T bi::luc:a c: f.ltQ• 

oJoo ltióit'.d- LMflkA n:Jt. 
1.. rat.a (...,dtJru,"" 1r.ab.al!lot de Jl'C!Wiuau c ntcm.âo, tos con•· 

111....,_.., ('..m•~ S~aJ dc: f"to,q111u ~n.a c dc A...n.tcn· 
'"" Jt .. t:ol- COMr..\TfJt 

o ~""' '""' "'••tn• dc ~u .,ç~ :.cm :J6o corno cw::a;-c 
Ç~UA •• ,_bc.:_,.14 c;apu 4c: ~:.1 .ao ~llOf ma- ahd 6c 
,.,;.,.,,."'tllocot qgr ~llc' ho{UhC' l'f~l.ltllf •'l'lv~na (:t'C:I(!C:::Ila IX .ahmcn· 
,,,. i'<)( .,.alllf~u·ror-.r~ 

\ ''"~JIJI rn~ prh pa.q'""' ~boLtará o cmrrq:o dt 
l""'""'"' 11\.Uo ~·· 6c ma~ lho IC:t'I'A•. d.a• Oon:.u• c di>• 
1'(1t, 1o,ol'~lol& !-..:a4h•k'f .. 

,,...,,.,. 1;~ "'"'" '""""~'""' aJ t~alft(>t •rm•• dll!tdo m. ~'-'~
"''"'""" l .. .oh'C'J ;m m.u• át'd..ott.. m man dttkcit.. tc:t·.-dora dr ""''"' 

""' """'t'fii'Clllo.l.a 
O ""'OIIII>C"IItiO ..amauta.so em s-qun.a q~~e, no rcft<'d~;> 

1'\1:"'.: ;.'~.&. f"" df IJ ':' ~ 6t 0\U'tltoot., C'\'01111U pal'<l ..t 19 malbOO e 
f"<l'>i""' a..u• ,sç 1 too1hlo cm 19'~ c 19,6, '~"'amcrnc. 

('<-~l.lllmc'IIIC' .aoo l'fO(lCI,to() dc ,a-aç&o « la."nn~u. 

,,..>6-,...·<>r « ~r·cd~ o m«:.anrlolnO pua """ ripid..a lt.an.tcti'ncu 
...,. .>$'"'~11.-t 

f)N .. ~oe 1-r.d o.i,Snoti(~ w ~ptJ que a n•nlàlaa t«niea ck>-c: 
~jl>niMI, 'll)ft>(l de QIIC p.loc O conb«lmc:nlo tocnoJ~oCO, j:CJlldO 
;"rla r-c:<oq ... u • ..., .al;;:al>(c di>• ptodutotco. .. 

Coom ~c ~,...,_ o Go-'Cino •'Cm apoultdo foncmc:nlc o 
l"f"fl'ama 61.' .... ~êncu t«rt>Q c cumuo rural. oomo in\lrumc:nlo 
.;uc I'C"mahl.à ~-.ar maior cquall'b!'IO c:ntr'C o homem c • natura;a, 
r'C!ktindo-...c an 'oluma aocc:nta de prodll(io, 6c ptoduli•·idadc: c 
d<> bnn-a.:.u. 

Em 197..t, o ~.a.~o em auí\léncu tbcnKa o c.'tc:nuo rural foi de 
101 mdhóa de cru.tcíro•. an 197:r. .JIÍftJIII a ~9. pa•...,ndo c:m 197tt 
=""r .a I 1-tolhl•• c meio. 

Dentro dt'ti>e tl'al>::alho de uú•tência ttcnica. foram aplicado•. 
"'' ncdllo ruul oric:nt:ado. a:IQ de: ~ bilhôo c: quatroc:ento• milhõo 
de .:rurarM, durante: o ano de JQ7~. Oricntaram·a.c: mai~ de: ~37 mil 
produt.,rn, .a~s .:oopcrati\'on c ~S3 •indiCAto• ru~i•. 

VÚ4ndo A inlcgraçio matáiA·prima·indlistria, o Governo c 
~pcnhado no Prosnama dos Distrito• Florc:suait., Arus gc:ognali 
mente: díment.ionAdu cm funçlo do dc:sc:t1volvimc:nto doo emprccr 
menlat. norutAi• c: indut.triat., p:ara alançar a combinaçllo óti1 
Buw::a·ow: auqunar. pc:Jo mc:noo. o suprimento continuo de: madcir 
de outroo produtos noruui• 1101 c:mprcc:ndimc:nloo industriaU. q 
KJAm ~dcrú!Jicm. quc:r de p:apd ou oc:lulosc. 

Meu (io,-c:mo tc:m tambán dac:nvolvido p:articulara afo11 
no oc:ntido de lc:>•ar ao campo a c:nc:tJia d~ric:a. A c:xp~nüo de: p 
r:rama de dcuifacaçio runal demandou rccurwn d::a ordem de: ..tJ:! 1 
lhôa 6c auníroo c:m 1975 (contn SSJ cm 197.C), 11tnavt:s de: I 
Ol)<)pc:f.allv.a.,., para cont.truçlo de I.C.600 km de: linlw com potén' 
de JJ~ m1l KWA. bcnct'ICi.lndo C'CtCI de: 211 míl propricdada, o G 
u·achu ~mo de 2.C mil propriQL1Cia bmdiciadas. 

Mc:rc-..~ I'CJit.tro l:ambém o f.ato de que o tctor apopccujrio 
noo.~.a economia •-cm evoluindo proJrcuivarncntc pana a mcc:anu 
~. o qiK' pc:nnitc •o rtodutor tnballur lrc:a m•ior, aumentar 
produtiVJd.adc por homem ocupado c obtc:r maior rentabilidAde: 
oocv• rn•'C\Iamcntos. 

O lndtOC de: mC!C.Inír.açio du lovouru c:voluiu de: I truor p1 

) 1 rropricd.acb, cm Jq'O, p:at.:a I tnator pana 17 propriedade c 
rq?t Oltmand(HC para 1976 um lndia: de I p.na l..t. Por outro lod 
a rclaclo ira colhtda·tt.ator foi de 2121u em 1970, evoluindo p1 

I.&~ cm 19'15 c Ol.imando-ic que:, c:m 1976, atln,iri 1~61u 
So que tapc:ita l Qpllnuo da oferta de c:mprqo, u gnand 

J'O>-.. blhd.adc:o de .:amplí.çio da frontc:ina aJriCOIA dc:vc:rlo Jaranti· 
l'df mutto tempo, mamo CQm .:a inttoduçio de modc:rnu tc:c:nologii 
~,:r't..-ol.a~. p.antCUIAnnc:ntc da mC!C.Iniuçio. &pcra·!oC, no tc:mp< 
t•btct mdhor dt\lnbui~o apacilll da populaçllo ruflll, pdo pr<>Oc:\J 
mitratóno natural, rumo 11 nO\'lli Arc:u de: apando .:agrlcol.:a c atn 
•t.. de um.:a polltiea de: doc:nvolvimc:nto urbano que rc:!orcc: 11 infn 
~ttut11ra de ICI'\'ÍÇO. diiJ cidado de: m~io ou pequeno ponc, c:r 
,ondt~ de: aluar oomo pontoo de .:apoio do dac:nvolvimento d 
•,:roro-'IIAri,, c de: rc:dw:ir o flu:..o de: mignanto p:ana lU grundo c 
dada. 

l'or outro lado, com 11 velocidade: da tnansforma~Ao tccnológic 
c .a .1tu.:al atruluna do c:nsino bnuilciro, ~· nc:casArio dar adc:quud 
qu.:.tilicçio ao homem do campo pana o trabalho, de: modo qu' 
JlOUll dc:JoCmpc:nhar o seu papel n11 modc:rniuçlo da agricultura. 

O Mtnílté:rio do Tr:abalho trc:inou, de: 1974 n 1975, 207.66:! tra 
balhadora rur:.is, nos subsctorc:s de: ugriculturJ, pecullriu, silvicul 
tun c po.:;a. 

Em 1976. :. meta 1: o treinamento de: 181.600 trubulhudorc:s, npc:· 
na.' atravo do Programa Intensivo de: Prcpura~ilo de: Milo-dc:·Obru 
o que: 1: muito pouco tc:ndo cm vistu que, de um total aproximado de 
IS milhÕ<:li de: rc:s.~oas c:conomicamc:ntc: ativas no sc:tor primário, 
mais de: 90% sào tmbalhadorcs nilo quulificados. 

Outrus delicié:ncius manifestam-se: também nu açilo 
dcscnvol•·ida no campo do trc:inumc:nto dn milo·dc:·obru rural, pc:lu 
dispc:rsào de: esforços c: indc:liniçilo de competi:ncias entre 6rgilos pú· 
hlicos c: privados, que aluam nu árc:u de forma desarmónicu c: 
descoordenada. 

Oac:n\·ol\cum·!oC ali\·idadC\ na• Atc:lls de: usisti:nciu ~ociul, 

lorm<&l;l•· de: lfdcra. c:duCllçlo rural, sunc:amcnto c: cconomiu 
domoliC;J, num tolal de: l,lí milhão de: horas de trabalho já cm 1975, 
:1 \'al,lr de: cré:dilo rural oricnludo atingiu u -1,8 bilhõc:s de: cruzc:iros c: 
furam :J!oo.\Í~tidos ~03 mil produtores, -156 coopc:rntivns c: 6:!0 sindica· 
los, num tolal de: 3,5 milhõc:!i de horus lrnbalhudns pc:ln ussisti:ncia 
lécnic:a. 

Oulro dc:s:11io, que: deve ser mencionado, rc:lacionu·sc: com a 
cxploraç~o adequudu de: nossos rc:cursos norc:stuis. Conswntc: 
preocupação lc:m ~ido a de: se: criurcm condiçõc:s que, cm tc:rmos de 

Por isso, cm 31 de março último, se criou o Serviço Nucionul de 
Formação Profissional Rural (SENAR), destinado a assegurar a 
org:mit:tçào, a administração c o planejumc:nto de programas de for· 
muçito prolissionul rurul condizentes com us nccessidudcs de mil o-de· 
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obra qualilicadu para o sctor. Esse organismo ~rá responsável pela 
imrluntução c accução, cm todo o Puls, dn póUticu de formnçuo de 
mlo-dc·obr.l rur.sl, traçndu pelo Ministério do Trnbnlho, aluando 
cm prol da melhoria qualitativa da formnçAo profissional até cntuo 
doen•·olvidu, nssim como do aumento qunntiuuivo nccc:u.6rio ii 
,.,lll~ru,lo du dcmunda do sctor. 

Na árQ dn Educução propriumcnlc: escolar, o Go,·crnD 
rromO\'C a cduc:ação rurnl cm modalidllda c técnic:u inovadora~. 
"'m implantação de c:oléJtio~ agr!colu. cm Tqtimc de ac:ola•fatcnda. 
,..,m o dcscnvolvimcnlo de cn~ino das cicnciu ag~riu. c, nD ClllO da 
c:du.:;sçjo de adultos, com ~IOBRAL c o Projeto Mincrv;a. 

O Fundo de Apoio ao Oocnvolvimcnto Social- FAS jA arro 
, ou cmprhtimos p.ill'll o dacnvolvimento da cducaçlo no mao rural 
no '~lor de S6J milhõa de cruzeiro.. 

N;~ Ara da assistencia ~1. encontrou-se no ProJrama de 
-'••Í>tcncia ao TrnbAihador Rural - PRORURAL. ínilituldo pela 
Let Complemcnlo'lr n• li, de 2S de mAio de JC111, fórmulA idal p;au 
c'tcn!oolo dll prcvidcnc:i;~ ~.11 ao meio rurnl. tnsduzidll num aquc· 
ma de C:V~tCÍQ indÍrciO, bcncfrcios de VliiOr uniforme C !l»iliCnall me• 
da.::.a fltc\lo'lda, cm .cntido c:olctivo. mediante c:on~io com ho.piiAil 
pubhco> ou partic:vbra. TratA•te, com efeito, de uma fórmula 
1.1n):Cia. adc:quadll b condiQk:s de •·ida hoje ímpcrantc:~o no ampo. c 
que tenderA a Kr paubtinamcntc ~Ubt.tituldll no futuro, pelo rc:Jsmc 
ra·;al de prcvidencia ~ai cm v1gor na ira urbAna, o\ med1dll q~~e a 
~~~~1d:adc agriri.1 se for orpnizando cm molda cmpraariai1. 

M.u .1 ptc\·idencio'llOCio'll AO homem do ampo nJo se raumc no 
I'RORURAL.A Lei n• 6.11'1, de li de dezembro de 197.S,ll..lo\CI:U· 
rou uma rcndll men~l vit.1Uci11 de: \l'lllor isuala metade do maior lliU· 
no mínimo •isente no Pa~ ao• m.Uora de: 70 anos ou indlídos que. 
cmbl.lrll nl<' IC enquadran c:omo tegur·adOl do PRORURAI., 
tcnh;mt curcido atí••id<~dc .1gric:ol.1, no ~do, dunsntc um mln1mo 
de cmco ano~. E. pela Lei n• 6. 19S, de: 19 de dctcmbro) de: 197.1, o• 
lf.1bo~lhad<liCS ruraí~ pl,.~ram lAmbem a ler c:obcr1uns c:ontr~ o• 
'"'"'de: :u:ide11ta de: trabalho, 

Dando continuid11dc: ao propólito de 11mpliar ad11 •·a. ma11 o 
.imbllo ll;a rrcvidcnciu .acial rural, o Governo estendeu iiOt !liltimpcl· 
ro• autónomos os bcnc:frciot do PRORURAL e imtituiu bcnc:tlciOl 
de pre"idi:nci11 c auiJtcnciu >Ocial p;ans o~ empregadora rutllit c seu• 
dcpc:ndenta. 

Até o lin11l de 1975 h11vi11, cm m11nutcnçAo no FUNRURAL. I 
malh.'lo c: 200 mil apo~oc:ntadorias por velhice, 77 mil por in••11lidct, 
ma de 163 mil peniÕCI por mone c: li S mil mcrwis vitllllcio'li a 
m~ioro de 70 unos ou invfalidos, com dispendiOl, que, nos ultimo• 
4u"tru ano~. M>mam IS bilhõadccruzeirosllc 1975. 

No lCior d:s Saúde, dc:st11cam·se o Progrmu Nacional de: 
,\Jiment:sç.lo c Nutrição - PRONAN - que contcmplu, direta· 
mente, a melhoria dos pudrõcs ulimcnturc:s no campo c, indiretamen· 
te, o :~umcnto da rcndu ugrícola, através de: incentivo uo pequeno c 
mC:dio produtor de alimentos; programus de crrudicação dus cndc· 
mais rurais. c o FUNRURAL. 

'' prC$taçl1o de serviços médicos uos trnbalhudorc:s ruruis c seu~ 
dcrcndc:ntcs, cm 1975, procc:ssou·sc por intermédio de 2.2S5 convi:· 
mos mi:dico·hospitalurc.~: de 3.058 convcnios médico·ambulutoriuis: 
c: de 2..145 convênios odontológicos, com Sc:crcturius de Saudc E.~tu· 
dunis, Fund:1çào de Serviço E.~pccial de: Suúdc Pública (FSESP), Prc· 
lcitur:1s M unicipuis, Sindicatos rurais, patronais c de trabulhudore..~. 
c outras entidades. 

Foram doados pelo FUNRURAL, uté o final de 1975, 2.634 
g:1binc:tc.~ odontológicos lixos c 158 portâtc:is, 2.396 ambulatórios 
médicos c I 00 unidades móveis de: ussistência, através dos quuis cs· 
tào tendo assist~ncia ambulatorial c odontológica, áreas de: 
população rarefeita ou carentes dos muis c:lcmenturc:s recursos 
médicos. 

Em 1975, o FUN RURAL despendeu 4 bilhões c: 872 milhões de 
cruzeiros com o pagamento de bcneficios c u prestação de serviços 
médicos ia populuçilo rurul, tendo aplicado I 53 milhões nu montu· 

gc:m c: ampliação de uniduda ho,pitlllara, ambuluori11is c 
odontolt\gic;1~. 

Em m1t~ria de ;wist!ncia f:armadutic:a, 11 popula~o rurul, alta• 
... ~ du~ SecretariA• de S:uldc: est:aduai• e munic:ipai• e d.u otjtllniza· 
cõo que mantem .:on•'(nio c:om 4.1 FUNRURAL. m:cbc rq:uharmcn· 
te mediamcntOl !omC\.;dOl pela Ccntr.:al de Mcdu:oamc:nlü• -
CEM E .. Do• .1.9~ I Munidpic:b c'ilte11ta no J>al•. :!.lOS - ou >eJa, 
7~- olll\!llm lendo bcnc:f~aad~ cm Jl de dctcmbro de 19i~. pc· 
1..., Proa:ram;~ de Aui&lenoa Farmacêutia dll Cl:~l E. 

1:.'\A' all•·ido'lda j!O\"Cf'rulmcnto~i'l, vollaóa.• tod.u pata o meto 
rural. &ào apoiadu c QC:CUtaóa.• por um procata jÁ amadunc:iclo de 
J"lanc:Jamcnto, no qu.1l se clc::olo'IC1m ~ daborao\o c •mrlcmcntado lk 
PIOJttam.u C'lpca.m de: dC'Icn•·ohlmCIIto UIIClnclo. como o 
POl.AMAl.OSIA, o I'OLONORDESTI:. o Pfotrama de: 
!)C'I.cn"<.ll"lmcnt<l da AJtoindó.~nado Nordatc. o I'Ol.OCESTRO: 
o l.,osralll.l I~•J'C'."ul de: l.>c:ocn•·ot ... mocnlo elo Panl.arwl c o J>rosr'"lll.l 
dc: Dour-.tdo.. .1tra•-b dot qu.al.• 0\ Ólflo>. sctonn• c "'' 
wpcnntcndér\(w.• de: dC'Icn•ol"tmcnlo t'(Jtemal, <om o apo10 ll.a• '"·'' 
lltu~ de .:tl:d1to o(..:...L.. 1.1~nt-oc dc\.'ldtd.1mcnlc ~ 1a1cla lk 
pr~Hno•c:r o r .lptdo ik:o<n•'OJ.,,mcnlo de: .uu,, oc"'-')Qn.ada• clo tcrllló· 
lt<l n.KIOII;d. 

Ao cont~I'IO do que te \'Ctllioa•·.a cm tpoaa., p!fltri::a" quando 

a• a~ ~ollo'ldll• p,an o mdo rvt11J te C'Atll(tcnr.:a••m. w:~b«Cu6o 
pela falta d< tnlq:r~ c objct1rida6c. b.l~o0to1e, 41$(1tll, oricnlar a 
~~~lo para obJCii"O\ con•'CTJCOIC\. E.•emplo d&MO t a <oCI1oObd.•· 
.;-lo do St.tcma Naaonal de: Pbnqamocn1o Aarieola.. in\lrvmcnto que 
IC tem 111()\ltlldt:> aplo a inc:orpcmar, .aG\ pb-. ICIOf'li1n., a• ·-~&:> 
rq:1ona.,. rdlltwa• ao deocn"ol•1mcn1o ~no aniCJtlldo, alta• 
\0 d;a cLab.ltll('à<J, pcb• com&~ e.taduat. de: planqamcnlo asri· 
~ob. de pr"llnma• e pro)C(.,.. que oocntam c roonlcnam. cm CJada 
unid.:adc d.1 Fcdct1tç\o, ... , JIII"Íd.:acb fO"'CmamcniAl\ 

Todo ase -nnclc empenho do Go.'Cillo. com >ula• A C:.\a:~.lo 
d.:a poJltiCI iljtrl.lpt:\."U,hu dO IJ Pbno S~aon.aJ clc 0ocn•·oJ•·ImcniO 
(PS 0). deverÁ ic-atrc:tar profund.u tlllftl(orma~ no mao runs I. 
.q, atn•o do afor.;o cm modcrnwar c dolo'lr a a1Jopo.'U.6na de 
basco emrrewn"''- pniiQpalmentc no Centro-Sul; seJa pcl1 oc:v· 
Jlll(llo de novu Àrau, no Centto-Oatc c: na Am.u:ón~a; ICJ• pela Q)n· • 
4'CJ!Çlo mtq;rada do dcscnvoh·amcnto rural que CllractcriZa o 
I'OLONORDESTE. 

Seu objciÍ\'0 ultimo c (und.:~mentAI t o bem-olAr d<l homem 
rur~l brn1ilmo,a J~mpli~ç.io dlli oponunidade. de: cmprq;o no am· 
po, :a dcvu~lo d.,, nh'Ci' de renda do trabAlhador. 11 t1len>lo ao 
meio runsl d01 bcnc:ficiOl d:. prcvidcncia ~ai c do• prQJrama• de 
v~lorit.llt'lo de: rccuDC» humDnOl, atr:avh dA cdua~o. dA ~udc, da 
nutriçl1o c de: maior c:apllcitução p:ans o tnsbalho. 

Meu~ Senhora: 
. Com estu lonJlll rcscnh11 de a(orços fcitOi pelo Governo c: de 

~~~uns rcsultudos ulcançndos, quis, c:omo diuc:, traLcr minha contri· 
buiçào nos estudos que se desenvolverão neste Simpó,io, em tllo bou 
horu putrocinodo pelo ARENA c pela suo Fundaçllo Milton 
C:1mpos. 

Felicito a una bus, caloroso mente, pc:ht idé:iu de promoverem, cm 
M:guimc:nto à unálisc objctivu da rcnlidndc urbano do pais, o c~umc: 
utc:nto dus quc.~tõcs do campo c do ruricolu, cm bu:~cu de moior com· 
prcc:nsiio do complclto punorumu rural brusilciro c das soluções que 
ui se: impõem p:1ra ussegurnr mc:lhorc:s condiçõc.1 de vidu à grande: 
mns.1a dispersa cm nossa hintcrhindiu. 

Que: o interesse:, c.1plrito de justiça sociul c urdo r putriótico de to· 
dos os intc:gruntcs dc.1tc Simpósio os iluminem c guiem paru que 11 

ARENA. com scricdudc: c espírito prático c sem dcmugogiu venha 
oferecer vuliosa contribuição u um Governo que, 'como o meu, se 
imp:1cicnta c comove por ver~ nti área rural, upcsur de tudo o que já 
se fez, aindu muitos mulcs sem remédio, injustiças sem córreçào, 
sorrimcntos sem pronto·atcndimc:nlo, numu pátria tilo grande c tilo 
generosa c tilo progressistas como a nossu." 
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~;.p tur•~qwcm qlõll(ll4a ~··"*· 4td.uo-.a~uda 
bo ,~ O. S.,..~~~ o .aprOt';U:Il. ~~ C)c:tliUo• 

ll(l(IC:f ~. ,,....,...,. I 
Ap!uo·...SO 

O P1"1'1" •t.ll ( om•....W de: R~ 

O SR. f"R~Df.:\'Tl: (Mo~J.alll.k. l"inlo)- E~d.a a m.a1Cn1 
d.a OuSem 6<> l)u, 

,.., .... ...: l ·~ d.:l Rcquc:nmcnto tr' )!O, lld<lno E1pcdicna,. 
ck u~-u p.ar.a .a Mm~ no 5-l, cJc 1976. 

O• Sh. SOI.adoro que o ;~ptov;am quàr:am pctrruatiCC'Cf Knt.'l• 
ck>.. (l•.auw.) 

Arr•w.ad.1. 
AptO\'.Jdo '' rcqu,rimcnlo, ~-se !I imedilllll 11prccili~O d~ 

mlllrnll, que (<li do.J1.1chlld:~ li• Comi~ de Economia c de Con~· 
IÍiuii;Jo c Ju•IÍ\01. 

Solidlo 010 nobre Senador l~rJnco Montoro o parccc:r da Comi,. 
!>lo de Economi:~. 

O SR. Jo"JUNCO MONTORO (MDB - SP. Para emitir 
p:•rcccr.)- Sr. Proidente, Srs. Senadorc.~: 

)lartífl•lt~ w te Qllln- que -·ai~ eram ln li· 
1m> c~ • QUIIpa.taly rd~ «• .epcaa• ~ pua ~-o. 
r'f'O'OI~~oetl.. :O.:C!IIw. lllllu.. coii'C a• ooa~ ck ta~ Pattido, 
tcnl1ill.an. 5IOf ~ QliiD o Goooc:mo c por admitir uma mlef"aa• 

~ .~ que ooorrcna poua> cScpoil.. E.oolhldo para a f>rai, 
dCIKu o Marcdu.l Ca.wdJo Branco, dcu·lbc colabora(io IU'indo dC' 
ponlc cntr'C a •dh.a Clipvl.t f'olr1icUn.a c ta~ con1m.ánro alc'.'ldo l Che
r"' do Cio•-c:mo pc~a., continPcW d.t poUtiaa nacional. Mai. occo 
do quC' ~va iria luLu contra o Proidanc c contra o Movimcnlo 
que jA cnllo ptc1cndia .M:f urrua Rcvoluçlo, c de cujo ?rimciro Ato 
lralitucional tii'Ctll villll antecipadA. Opót.tc A prorrogaçlo do man· 
dato. Em 1965, comandou com firmcu a raiJtcncia u prcuõa que 
visav11m a obter do Congrcuo a volaçAo de medidas capua de apu· 
ziguur os militul'e$ c IWCgurur a continuidade do regime. No ultimo 
momento, pcdirum·lhc apenas nove votos do PSD. Ele não deu 
nenhum. Su01 Cilpacidadc de tran~igir chegara ao limite:. Pagou pari! 
ver o l'cio o A to n• 2 c :1cuburum-se os Partidos. 

Nos lermos do arligo 42, item VI. da Constituição, o Senhor 
Proidc:nle da Rcpúblic:r submete à deliberação do Senado Federal 
proposw do Senhor Mini~lro de: E.~tado du Fazenda, para autoriZIIr 
a Prcfcilura M unícipal de Americana (SP) a elevar cm 
CrS 9.891.700,00 (nove milhões, oíloccntos c novcnla c um mil c 
seleccntos cruzeiros) o mont:tnlc de suu dívida consolidada, mediun· 
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f.a~o~ 
Tna • pd.or• o IIIO!W'f ~ f'mO.O ,.,._.._ 

O SI. M:n()!IIJO f'OtrTl:.U..\ CMU!.~A - "·c-&Ma. 
Pf'*'-o...-w~)-!Sr.~S. ... ~a; 

c-toe ~Uoldo,... aofJn Kdl&cw N c-..a.o • c-..j . 
I~ C J&nli(la. cNC Prv,ao IGD UMiiUdo - pnudmlc t O

~ ~. m qw • EApoNQio ele ~•oc~ .., Scebof 
~lc doa Rcp4blkla I~ allliaada oo dia :S. No dlol :9, Su.t 
fhcdàlâl fu dlcpr .o s..do Fc6ctwJ. 110 Cldt da wdc de onccm. 
- jA praticwcnlc .an ~ado. dciCI' Udo oo apcdíalac 
d.:a JO.Wo, E cmccm. fui PfOCIUlldo pdo Sr. Udcr da M itMiria. que 
llcpndo u~Jàlcia c a&codaldo a um apelo do teu comJcajoAArio do 
Movimcnco Dcmocriúoo Bnu.àldro, ~lou da Maioria • c:oncor
cünàA cm lua cnamllldo em rqimc de llfJmàa. 

Aucorb:a a P~fcl111ra l\hwdpal de AIDCricaa. (SP) • 
mallzar .,a~o de mctlco 110 Yalor de CrS S'.891.700,00 
( IIOYC m(Jb3ft, oJc-101 C IIOYCDla C 11m aúJ &' JdtccaiOI 

c:ruzclroL) 

Sr. Pruidcnlc. b c:vidcnlc que. araçu A cn:dibilldadc do Uder da 
Minoria, con.cnlimcn cm que cale projeto ch•cuc lramhaçio 1Ao 
acdc:nada. 

O Scnudo Fc:dcr:•l resolve:: 
Mt. I• 1': ,, Prc:feiluru Municipul de: Amcricunu (SP) uutoriZIIdu 

u clc:v:Jr lcmporariumc:nle os purúmc:lros lixudos pelos ilcns I c: li do 
arligo 2•, du Re.~oluçiio n• 62/75. do Senado Federal, a fim de que 
poss:1 conlrair cmpréslimo no vulor de CrS 9.891.700,00 (nove: mi· 
lhiic:s, oiloccnlos c: novc:nl!l c um mil c selecc:nlos cruzeiros) junlo ao 
Banco do Brusil S.A .. por conla do Fundo de Dc:senvolvimenlo 

Considmando que lemcn dczcnu de proa::uos dessa nacurc:u 
por lramitarem nc::~ta C.W.. nio podill, cntrc~anlo, Sr. Presidenle, 
rccu111r alender 11 um apelo de S. ~·. o l.rder da Minoria, porque 
enlendo que. nc:sln muthiu nAo deve, em hipólcsc alsuma, ler 
qualquer inlc:rfercnc:iu a polrcica ParlidAriu. E nesse sc:nlido eu me 
enconlro, nós du Maioria, nos c:nconlrumos em nbsolulu consoniin· 
cia com o Governo Federal, pois, corno já disse, o Senhor Prcsidenlc: 
da República fez cncarninhur a Mc:nsusem no diu seguinlc: ao da 
chegada du Exposiçilo de Molivos no Palácio do Plunull'o. 



-424-

Por CSSlU l'liZÕC$. Sr. Prcsidcne&:, c:m homcnasc:m ao Munu:fpio 
de: Amc:riana, cujo titulAr~ do Movimento Oc:moc:ritico Bnuilc:iro. 
cm homcnasc:m A ()pcKíçlo c, ooniidc:nando xmprc: indispc:M!vd 
atc:ndcnn'" a'" ndam'" d.u muniQpalidAda que: tem problc:nw. 
u'J(nla a rooi\'Cf, ~ pd.a •pronç-.\o do Projeto. (Muito bem!) 

o ~N. ,.Rt.:.;.oun:,Tt: (Maplh.\a Pinto)- Concedo 11 paLI'"n 
40 AObfc Scnad« P.aYlo &ot.wtd, p.ar.t mcammb.lr • ~-

0 SN. ,.AL'l.O IIROS.."""RD CMDB- RS. Para CJICIUilinlw a 
•-uc.çâo. Slot~ ~o pdo or.cSof,)- SI. ~lc c Sn.. Scn.t· 
dota;· 

Qll.a" I'VAtll:ll.l c i!MU •'Oio QMlr.\nc ao po,c:to qiiC \'ai tCt .-o«.a• 

.S.. ~· l'ro,cw cou ~ • ala .altura. C!Oà COftwpllcSo f'CU 
IIIIUikoa~ q'lil&' oi!Qa~ tkiC'Jf fOC.a. 

'li'<OII.I) ,_u:u .... - pdo IDtnkll.!a ~. qut d<J 11.-c 

~ ok c:t.-al. C' ........ ~. aio potRO !10(111 lov•·.v -
Clliiiii<JM, ... ~ ~"'h• ~ ~ ·~t; .. 
w""~ ~JUII ~ • Cltl.a c .... a. t..al'4f • .....sem. r l.kt 
(J~. qw ~ ~ ~ tiCI .. .., ~- ..... pcf.a IIUA!ll. 
flfliCA,.ooo;j,oaJ.I~~ ,, .,..,..,. (~ Olktolll '~ 

(){lOifff. "' ~ • .,.., ldllioo Cllll e.lot,. ,_ ~ .... 

(~lu>"*<"-·~' '•"* *.,:na.-~r.. dill 
,....,..,.,. ... """""" ~ f.......,. o ..........,. • ftiiClllo6; ~· ...... ~·~·~ 

,...,,~~"' ~. iSitlflll·-~""" ~· f'oott.o 
AAilf\11'1';,- J~tt--.. ........ illlaf'Odl. ~ ~ 

l!e lltil~~ W ~ CL"'IClll. t~ =ma llbllr 161' ~ ... C. 

-'""" ~ ... 4<• :"1 ~ ............ 11'4ti•l!oc• .... ~~ .:!• f'tdmut•.s 
.., ~'1.11' ''iklr."f. tfll~O' ~ ~ ,_~ .... , ~=*'~ 
~- o,O!t. ~. l'lf\WI:M«'IIIill- ............... "'~""' f. .., ,..,.,. 4o "-"' 

(~~ ...... 1. *"""""""~ ollt'G'I>ol!t.Niclo * ·~'""'..,- ......,._ '"'• 
"'·"~~o c-... t...• c ... ~ c,.~.-.,... .•.. , .... ,.. 
41•~.-fttt~.J"KI!u. ~ t!Mt..~. 411'4W. "",'001_ fllt7 ~lo&.~., 

""ilool<lllóilo,. ""·.Af!l.ll!............,t ...C""'"""':a..,. 
"""•lhm!\.,.. ~~"" ~ llf" ··'"'· .. ~lU~'* o 

f'<1tll1" • -~•••<~~., lhi ~101 t..; ~ Wat.. *'• l.al'6r « ()11111Clm. 

ffljlftoo ~· - ~ ........... }.1~ 6r ,._ ~- _.., ~ 
"•"W:"' ··~•l?'l'l# <qt<lf .,_,,.. (1m ~ "--ICIIOiila d...,... f oaloleu· 
;JN11, ?lfltiÍool t4nl'l-- ':.\IlM• 4' ~l.t~ao.. pt'll.) .__ t~t.. 
......,,.,, ,,...,.., >f, ·''"' ilotoo'hat #fll1llilt,. ... 11141<•'111• 

'""•·• t~o"l'l~.-... "' """""~- ,_ ~ a. ,vwxlloat • 
4 +'!l!i:"'' ~~ !\jlfl.• - nAIILilo"' i ....,... ~ i (:.pas,.J 6ra ll>rN toa.a6a. 
•oi/01~··"""'· - 4'fllll4)lo<ll .• eh.. ..... ,_ .,.,., qw ICll>!u .. c:t.~k. 

;rt>Otl;fill ~-· ~ ...... ~ ~. tll'lt ~tlldhd ,. ..... 

:r-'\1" ik~-llll ·MO ro.~Rú.f110 6ot -· ~ J'IOI~IQ.f ~ SW'«'n, (.-o 

t-.'\tllo• ~11.\. ~"'· ..,_ .. ...,. ~tnlii Cllll ~ .o IDCIU llll<Uftodt-. 
"'f"V .. 'IOI" .,.. .... _. ......... <ql;l( ~ Oó f.m cb lal!lk de 

~-. ~· lf*'' ...... 00111 """'""''~ loco,K.''" 
...:~oco.......,.'~« f.,_&o, c:~ ~IJniUf ~>N• C a" 

C1l"' '""""""'~ .:Ir ~. CJII klda• a• ~:'(la~ d1nr o:>mo •'OCn c: 
p:oillflill''olci 

\'ou .Abu. St. ~IC o ~ •·&I ter •Pf'O"'ado, lal•u 
•!'C"""' c.-" mn~ .-oCo o-""'""""· M.a• f~ um .1pdo .\ Meu c: .\• 
l""''.all(lll._ nN.a .ahu1·a. !'afia qvc o pto,cto de l'orto Alqtc: ~. 
('110.:., ,.,....,., na.~.a -oJo. Slo ICI Q\Uto 0o c::aminhoo tq:Jmcnt:aí•. 
"""' r-w donr que- ~c.- rw-.o ~.6 fan.tmcntc: docvmcnl.1do, Foi 
C"llllilado O:l>IC'I-.arbCIIIe c: IC'Jf"i.a um.a •ntqllid.adc .c dtiu•w: de: -cr 

"'"""' ~""'· rx.,.., ~(00 d•riJ:Cntc:-1!.1 C.1" o mc:u apelo, :a .olíàt:a~;lo conart:a 
de QUf t<Jolm dc:orobc:ncn 0\ C".lm1nhOo rqin1cn1.1i... J':ltll que lo<'j3 
f"''•I•d "'-orru o quc.- me: p.1rc:cc .cr de ri80r0\ll c pontual ju~li~. 
(MuJhl bem~ l'aln1.1".1 

O Sr. fralt(O :\l011toro (MDB- SP)- Pcç.J a palavra, c:omo 
Lldcr. Sr. Proidc:ntc. 

O SR. t•Ju:SII>ESTf. (Magalhães Pinto)- Concedo u pohma, 
uo nobre: Scnudor Frunco Montoro, que 1'11lurú c:omo Lider. 

Antes. informo 1t S. EA• c ao Lldcr d11 Maioria que este: projeto, 
liO contrArio do que foi dito aqui, foi lido ontem, n11 ~o c:lllraordi· 
nâria. · 

O SR. f'JUSCO :\10!\TORO (MOS - SP. Como Lrdcr, 
pronunci.l o M:Suinte dúalno. Sem revido do onador.) - St. 
Prc::»dcnlc, Sn. ScMdora: 

Muito obripdo a V. E...• pela infoi"'TT..Ç1o. 
f': prccHo, de inicio, diza' que CIIC projdo, O rc:quc:rimcnto de 

u,..cnà.a c a MI& a~ obcdccau riforot.amcnlc a todu u 
d«~ rqimcnW... lU dtuac&s de injUJtic;a. c: ooncordo oom 11 

~·;ado que .aGab.a de tCt feita, quer pdo nobre: Senador Paulo 
lltotowtd, QllrCf pdo St. Udcr da Maioria. de que b6 viriot ~ 
tr.a.n11t.md.:l pda C.aw. Ma b6., natc cuo pattlcuJat. Sr. Proldcntc, 
um.:~ an:ufttúnda que pn:dt.a .cr mc:ndoftllda: lnll.1-te de um 
f"rdato que pcnmcx .ao MO\"imcato Dc:mocrtlioo Btuilciro, c que 
c'~ prcjudíctcSo liA~ que fct b6 muito tempo. 
c que au•·a tal~ liA MLIII"~. V do a Bn.dha. c procurou 
~tw. rcpattiokl pcw· rcpatlic:&o. • tramluc:&o ~c projeto, c 
(Ofttq~Uu •'Cf mtrar, dcaU"O do JW1110 ~w. 11 w.. pcticlo. 
paliiiUoC~ 

O Saudc.> tem a;trNVado. cm rq.Jmc de ~ ia6mcto. ar.-
611 ~ a ptác:itur.u.. H~ rUICidc:malle. 11m c:ao da 
--~. que roí o 6e JUIIdúl ~ Oót opuJCmOt A 
Ul)'llllrcu potqiiC "".... NqUdc OUrO, ~ objdh ...... 
T r~·ao4C de ~àiiO que. -.6o - .111kriom., tqltCICOI.Iva 

- dlo'lda ~ 6c .aoo aúiWa 6e c;nucúo.. paN um mwtldpo 
tuJ• ~era de.~ 'llOasí!Wodccnamtoo.. 

So (l&toO ~Sr. ~ Lrataote de ~de 9 
~ pa~:a um mut~>d;.o que 1cm .ttt"OCI41doo de 'lO IIUIJ:I7)o. Um 
.-pjbiiCDO que~ pron.aMO.. dki=a poanc.. 

fAr ~ aU ~k jv;t:lt'IC:IIdro, COCIIO Ol 

donwl. A ~ te Jl&tll(o pkntiiiCDic: t boJe o d!WDO df.ll da 
_....,. lrpt.lâ""• Dai o t.so de kr lraawiüdo A ~da Mato. 
n• o .arc:W quc ID<' t Í<N~t~ub6o. 1'0 ÍftiiiÍIO de que .c ~o:uc que 
IÚID 111 6raé• ,_. c dua• ~ " ~ que aCIIba • tiCI 

IM.a.. ce ~-' l'tdolura de l'bno ~me p.m:tc ~•"Cl Se 
.:tTIIIlCm 1 wdc •~ ~ • ~tac:&o PfO"'atldo our YAad.a a 
~'liSa lc-4·.ustacSa. IU4a ampcdc que IC)a. tambt:m. a4miúdo cm 
ttpM • urpa.a. lrCIIdo ala • • óltim.a d&t. IIOtoW.& ICMC)o 

lqjjn.latl•·• ... 
,...,__ que «--c (IC".at mullo dara ou .atiiiiÇ;\o: ptunaro, 

ftl.:l M amhum pnudcnk 110\'0. Trata-te de um cumprimano rilo
,_, 6o OOMO Rcpmato, que adm11e a ~ Mqudc ca-. 
(liMfl(l o .alu..al. cm qvc a díLido prcj~ a aCC'UQ\o da.tat obru. 
1; cot.11 t a Ultun.a ela• QGio10a•lrCM6a. 

A m.attn.a C!Oà .~mpbmaltc ju.tti(JC"4da.. Hou"': o parccct de 
.amba• "'' COCDm.c:\o. c ftl.:l OOft.titul ncnbum pt'CC!Cdc:nlc que pou.1 

tCt aa\'OC'.ado como ~ A ·~ dc:uc cmptb.timo a 11111.1 
dat. ptdatura.• mau dínimial c proJr'C:Uittu de nouo Estado. 

&.u. a da:lanaçlo que queria (uct, St. Praidcnlc.-. (Muito bc:m!) 

O SR. t•Rt:SIDt:.'Tf. (Maplhla Pinto) - Em votal;'lo o 
PfOJtfO. 

O Sr. Jarfhl• P...n.bo (ARE.'IA - PA) - Sr. Presidente. 
1'«0 a ~la•·n pan cnQlminhllr 11 votaçio. 

O SR. PRESIDE.'TE (M:~galhàes Pinto)- Concedo a puluvra 
ao nobre Senador Jarba~ l'~rinho, para cnCDminhar 11 votaçilo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Par11 
encnminhllt o vowçào, pronuncia o seguinte discuno. Nào foi 
revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Num processo rumoroso, que hll pouco tumultuou esta Cuso, 
~obre u mesmu matéria, Sr. Presidente, recolhi 3 razões uprcscntudus 
pelo nobre Lldcr du Minoria c que me parece que, agora, possam a 
nilo ser vl1lidus, de ucordo com u mudunça de tc:mpcruturu c pressão. 
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Quero antecipar que. ao pedir a palavra, para encaminhar a 
vo~.:~çlo, vo11rci pcüa aprovaçlo do projeto. Mu dacjo caracterizar 
que. qUindo JC diz, aqui, que de sque. obriptoriamcnte. lodo. 0to 

trAmites, isto~ ~e aplia no sentido formal do termo. 
Neste proccuo rumorot.O a que: me: rcfcri. Oto araumcntOto 

fundamcntau da ()poliçlo, sritadol a plenos pulmaa. nau Cua. 
c:r.un: primeiro, que: nio era j11.11o que o Banco Ccntralac:rc:tCOlC de 
.lO'l. a tcedta I'Qii.rada. Que te dc:Ycria. j4, dúculir com rca:ita 
ralír.:ada, c nlo apcn;u com • m:cit• I'CIIir.:td. m.it. .)()';., que}'\ cta 
umlllíbc:rllllidladc:. f~•lllllibc:ralid.ldc: JC n:pccc aqui. 

Squndo, Sr. Prct.idcnte. a lltJ~ IUJ'Cftll.u.im.. IC ca~ 
da mcsnu m..ncira. a~ m..U: o projao a~~&crior kvou duas temam• 
c:m di~wo, c: cate ptojc:to leva. apo=a. IIICftOto de ~ boC'U. 

Tc:n:dro. ckdatou-tc que wna du pmdca nu6o pd&• qlllh te 

dc:>w comtaa.a- o pro;c.o. calJo c:m t:au.M.. cn que putCia 
etdnu.ulo que lldmíníw&~ c:m fim de JO'Io lutaMCIII WIW p.r• 
oblc:r anpràdmor. que O«t'&MCm aclalísiD1niQI'Io ~ 

Diante dc:r.tet trila euot.. que .cndlto . .q..m pc:rled&omlc 
Wlllíbra IOl antcriora.. mantcado uma~ de~~ .. 
Pn:U6cnt.c. pcdí a pda'Wfll p.v11 toalialur a poUclo da Maioria. de 
~cm la'#OC' da ·~do prvido. (MIIUo t~cm: ~.) 

O SR. Pltt:SIDE..'\"ll: (M~ 1'\nw) - Em ~ o 
prvjclo. 

~ Sn... ~ qiiC o •PfO"Ul. qucírala pct1lloiiiiCUt 
oa~IMSot.. (~au.e.a..) 

1\ptc.Wackl. 
A m..ltri.l Yal.\ COCJú.M.lo de ~ 

O SR. PRF.SIDE..'\"lT.. (Maplh.(a 1'\nw) - Va'- pa-. 
.-,«a..\~ do Rcqucrimauo ~ ~l.lído DO ~k. de 
~para a Mcn...,aft 11" IS, de 1976. 

o. Sn. Sc::nacsoret qiiC o ·~""' qucinm pcnrwiCUt 
ontllll~ CP•Ilw.) AptoYado. 

Al'f'OV.ado o rcquc:rimcnw. ~ .\ ·~ da m..úm.. 
que loi di.:tribulda .la Com~ de ~ c de Coculitut.ç:.\o c 
Je~.;.ça. 

Sobcito ao aobrc: Senador l.uU Ca"•lcuuc o para:u da 
Comit.Wo de EcllnomiA. 

O SR. LUI7. CA \'ALCA:-oTf. (ARE.'~; A - AL Para cmíllt 
~ ,) - St. Prct.idcnte. Sn. $cnad.ora.: 

O Scnbor P!oidaltc: da Rcpdblica.. nCK tcnnot. do lltt • .&l. item 
\'I, da Constitu~. pi'Oplk tcja autori.tada a Prcfdtura Mutddpal 
de Savinal (MT) a dc:var cm CrS 9.861 • .&00,00 {IIOYC miJbc)o. 
on~ICK c w:s.tcnta c: um mil e qu.uroccrllo. Ct\llà.rCK) o moatantc 
de -. dfvida c:o~lidada. mediante A conttataclo de opcraçao de 
oe-dito junto ao Banco do Estado de Mato 01"0\10, c:a1c: na qualidade 
de QJ;cntc financeiro do Banco Nacional da Habiuaçlo, datinada ao 
lin.:anciamcnlo doa JCtYiÇOJ. de: pavimentaçlo ufiltiea, cons1ruçlo de 
~;:alc:riu pluviail c: obnu complanentarcs. a wan QCCUtadu c:m vias 
publica• daquc:la cidade:. 

O pedido, eomo te obtcrva, vila a clc:vaçlo, tcmporAria, dos 
pu.imctros findo• pc:la Rcsoluçlo n• 62. de 1975, do Senado Fe
dc:rul, uma vez que:. c:onrormc: c:sc:larecc o Conselho MonctArio Na· 
cional, o endividamento interno, após a c:ontrataçlo, ultnapiWirA 01 

limites liudos pelos itens I, I I c li I do à lido prccdto legal. 
Acontece, no entanto, que os elementos relativos à receita do 

Municlpio de Naviraf (MT), rc:vclam, para o Qerc:lc:io em curso, 
arrCCIIdução du ordc:m de CrS 10.446,9 mil,com 16,~ destinados u 
invc:.~timcntos c que o financiamento pretendido rcprc:sc:nlllaplicaçllo 
rcprodutiva, com retorno cfctivo aos cofres do município de grande 
parte do c:apitul, sob u forma de tributos n serem cobrados dos bcne· 
liciúrios desse.~ serviços. 

t\ operaçilo lerá as seguintes caracterlstic:as: 

"A- Valor: CrS 9.861,4 mil (cm complcmcntaçilo uo 
linunciamcnto a ser obtido junto A referida lnstituiçilo, no 

valor de CrS 1.6.\8,6 mil. lnclcpendcntc:mentc de autoriz.açlo 
apcdfiCll do Senado Federal); 

8-l'nuoo: 
1 - ele arirldll: 6 (ICH) moa •fl6t o tbmino du obna.a; 
:! -de amontr~: III {dwMto)aftO\; 
c-•:.c.q..: 
I - jutCK de"'(~ POf casto) 110 ano; 
:! -~ motiCdtla i6bnica l dat ORTN; 
O - CaruadM: lmpo110 'tObtt a CàtcubQ\o de )fctCt• 

doo. (IC)U c Flltldo de P.anid~ dot Mucud~ 
<"'l"M).; 

f:- PN_.. ,_ ~: tl11a~•-•o dot ~1· 
(O\ de p.a~ ..wuà... ~ele JAkn&'t pl~n'\IID 
cobf*•~a..• --~· t111 tl.l• ~· 
d.aqucM ad.adc.. M 

At.Ual. ...t'~t~~ac»-.t que a ~ ~ oc ,.,..,..c dot fko. 
mom~at ~ ~ 110-~lo c •lc'ock.. IAm• 

btm. .\• ~ ..... c adaliaiaUIIIUOIM ~ .\ ~. 
~pd.a ...,. .... Pf~- ecneo. do tllpiOCC 

l'kOJETO Df. RllSOLUC'..\0 1'-"'6', De.l'r16 

~ • ...........,. ~·~ • ~w {~rn • 
,........, ~ • crJ6a - ....... os ........... 
·- .......,._ 11 (V ... ~---~- .. ~..,.tO( ..... 
~). 

O~f~...t~ 

Al1. 1• F.:. ~-)ol~ tk N~ (~11)~~~ a 
M'lll t111 CtS 9,MtAJO,OO (III!Wf ~ ~ « _..s.a c 
um nlilf~l~a~)o~ctr- dMd.aCOOtOiiolb• 
da. cacd&allk ~tllW!do ctr opmdo ctr crideo jUMo 110 a-cll) do 
EaiAdo de )obW 0fOoliW). ale aa ~ ele ....... t~ do 
8.aft.» NadocW d4 H4~ ~ao f\o.aDCü-14:1 dol acr~;. 
cu. de ,...._~ .t»lio. Qlellnac'o • pla-.a phn'laí• C' 

obtlr.• «Naplcommtata, 4 ICI'CIII CUQ!Ltckt Clll "'*' p4blôelt.• ~ 
od.adc, 

1\fl, !- ~ Roo!IIIQ\.o mira Clll ~ aa daw de_, pgbbcll• 
c-Jo, 

1:. a IIOQO poanur.St. ~te. 

O Sll. I'Rt:SJD•::-o"T't: (r.f~ 1'\nw) - O panuT da 
Camo.Wa de I~ OIICidul pdA •PfOCiilldo df Jlfojno ele rcoo 
t0l~ COfiCC!daldo a 4YIOf'ândo.~ 

Com 4 pill4vt"4 o llobn: Smadot Eurico Releftdc pctw JWalmr o 
pa~«U d4 C4mt..Wo de Comü1ulç6o c Jllltic» ..obre o relendo 
projeto. 

O SR. F.URICO Rf.ZE.'IiDt: (ARENA - ES. Para anitir pare
cer.)- Sr. Presidente. S~. Senadora: 

S:a forma do an • .&2, item VI, da Corutitulçlo, o Senhor Pre
sidente: da Rcpclblla propck tcja autoriuda a Prc:fc:ituna Municipal 
de Navinar (MT) 1 c:lc:Yllr cm CrS 9.861 • .&00,00 (nove milhôa. 
oitOCI:ntCK c: IC$\Cl\11 c um mil c: quatrooeniCK cruz.c:iroa) o montante 
de sua dr vida consolidada, mediante: conttataçlo de opcnç!o de c:rl:· 
dito junto ao Banco do EstAdo de Mato Orouo, eslc: na qualidade de 
ascnlc: financeiro do Banco Nacional da Habitaç!o, destinada DO 

finunc:i~amc:nlo dosacrviços de: pavimeolllçlo uf61tia, construçAo de 
gulerias pluviui• e obnu complc:menlln:s, a~erem Qccutadus em vias 
p~blicus duquela cidade. 

A Comissão de: Economiu, c:xaminundo os uspc:c:tos que lhe: são 
pc:rtinentc:s, manifestou·sc pelo acolhimento da propostu, oferecendo 
o competente projeto de: rc:soluçilo, 

Do exame do processado, na purtc: que: toca a este órgão técnico, 
vcrilica·sc que a matériu está dc:vidumcntc informadu c:onsountc ns 
determinações lc:guis c regimentais, atendendo, cm especial, As 
disposições da Rc:soluçào n9 62, de 1975, do Senado Federal. 

Assim sendo, opinamos pclu aprovução dn proposta, nos termos 
do Projeto de Resolução da Comissilo de Economia. ' 
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,.~ .auiOIU'...S. " ....... ICIDpofiW...,_\C. O. p.af'i.aldJot, rau6th 
FCb Uttat• 1 c n do .-.t.. :- ct.a ~ ~ ~ 6c a•n). do SmMSo 
r cdnill. .a (IIQ 1k que .-.... (OIIIJ:ut an~mo 1\0 valor 6c 
C'r1 '11 .. l'91 ,X13,.00 (110\'t milb<\ct.. ""'""mio. c n<J\'Cftu c um míl c 
w:tc,.;miOo CJ\IICII\11•). JUnlo .ao b.l~ do llraul S.A •• por (l()nla do 
t~undo de l>ocn•'OI•"mct~lo Llrbano. d~inado 1 ~ccvçào de obra~ 
•·i.\na• naqiKia mun!ÍOpalíwdc. 

An. ~ bla Rooluc-lo entra cm vi,or na dAta de •ua 
publíc.aQ\o. 

I'ARECER S•!IOII. DE 1976 
Coml.io ~ Rrdatio 

Rrdatio llnal do Projdo de Raolll(io n• 63, de 1976. 

Relator: Mnador Mrndn Canal c 

t\ Comis.~ilo nprcsentn n redução finnl do Projeto de Resolução 
n' 63, de 1976, que liUtoriZII u Prereituru Municipal de Nuviru! (MT) 

6 ftlllu.at opa'~ 6c Cll'édliD DO _.&Jot 6c CtS 9.J6J,oi()O.OO (-a»
~~c tCliMII&acUA1alllc~~ 

Sala .sa. c-....... )lO • J'lloDho lk 19". -·l-' ~ 
~ - ~ ,_._ Rdal« - o..-. o-;m. - Ou. ..... _ 

A:"ôi!XOAO I'AkfO!.ll ~,._OE 1916 

tw.cJi- ................ ., a. I tL fll'6.\,., ,..,._ 

"""*"..,._..,a,._,.~..,-.-..._ do an.. 
~- ÍltiCÍIIIO \'1. • c~.-.. ""'· s "'L.~ . . ........., 

...................... )f ldyl., s..tn.4. ~ .. 
~ c--.. ....... ~., cne. - ........ 
C'IJ __ f.....,.(_ ........ I I I • ......-.~-.. ............. ..-....~ 
o~·~ t'flllllk· 

All. p t ........... )4 ...... ~,....,.,..., 

o.--.. ........... ....., .• os•••.QJJlt_.....,._ .. 
~•--.c-111111c~~)o •liiiii~M~dt 
- ... 4-1 l"dtll'lt. •• , ...... ~. oplftdo. atw 
..._,...,...,... ....,_.,........,. 6o MoiiOOt-. Clt&l' .. quaWe6r 
• .......,..., ..., __ .,., ~ ~ ....... 'll(lk (1~111..,.,. 

.... - ...... -'* ... ~ • C'~ lll4llio.. 
---· .....,._,.,........ .... ~ J , & 10C& a,c.. 

,ll4olo4 .. -· .... ~ ...... ~ • 
Art. :-· ~: ........ ,a ct.o et~~~ra - ..,..., ... 4a.ü 6c - ~· 
~ 

O ,lit.ll, l"tt.b1D~rt t>IIIPP.a. ~)-T~ 6c..., 
Mllll> .,....,._.~pa-«1_....._.~ .. 

a;. .. ~ .. ~ r...l .. r'to;do. ~ ~ 6l.. 
1'f"-4111dd........,li4apdoSI.I~.("-.) 

Sio ..,_. QIUIIIII PICll• ~para~ dcdaro.. CID+ 

"""'ada. 
t-·~ 
o- Sn., ~ que • ~-= ~ pcniWICICU' -

l..aodot. (,._J 
Aprot..ct.a.. 
" ctulb\a ,., i rr-ulpQio. 
O SR. Ml~DI=-'tt (M~ l"iato)- ,..._« l •Pf«U• 

doo ct.a ~ f_. 6o Pto;cco 6c Rooluo\o ~ 6J. de 19i6. íaul· 
et~e~~wW.pdoSf, 1~. 

f..m clíW»tMo • lt!daç.\o 1\aal. (Paut.&.) 
Slo ~ qvam poo~a palaVfll. ~ mocrrad.a • 

Em'~· 
e>- Sn.. $crudon:. que a Ap1'0VAID. queiram pcnnanccct .a~la• 

""'(l'allW.) 
"p!O"adol. 
A lllollala ''li .\ pNmulpçlo. 

O SR. f'R~JOt:.'TE (Maplhlo Pinto)- Sobre a meu, a rc
daçlo final do Projeto de Raoluçlo n• S8, de 1976, aprovado na Or· 
dcm do Dia d.1 Pracnlc ac:ulo, que nos termos do parAsnafo (anico, 
do an. ),SS, do Rcsimcnto lnlcmo. K nlo houver objc:çio do Plc
nArio,ICrA lidA pelo Sr. J•~lrio. (Pausa.) 

!; lida u Kguinte 

I'ARECER N•S09, DE 1976 
Comlssio de Rcdaçio 

Rcdaçio final do Projelo dt Resolução n• 58, dt 1976. 

Relator: Senador Joiié Llndoso 

t\ Comissilo uprcsentn a rednçilo fin111 do Projeto de Resoluçilo 
nY 58, de 1976, que 11lteru o Regulamento Administrativo do Senado 
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C. Nt•a RJal. a ................... ii I att' (w,.,..... _.. 
ol"tii.Yiflllílllflt.. ........... .. 

o-- ....... l'w ...... ...,......,.....,....., -. -~· ,...... *,.,. ~ .... -..,.... 
~ ......... ,..., .... _.....,.._,........, 
~---..._ .................... ib· 
.... ~ &-. ..... ... • J r,....,.,. ..... IIIOo 
~ 

ti!Yo ...................................... ~ .... 
o '-'· ................. (AJtC(.\ - R) - ,... 16 

•·*·"'-"'" .... ~ .. " ...... -- c 1 r,. c e=· ,.. 
---iiiiFHIEif ... . 

o• r4l<:&.O~()oll)ti-Ul-~lo. ,... .. , -. 
.......................... ~\!. ~ ..... pot. 

Olllt ............... (~- ")-~* .. ..na 
~ .. ~ .. ,....., .......... 

o,.._ r.-.tw ~ cwoa-Ul-S.. w-. .-o , ...... ; .............. , 
o,.,,.....,...,.f.AA~-rn-~ 

o tia. r4\.'ll.O ~ cwoa - JtSJ - A,fOr'8. .. o 
~·· SGII~cntio .-~~·da ..stna _._._ ........ ~ . .,. 

O :W. ,._.. ........ (~- P'l)- t.S'rt rtle, 

...... úo .. ''· ~ ~ p!di 110 St. s..dor ~ Kricect 
qw o t... • t.i eo ....., * Y, !a• puw a. dar IOdOt Ot 

............ .........,nm!M CT'\0 da tro.•ltl 6o ~ da ............. ~~ 
O :ia. rAUt.O UtOSSAJtD (MOI- RS)- TOCDCI ~ 

CíiiiCDto por pane di v. E.a• "~ .. ía(~ Q&o 
ckt'Cria ~de\', Qt C Úlll da Prc{dlura, 2 C'\idcale, I nalír.tclo do 
~cm ti. o 1110 ma&crial do cmprt.timo, o !ato do cmprtati
mo. ~ duo que cu tiltha de tct !nrormacSo, att porq~K. dcpoU do 
cmprbtímo. para qut,. Sr. Ptaidaltc, cu dauia:(I)C ddct no estudo 
d&t info~ prataciu'! 

O ~. PwtrWo Paftdla (ARENA - PJ) - MIU dca Citavam 
ccnot de que prc:cUavam, tanto que viCBm aqui pleitear de mim a 
uf'8àlcla. Eles Citavam ablolutamcntr convencidos de que, uma vez 
F:OIIcitada a autorizaçio, ela devia completar-te atnvb do Senado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Perdlo, nobre 
Senador. Se eles estavam ablolutamentc certos de que havia neces
sidade do pron,unciamcnto do Senado, cntlo, nllo poderia ter sido 
contraldo o cmprbtimo. 

O~. PICnWo Pomla (ARENA- PJ) -1\o'lo? 

O SR.. PAULO UOSSARO (MDB- RS)- N&o poderia 1c:t 

sido CXICIUÚSO O cmpràúmo. 

o~. PwcrM~e r.n.~a (ARENA- Pl>- e.u teria. dcduçlo. 

- a:ou acf.lra:atdo que-~·~. 
O SR. rAULO aaoss.um (MDB - RS) - Aoeilo pk.u

-sco.~deV. Er 

O Sr."*'-'- ....... (MlESA- Pf)- E 16 auât 11111 Cldanoo 
~ 5.abc v. e.a• que por ... - t'IÁ procur.6o; • pna.ára 
"'•· qu86o • llliiD • ~ •llfJitDcU. m CPCitRICi eo pon.adof· 
que Jllf\'CWIII- Y, fa9. Jtdator da ..urit oa Coas-..o 61 eo
UIIIirQkl c J8IÜQI.. ...,. que o oot1n oo~~~p .. cicadr"'"" do p1cao 
< ; -..ode a*""'<M ~ 

O A. rAUt.O l:ltO!IS4JtD ()(DI - JlS) - Sio ~ a ....._ ...... ,.,.....ltlllor80. v. e.a-
MIItilo. St.,., l . ' -. .. ~ .. -dA c 110 $atado. o 

lJckr· 6t ~ ..,._., CLIIIIFIO t:Uiaa- q.t0 ,.....,., o IDCtll 

,_ mtr, - tllllo ltl r'"' a • a quedo,.._, al-tôo qoe o 
.. itllttpcllf'a t o qw dil ~ -~ do Salr6o. Se DOt 

-- ~.,.... ~ ... idçio 011 !mdo ...._ 
.,.. ....,., o a.ti'II10 por mala da iiiiiON:Ido ........ 11111' dadA, 

t...,_......_.oc I •UW.adeipdloda-iSIIIC'Mik1a
lk.o• n'clpíoowrnrTla• h bqgcCII:I'Idotdltta:torintdo. 

O St ................. (AJt.ESA- Pf)- Nadíal-olo .
~....._ 

O r.JL rAt.'l.O ~ ('NDI- JtS)- Sila, dc ~ 
.............. ~-ao ~. ,.,..~" ..... ....w dMp -
-· ....... «o. fd;oío 011 Ecado tu ... lllllp'tt- pof 
Ol;llltLt da~ .. 'l'â., dada. o que t tbdlrtiiiiCDIC lmp. 
a.r: t - 41110 ...ao . 

OSr ...... ,.....(AAe:-:A-P'I)-!I~'m•&c 

O A. rAUt.O aao:iSAkO ()(DI - RS) - ~.ado - « 
itlnlit&o .... poek) - .. ~ que CIIIJo taldo dada&. -
.a.o qvcro q. -.ba • 0001tllair piiiCitidaMc. 

O S.. r.cr.w.,..,.... (Ail!SA- Pf)- AJia,a, a&O tLAuU'Pd. 
Qllal p!J'I""bíbd,.... de ., ~ pdo ScDedo. E~u que t 
~ 410 $ce..6o ~ IObnz O ClUO I J I I ~ .. CIOCLSidcntldo I 

bc»·n.. 
O SR. rAUt.O UOSSARO (MDB- RS)- Slo poderia ecr. 

t sa 1110 ~o Faltava wn dOt cb pua que o ato IC apcr· 
fCiiQO&IIIC. 

O Sf. ~ r.tdla (ARENA- PI)- Mu podia JCf COIIV.• 

bdado • 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De qllalqua- for· 
ma. Sr. Proidauc. alou fucndo ale rqiJtro para que. amanhl. 
a.Ao IC ~ha alcpr que o contrato jA foi feito .•• 

O Sr. PmWo Pondlt (ARENA- PI)- Euto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... c que ao 
Senado 16 resta aprovar, porque o munidpio agiu de boa·fé c porque 
o &ado entendia que podia fazer, c que nlo houve mi fé no seu ato. 

O Sr. Pdr6alo Portdla (ARENA - PI) - Mas, no caso, ~ o 
contrArio! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Estou falando 
cm tese, nobre Senador. O caso de Porto Alegre dou conto encerra, 
do. Faço essas considerações para que, amanhll, nilo se alegue o 
precedente de Porto Alegre, paro que se pretenda colocar o Senado 
nesse dilema: ou aprova o ato j4 praticado, o contrato já contraldo, 
ou, cntllo, vai criar um caso para o municlpio. lato ~ que nilo pode 
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.,..,-orrct! Eu n1o docjaria qye OK C'&IO vicuc a CONCltuir um 
prcadmlc- no meu pauamcnto, IDIU pn:!CICdaltc. 

Quando u leU I"CCefVlaram ~ Scudo o poder pua dar a llltínw 
~la\'fll, a iiUIO~ pu1l O cm~imo. n1o O filmun por .0.00, 

flltcndo que OU ~ uma pmNS.IliYII da aWt aJia imponbaa C que 
de'-< w:t curcida. por íuo .-mo. oom o maior cn1trio. oom a ~Di* 
.~ com o Clflirito eSc ~iça. ma dc""C la' cacn:ída. O Scu6o 
do pode .oclw .. ooiw COCIIO C.ato COOMIIDido. ~ .. CID 

a..uato dcM.I ddicadcr.a. E o. pu:ocdcola da 00.. bb&bna 
~..,.~que f&~~Cnm oom quco lcPiedof ~
(~mot Cllllft u pnw»liVa• cSo ~. A.wa~ que a 
~doSClllacSo~ ~ .,......COCIIO t ~ 
.a .t~quc lbc foi ddcn.s.. 

o...mc .. ~"Sr. Ptcúdat&c. IOnloO ,.. dâ&o o 
I~!IDCDtO quG .... fCiilo da iadNo. ...... do .,.__ 

,.~.A ~atura de Pono AJqr.te. ooa. oca~ que -
- patil Pono ~do .. Pilf1l o.'*-quc .ao por ..... Se. 
t!lll;a uma _,.k:itedo ao $cDado c • C!IC.:I -o&Hido w klf1IA 

"""~ ... por ""Pdlo ao S..SO. illlla lk ocr lcüo o Qllalhlo. 

.XO.U\11 10' feil.il • oom·~ • -. ~ .,._., quor • 
t.l.'llluta ~m a "'-eea paWa c quor.. por ._ .....,_ o 
WOIIU'&kl :wria tdlo -aw, ama~ 80CJCiaf eo s....to -

O s--• ......,. ,..,_. (AIIl!NA -1'1)- Tmo que ..- o 
a.u~~-a~.S.~bbca .. 

O Slll. JOAUt.O ~""i.\aO (MOI - kS) - "
t~~CDt-'o.tlllah~doqucCIU. 

O~. P.crW. ,._,.. (ARE.""A - rf)- Adio quc .,.._tom~ o 
<~ ... 

o SR. I"AULO IR~"""'RD (MOI -lt$)- ,...,. CIU ._ 
-.oo.at. Pdo mcoo. eiOtÍCiar ao Smedo. ... Plhl que o Sa.do ...t.o 
~ &aapo, DO o&udo lk U1D1 IIMIMa que alo balla r\ldo ck 

C:<IICII ..... ~ Sr. f'raadal&c. dou por CUIII9fldo o 
eocu mcliiJIO c diMiho- a -. Ah!U'a ct.-o quc jj ~ ao 
.uqvno, o ptOQ:IItO eSc l'ono AJcpv. 

Ma uco. C.OO qUCliiJo de JUIIW ao Pf0C1CM0 •• III(~ 
Qvt ~ ontem. para motUar que .-mo Clll I'CUc;lao l aiiAba ICiftil 

bQ:c toOU maU pon~ do qYC bqocmc. ·porque .111wo IIWt 

lmlpo cm Pono AlcJtc cSo que V'IYt cm ~- c • C:.pil&l do -
~-~. poabo 11 Lclaclma do CICitldo. 

Et;a o que tinha a dilcf, Sr. l'roicScntc. (Muito bcni! P\alm&\,) 

O :\r. f.'ruca MCMIIon» (MDB- SP)-~ 11 p&J.wra como 
Lidcf. Sr. Pn:Udcntc. 

O SR. PRESIDE-'Tf. (Maplhka Pinto) -Tem 11 p&J.\'fll. o 
nobre Smador Fnanco Montoro, que falarA como Udcr. 

O SR. f."RANCO MO!'TORO (MDB - SP. Com., Udcr. 
pronuncila o ~q~uintc diJcun.o. Sem moido do onador.) - Sr. 
Prcidentc. dcacjo rapidAmente responder As obtcrv11çóa fc:iuu pelo 
nobre Senador Jubu Plu.warinho, que infelizmente, no momento. 
nio toe: encontra no plenário. 

Dunantc a volllçào da matéria, S. Ex• fez alsumu obKtVIIÇÕC$ 
que nilo podem licar sem rapoJill. 

t preciso tornar u coiJllS cl11nu. 
O problema doJ empréstimos aos municlpi05 nilo pode deixar 

de toe:r examinado caso por caso. O fato de os limites serem 
ultrapassados é prc:c:isamentc a preliminar para a vinda do projeto ao 
Senado. Se o empréstimo estA dentro dos limites lixados pelu 
Rcsoluçilo n• 62, o Mur:iclpio nilo depende du uprovaçilo do Senado. 
Quundo o projeto vem ao Senado, é porque o limite está acimu 
daquele previsto nu Lei. 

c:uminar CMia Cll.tU; dc'1i •PfO\\It um c Rjaur outro.. quc julpr 
ck:wa~ 

So <:a10 COCICMO. t111Ltotor etc um~« 'I~
tf"4t.t•·a·.c. ftoO ~1M Amcrical:l.a -o~ 1M 'ii~ patll 
o m~Po ~ 1cm .at~ 61 '10 ~. S, E,• ,,. 
m<ocr~ CIO f.lut 61 ~ ~ (OIIlflt a vi~ c • 
~ « -~ p.at\1 Ja:odàd, ~ • ~ Cfll 
!c:IC.Ibcak dJcm~~«., r""" ..... cSr um ...,..._ • "'09 ~ 
~~ So Olnd :."V~ que. _...., ..- ...,*.,._ ci1•11 "'09 
~jW.tl-~~tlll~cndt'IO~ 
"-~ alo tAl ~ """'...... ,....,.._ ......_ 
~ Cll~lt~ .,..,.. .. (oa(~ ~--· • 

(~ ~ S .. f.,• ,. ~. A .,..t..uí. t -

~~~--·-~-ClldoiiCIIIIOOI. 
''~ <~ .., ~ ,. cú..._. * ~~ •cd'll(lalsb ,. 

f~·~·~.., ............. .,~Si.tl 
"""'t.ka..t.~<-.:li'llf~(-. ~ .... ~ f'IN'"'lriollu· 
~ ... -, .. ~ ,_ ·~"' lllool'iMo~ .... ~· 
l\lllf«. . 

o ~. t::.., • ._,....., t•\fttS.\ - 1$1 - ,.....,.. \' t.t• ..,.. 
~· O.,.._ nw~ro ~lO~ TOlO C>CDI- SI'!- (DD SWMll 

O~ • ...,_......., (MU~ .. ~"- ttl-O~~ 
I611N!• ~..a., .U ,._.." t:•- ,...._ t.w.· ~~· 
~~. u .. ú ....._ 4lo ~ 1k V,, b•, 1110 ...,... ck,...,.. f. POf ...... GMN a*I»>t.. llla ,........, W
~ia. o qur *' mt • Udan lk MINifa. ~ lk .._.,.._, 
~ .. ~lido- ahw.l .............. \li .... .....,...._ 

Qr..., ~ ......... ...., ... PII'fi'U.ll .......... c.... 1101 ....... 
,,.,. - o ~ • ~ ,._ ,...... .... l.J6o .... 
,..~c ................ (lllebacitN,.. \". r .... • o ..... U6a ..... -.a. 
•ll'~doptdidodt.,.....,.,..... ~~-· 
c-. ,.._ --. .,...,...._,_ • -~ dlo MO&. 
A ..... eMC ~ lk ,..SW0 de~ dlt -'-'IIONU.. 1101 
·~~'ildo ~ ~ tGi .. _._c ... ,._ ttpiVt\10• 

do .. ~- t..w, o St. ~ ,..,._ ,.~ -..ato -,_,flldldo. v. Et• ... ~ aMCc « .,..... .... ~~ 
-•o6t..doqw.l-~~ 

O !\ao •ltA!\CO .\IOI't,-OitO (MOI- SP)- f.- <10011-"• 

cJo ~ CUtiC. • oJ.o - .. Olllo ~ IOC:Ulit ck \'. e..• Se ...,.,._ 
uma d~ a tope~IO de A~ 1ft pcrl~1C ~tkli\d • 
mcdldtt de e&amc. ~IDCIIto. julllada de doc'4lalcalllo.. ~•· • nao 
bA nenhuma ~~ num Cllloo c bA chMd&• DO ouuo CDO. o t.lmilr 
n.\o pto«'dc, HA llftvm.a dcMda COOCM4 cm rWoQao • ClliiC Cllltei! 
S.\o bA. Saqudc caoo, btt..U c C/111 fllftdaiDCIILIIda. A dcWd.a que cútoo 
te 1: prcdwmcntc ovll'a. Contnariamcnlcz 110 quc w bttm paiWdo. no 
caoo com:to. com Julldíal. que cm lA bora• Ioda• u rcpar~ 
ofocl.u• M: m.anifotilnm. note:" Olnd, p.J.Wifant•te:' lo,.... mew::~o .tem 

que hou•·c:o.te pronunciamento. 
O Prdcito lula para CORICJUlr 11 dlc:pda do projeto a Cl'lll C&~o~~. 

Slo h~ duvida nenhum~~ a n:spcito do U~Unto. Qual a ruJo por que 
nAo .c pode requerer a UrFncia' Se houYaK dóvidu- c V. Ex• 
momo, falando pela Maioria, dccl•n n.lo haver dcivida nenhuma, 
poii a dífc:rcnÇll c nhidA cncrc um as.o c outro- mu nAo hA. Se nAo 
houver dúvida, a urgencia poducr concedidA. Se d~vida houver, dar· 
sc-á prazo p:ana que 11 dúvida seja oclllrccida. 

O noiSO protesto nc:ssc: caso de Jundial prcr~di11·se ao c:erc:c:ll• 
mcnto de provu, Nilo se permitiu que 11 Auociaçào dos Engenheiros 
se mnnifcstussc:: nllo se pcrmiciu que o Rclutor pudc:ssc: preparar o 
seu relu tório por cgrito. Erum informações r4pidus c o caso objeli· 
vo. E preciso ni1o se esquc:c:er do uspc:c:to subsutncinl, do aspecto 
objctivo. Trntavu-sc de: umu divida de 400 milhões de cruzeiros, pura 
umu Prefcituru com uma orrccadoçilo de 90 milhões ... 

Nessas condições, não constitui nenhum precedente a 
<aprovuçilo ou rejeição de: um projeto. O Senado tem 11 obrignçilo de 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- A dimensão linnncei· 
ru nilo intcrcssnnl. 
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O SR. ·'RA~CO MO!'>TORO (MOS - SP) - _ DC!Qc cuo, 
ll'AIA-te de um cmptêatbno de 9 milbc)a. para IUIUI Prd'chura com 
llttt:adi!Q\o de 90 ~ A dHcn:oca b: lol.tJmcruc.._ 

Quanto A utiliz.açlo dJa uf~Cncia. t: prccilo lembrar que 1 
utJàlc:ja c um raMdio rqimenlal. riaorosam=tc rqimcntal. c que 
pode JCt" ut.lldo por ambu as facç&s daa Casa c lllo 1pcnar. por 

O St. l"wfn.&. r.n.a. (ARf~'lôA -PI)- V. E.• me pctmilc" 
(Awtatltmm:O do Ot'.rdof.) fu .apcb.ria. •:t.. pat'A V, E\•, M ICIIlt• 

6(1 fk que- ptobk:aw do ~ pct'lutbat • ~ !Sol 
- .-~ ~C..• cpcro lcasbru • v" t:..• que ,.. 
~ .. ~ m.d.a.. s. w .. - q. "' ... iatmMc poUiiico « 
pc:flllõl!loi.JI .. t.t~w· 6r ... .,..-~. t mudo tkJJ quaüo. ..., ~ ~ *' #l't~- .~ .. .soo ru. So ClloOCI!ICDklt 

Clllll ... ~~ I« \' .. Et• pi~ ........ - - ,..S..1~ ~ 
pcmao_,_.. /11;11 P*h,..,. .. .s.. c~~. ~ D~< 

um.. 
~ 11 p.anc final, do Kràcimo de ~ conlt'l o qual lcn.nt:a. 

mm a dcMdl. • dcMcha continua lc:vul.ada. ~61 1 lcYantamot na 
C01111~ .se JUtlÍQI. oa. of"dou liD Comdbo Moncúrio, que de'\..: 
c1u umA a~. 2: OUIIO -10 que pcrmaDCCc de pt. 
f-~ :a aJcpelo « que te pMcadc c:~cq, tcmpor,e. 
~ .,.. poar.lmcuot. ata c I f6tmula que • lei ~ Todo. 01 

~ q~~t w&n 40 Saudo tJo, CUIAinallc,. pana 1 ~ 
IC:'.IIItpOdtu do poar.lmctro a11 rcbçlo Aquck cmprOtimo. NJo tu 
"'C'lllbum.a c:~ c:m ~ "etlc CDO. ~ Ulll CllbO ~lc 
datto ele la. c que - bmctkJou do ÚltCnlalcaiO cSa ~ 
~ )ulti(odo COai • ~ que~ fufldamcal.ll.. c5t 
.., aki!U IICJI!'MIU ~ toelbftet~c JI'OCDIO, 

-.-:. .,.-. lloll! <Jio..._ M ~ , ... .., ~ ""' k'o•.td.a aa 
,...,*4iol~. 111111111 ,.., ........ clpG!f18110. ~ Cllk ~ 
~t.l.~à ... --.._ OIOQI""-t ,..,.ll_.lf ....... 

~(lia~ ... ·"""~ ..- .. l./IIW.*"'((a 4$ ~ ~· piU&.Ar .. )4-
lll.lo.. ... ~~ -a.úlllt . .S.-~ ....... 

O .'!'a. tll.A.~O ~~10..0 ()C0. - .SI") - A,..,_ • 
~ .................. _ ........ ~ .. 
u...wu..,.,a.•.s.M:...ru..w-~., ..,. .. ~.Soo 
~"~.a. .................. : ·~ ... 

o :!llf.,,........ ~ (AJit..."(JI. - f'ft- ,_..., *lflk, ·~ 
"'_""-...,...11101 

o ,.,._, tWA.:'tl(:o .wosro.a (MO• - .sr) - s, ..__. 
'ii(I.LIIAJo - ~ • lll!lü --... ~ - ,_oonl.ar 
~- "' flUIITiir • IIUIIbll&l lltlai& .. """"""' ........ ~· ~· 
.tll ...... ,-......... 

O !W, llllllil• ......... (AJlt_.,.A - t:SI - \" l::.t• _. Plll~ 
-..... •• IOiltt~ 

o.,..,. ,.._,-'<o ~...:roao «11.CO• - .s:n - .St • eiiUdtiU t 
lloi.tl*~ 011' .. lfllillllll.flllloCliiOIGI illldoG!fll'lt,O ............ poodr WJI 4"-f'J6o. 

O !iol. t:..,., ...,......., (AMJ}''-' - t$)- l'a~ \' t:.t• 101111 

·-~· 
O .'ria. Jk.l.~O \.tO'o'fOitO (11.C0. - .SJ'l - c- ..,. e> 

,..,~-

o 11o1, r .. .,,.._., (Aat::s"- Dl-o~~ 
···"'"'· ,._~ lllo ll!lll.i ... --~. CIIIÚo, opon~ Jj 

\' f.~· • -*"*o llloMol• llk 011.t.t """"'' d'llt ~~~ •-c- •u-tc 
Qoi- lt ,...i1411. ._, ......,. toe!~~~ o cm r Iii* s-.dof· f'an\a10 
t'ollli'ICL,, cl. pciiiiiP _.,, dr ........-... • -- da _....,ado 
<nlll!lcw!a, -..o aa ·~· ,.. • .._ eoo "*""'1M~- opon~~o 
....... 1011 PIOf'• ~ ... &. ,...._,0 1~ •• Gllllb\t opoa:IU 110 

l'llclll..,.., ~ «.. c:m ~ lvpt, alo ba•u ru.&o para d'"ida. 
~ ,_,.,._ lU p.sb•1:a de \'. e.-• Ji M Clli\0 de Junda.ú, 
\', b• ~ (lllaf- lU pab•T• *' c:miftealf Uda da MaiotU, A 
ddcrft!IQJ t C!OU. IEJ&. po~· annp&o. >'Oicl ocm CIIICiba:a o Pf1'«'toO, 
ba-.Joozu•C01111 ..... T~._ fUI pab\'fade V, E.\• JA V. E>.•. no 
"*""'de Jufldi.at. ""'acftdicou "" pab•T• do diabo, 

O Slt. f-1USC'C> MO:-.TORO (MOB- SP)- Ela t: a difa-cn· 
C'"'· Adio que: o• rro~<M nlo te tew)I\'Cm por \'Oto de confiança ra· 
~1. ~ prcàoo •-cr rc:almmte a docummllaC'lo. ~o auo. a 
do,:ummt:ac-lo C.\i~ia c Cl'a C.\Ubcr.'lnle. 

O Sr. l'terónlo l"llf1rlla (ARE~A - PI) - Ai de nó~ s.c nilo 
ti•·Cuc:m~n umaatmolfcr.a de confiança! 

O SR. ~'RA~CO :\10:-.TORO (MDB - SP) - Confiança 
c:;\istc:, mas c:la nilo impede que se: uaminc:m objctivamc:ntc: os fotos. 
t a nos.'iU função, Nós nilo fulumos cm confiunçu ou desconfiança, 
upontumos fatos c: discutimos o caso que cru discutrvel. Se trouxeram 
objcçõc:s, eu me prontificou esclarecer as dificuldades. 

O ~. J..._ ,._.., (ARESA - PA) - Pttzaftc V, Ea• 
_...,...~ 

O Slt. fliA~CO MO!'>TORO (MOI - SP) - Coas o aatíot 
pt.tllelf, .....,, cu ~ a11 -+4o. Ea qucna. colamcatc. me. 
-.~ • v, e,, •• raponcta • ~~que toram~ 
.S..c.S.:.w "*'-• ~da M.aonaa rapaco. 

O ~~ J.,._ ,._..., (ARf,.'I:A - PA) - V, E.l• QJo =-r 
~i .Jamà UI~. A• ~que V. &• me dinlc. cu aa 
'-.. 1111,. e filie. (IOIIItO UIIIA ........,_ a1t ~ a -,....., ... "' ,..,~ 
O~ rkA..."('O ~10:-.'TORO (M08- SP)- l~tta~U~oa~te 

~. Ao .~ c. ~ AO Scaadof Jab&a .... ~. 
O ~. J.,._ ,._ W. (ARESA - PA) - Apaw quma 

4ua·O.C que oqUC~Q .at,o ~a~pollf1.dlf ascn: u míAba ,...._ E • 
~ qut' dfrooo ~ J-!lldc bfuiJdna. qucT cb IC CDCOIIU'c 00 

- l"..rudo qu« dA te~ aUIII puUdo e»at~ 40 IDCU, Eu 
, ___ " f'rdot4 ck Amcnc1aN c o Ocpvt.do p« Amcnc:ua -
DrpuLtdo fl~ .&o fot .,. .. CIOObclcH UIO. C~ K 

aio 0110u ~oc.do.. cb me C)UWjfldo numa peloua. E me 6cv 
mUII.a ~"' que Í""Gh ~ da Cllmpaah. poUtJO 
llr'ó1tdcxl1a, porque àrtda. aa.-~cm. t.laado aa &cola Supcriot de 

Oucrr.a. o que motUllva t que QUI Poder ptc!CÚ.I JCt' cada \'Cot. m..an 
ddcrtcWo. ·~ rll uma optoc de CIIICirau.lo. que IOdot ,. que 1101 

.aprou~ do o.:::&\0 da Yida tOmOl leadcolo a auumlr a.a.a 
~. Em 19J7, cu c:t'.a um JOWall otud&atc JCICVIIdariau c lldct 
~Yd.tatd, O ~te Gctlllio v......, fccbou o Conpaao. Hoje, 
tl6t tcmoo ai$~U~~a• r,....r.o que cnam Intima do Preaidcntc Oc.61io 
\'iUp• c ddcadcm a cScmocnacia c no. ubcmoi que a defendem com 
multA Nncmdadc.. Mu. aa ocuàlo. lllo dcfc:ncllam. Fecharam o 
COft$toloO. t:u. lldcf a.cudanlil, me vi .ubitamc:ntc nu nau sritando, 
ululAnte. como lodo. oo dcmail. porque tinham fechAdo o 
Co"'ro1o0; cu nAo t.llbia nem o que ena o Consrcuo. mu tinham 
fechAdo o Congl'a.IO, Aquilo ena uma t.lltWaçio nacional, como K o 
Cons;ro1o0 for.M: o centro doo males bnullciros. Veja V. Ex• que cu 
apmu J41ic:nto otc ponto, uma falta que a memória me traiu, louvar 
a procnça dJa juYc:ntudc que:, apesar de algumu intrisu. dizendo que 
c:\Íitem CCI'IO!I dccrc:toll que: impedem a juventude de fazer politica. 
ela otá proc:ntc n:s politica e dando D nós a satisfaçio de verificar 
que o Poder Legislativo, como o Poder Executivo. alrac:m os jovens. 
Segundo, dizer que falei upcnllS cm scnero. Quero. uqui, me referir 
espec:iulmente uo Senador Orestes Quérciu, sem que isso justifique, 
logo mais, um pedido de uplicaçào pessoal, porque é um elogio que 
vou fuzer u S. Ex• A minhu posição junto à dele é iguul, a de uc:hur 
que o Senado prccisu ser mais bem estruturado pura estudar cusos 
dc.~sa nuturezu, porque, do contrário, ficamos nós meramente como 
curimbos chanceludores de decisões que não temos nem 11 cupuc:idnde 
de suber se silo ou nilo silo aqueles que desejurlumos receber. Eru esta 
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ii poWçlo. Quanto ao maU. 'llponbo que ouvir V, Q' t tem~ um 
~010 inldc:cllllll, m~J•talvu accja at.nu.ando a aprova~ do PfOJCtO. 

o SR. FRASCO MO:'o-IORO (MDB - SP)- MUIIO obnJJt• 
do • V. E"' I n(ormo que, (dinnentr, o projeto j! CIU IIJifO';Jdo pct.. 
C.tu. '" 

O ~.Jatt- ,.._,... (ARE.""A - PA)- Eu ha~ toAJcSo "' 

O SR. F'RA.'IlOO MO:'oo"TTRO CMDB- SP) - ..• c AmcncJ&U 
~.la autoriuçlo panjw.1o cmptàtimo qvc foj ~. 

O ímporl.lniC. Sr. ~te. t qvc !&lo .c JftlefaJUc. que o taco 
6f ec ~ um cm~ ~ • 111ft muaidpo -
obnpM: " CIDftQ.'I6f1 qYabquct cmprill.1imot a ~ mwsidpeolft. 
A 110U<1 (~ t cumUw CAtO JI'Of c.ttO. ~c foi cu~ (MI 

"' JltO"D de oonflanc;. que .a ~f.don.t ~ .\ MiiiCW~a, Cll'l 

~ - ia~mct'O\ caoo. cm que a '"'"~ c.asbba, 111111 
ftiQO!It:KócJo P ~~~~C O etplrll(l ~que~ I ··~ 
dAI MitloOtia. 

En • ~c o ~meco que tomti&Jao._,. ao 6iMt 
6tJI'f'COW,Sr. ~&c.. (Milito bem! ~l 

O SR. Mt~D~'Tl: CM~ 1'\ato)- tiA..-.. ot~ 
llftt(I'IIOl, 

Cooocdo a pala"1'ot ao IIOtltc Suaadcw Oia.u1c M.nt. 

O SR. DtSAil'TT. M4RJ7. (ARE.SA - RS.. '"'--'- ., 
tqV~SUclltoamo.)-Sf.f"mmdmtc,Sn._~· 

S.to-CM 110 ~· ck ll'.mommt .O PlmlriiO ~ C- laflll 

~lt'CiftKniO 1fW podcN J'lft'"f de ~ ~ m.t• ~ 
n&tOdo de WM blt«fcriftda mmha - ddM10 • ,,.. . ..so., lelli 

de ter dc:'ldollroU~M~nlo, c tObmudo o~ ~ao.~ 

~ ~cbta C..lil. 
Sr. ~&c. 11um aparlc que ~-c .a bocar.a dc d.lt. ~ 

4oKl!n.ava o cmiDmlc Smadot Robcno S.t~m~íno, ~· c ..... 
ldCINIIC a P'JJ* ~que'. ft!Cidlaldo a~J...sa, Wlmal 

de m:dalo - tet- of.a.n.. S. E,• ~LI~-. a toe ck que ~"" 
1C lei ma~ QUkia no (~kl C 110 OÚftluJQ-~Coo .a•~l· 
~para Ulnôl t4 cmsw-. ou mdfwlr, j)At11 •• ,r.a:lldo C"mr.f"C:W.._ 
cm cJctruncftl4 4&• cmpn:w.• JIC'Q~~C~U.• c IIXdía. 

Achei • 1eoc lntcrowntc. Sr. Praldalle. poa tlnlw cm mlot.. 
~ que reputo ;aind:l boje wAUdot. par.a chanwr .a •lmdo do J>o. 
lkf Nblloo cm rclll(-lo a cmpro.t• c que podcr.\o, ama~. ll'Of 
bont:acb.• c bo~•• que llejlm. nlo lct m~ por lho (alt.atcm o. 
,~.,,- par• um c.tpit.al de ,iro. c u.Nm lct'IIIO' • l.amcnt.u, como 
lan .:l(l()ntcàdo CIOfll ouuo. JI'Upcb, rmjulzo., n1o 16 p.1r:a o. 
b.all(o. ctcdit~ of!CÍIU" m&" ..obn:tudo. par.a li poup.111Qt cb.• 
douta mJai~< daprolqidu, 

RCCI:bi, a11Jo umA int61illl asrot.Ao, atravt:. de um documauo, 
c Cllja rapotta vou ler dla lribun;a do Senado, porque, Sr. Praidctltc. 
Sn.. Senadora, jamaiJ qui• Kt dono d;a vctdidc. ma. o diA cm que 
me: falcca a autoridlldc p:ara dc(cndcr o. intctC~.ta date Pab, do 
meu ~lóldo c do povo bnuilciro, nAo mai• me r.cncarci numa da.w.' 
c.Jdc:ir:a" que liA uanto. ano" me ac:olhe, ncslll Cua. 

Slo tive outro inluito, Sr. Praidencc, Sr~. Senadora, r.cnao o 
de pr13tur o meu depoimento, 11 minha c:ol11bona~o patriótic:a, ;atê: 
•Jlllrtíduriumcnlc, procunando anuliur c iilullr•mc de: 11c:ordo c:om "" 
informu•cks c, sobretudo, c:om meu procedimento naua Clau: tralc:r 
o depoimento c, ao mesmo tempo, alertar as autoriduda c:ompctcn· 
tcs paru que umanhil nilo ac:ontCÇDm c:usos com outros grupos, como 
os por mim citados no referido aparte. 

Ma~. uchou o hoje empresário Sr. Afonso Augusto de: 
Albuquerque Lima que cu CSIIIVU cheio de ódio. Sr. Prcsidc:nlc, ódio 
de quê? Quando defendo os interesses do mc:u Pais, vejo aqueles ou· 
lros homens, que lidam com interesses muteri11is, ti1o pequeninos, 
que r.ào chego a enxergá-los. 

Por quê'? Porque cr11 sócio dele um homem que tinhu sido cus· 
sado pc:lu Revolução, c dign·se de passugc:m, ni1o por perseguição 
politica, pois ele pertencia uo Partido do Governo, naquela é:pocu? 

N&o. Sr. Ptoidcntc. de c o. .cu. ~ c lllftÍIO\ de hoje ~ 
mu110 pequena.- plflll qiK' CU, por CllllW llcJo. pouóa lf&lef .\. trio 
bun.a daLI C~o.a atJVma!IO. OU Cl:IN.\ ~ 0 qQC CM iftlcr'CM.t c 

me Ct<llmlll.a ~ dcfCIIdct, cul.tmctltc.ltQucle\ maa .t1o. int~ que 
.~o. do po..-o c da S-okt ln..._ 

Sr. ~ ~ ler a CII.N cm que~ l.,._.., que 
I«Cbo, ~ qvc .alê poocJcna .WMt· dr II'IOCM ...... <ocbtltllil 

olld~c~ O ~'a pd.D ~ IIUCO """"'IIIIClllld 

'"""i"'~ 
l"nloammu ~~ ~., ~ .... dt 'lW 

~J'\'N ,__., ~ t.JAtoiK ~ c 4W (-tlllldQI -.. (lOCI••· 
•à(U~Iealc~~.~ 

C- Cf\l ~~ llu qo« .,..,.._. qN clt Cltln- IÍoo:t """" 
j\oll:a (-jllfftlll4lt 11110 ..,._ diO 1111N ,...~ 

t:•• .. <III"'- !V,. ~: 

-:v .. .\1..,.,_;\~·;\~ ..... 
v-.~41 Ulldo"" t.llllptWlWI• ·~•'!./A 
lt»« . .........,-IU 

O J'IC'IIM 4M 11111 ~ .h~,_- •IH!wltllllf\11., .

•w« ~~~·-PNt~ ..,._,.._, t..,.. _., 1-.io..., .... ~do ............ -..if-..... ,_ .... 
~~~..., .... ·ln-- ................. 
'-',.,.. .... ~ f ~ --- ;110 .... ._ •1110\t.-. • 1110• 
~ ~~ ..... ,.,. .... ptot...,.... ill!;4oft.ll.. •b 

~ '*-'tla ""' - l"ff'**IIa RolllptÍlf· ol) toflf ~ 1"111'1 

·-.af"'.UIIo.l.. 
Df-o"""""iel.to( ...... ~ ... ~ ......... '"""- .... . 

~....,. ~pa!ljloa(~ ....... ~ ........ ..... 

"""'-· 
Sloo ~ Ll.l# ....tlft o - ~ « toaoao, AlooAiíoo 

""'" r- ............. ~ ~\IIOlooo ......... -· 
~ • ..,._ pal'.a .... IIII ~.a MM~~ lanCftl 

df ~ ,..._ --~ .... ....,(1111 ........ illtlilo• 

.. .,.. .t--· ,...,. .. quf rcpd.iif .... - ''" 4W d 111'( ,_ 

fdbo ~Í"o. pi;ihc~CIH"'c, c: ~ .~ (- tftl 

u111kl, mcm:cv a l!úaha .a~ p.81n...._ qu.aNo ii 6oonlto 
0t IJic.ol llo.IIN .) ~ f QW.. cfuriUI&c 4'NIIO ~ C' lllrio do 

mcv JO''Cf'DCl. Jlfoeut'd ~'« ~"' ~· diOt. -
,nnJc:a.o.. cnlloi) «aa~ de cm~ c MIC-.i~~ l'o6cr .. 
a.llld.a dtl«•lbc dc _, 6f!CIC(:Jo doo flklt~t• do ftOotltO 1'4t1ildo, 

~ lJ D S. a que cr.a (dióldo, «~~palldoo o (laiJO de S«nüfio. 
Gfnl M pW.IKI ~ por· lltd~Q(lio IIUAiw, q1Wido wiu 
doo m:o.toO do meu l.at par.a lftJUNNM cm pn.Q1 póblilaa. 
CC!tl•Cicul. miJo. adwopdo para ~·lo por cal~"'-· 
tc:ncSo de \C valido d.a•lmulltdada de o~ do ~· 
par.a .u""' ;a con1inuidadc: da iJdo, 

Pretiro dar • pal.avnu quem mdhor poodai ín!otmÃ·Io 
d.a pcnolllllidadc do \CU hoje .amlao c 16ao. Nlo ~ dcmab 
que c\ÍjlJ do llnliJo Mini\Cro do Interior um pouco de esforço 
c rcflc.do pana rcmcmor..r que nlo foi pot.\lvd um dí61o,o 
entre 11mbo.. N>b a ;alcp~lo de nilo dacjar di;alopr c:om 
corruptc». 

Procure o Dr. Gnatuliano de Brito, que podcri dilcr·lhc 
u quem rntrcgou 11 raponJDbilidadc da "Revista da Sc
nuanll", çom m11iJ de 50 unos de c:irc:uluçllo, de suu pro
pricdudc:, c: o destino que 11 mesma teve. Fale com o C11rlos 
Lucc:rdu c procure subc:r 01 motivos que o fizeram a(ustA·lo, 
juntumentc com o irmuo, da Tribuna da lmprcn.u. O Dr. 
Dr.aul Ernuny, antigo proprietário do Bunc:o do Distrito Fc· 
dcrul.tnmbí:m podcrA informar cm contu de quem cr11m dcbi· 
lado~ os cheques c os tflulos, com meus uvuis, que chcgnvum 
uo seu balci\o. 

Fin:almentc, diriju-sc uo eminente cx·Ministro, Gcncruf. 
de-Exército Orlando Gciscl, que lhe podcrA afirmar os mo· 
ti vos du suspensi\o dos seus direitos polfticos: 
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lilnbor• ~wrumauc. •pau• pAr.a contnM!in:t 
~firm.att"'• ck MW can.a.. tod.a da b.atead.l an dAdcK (al-. 

'"'""""" q"'" ., v~ Pr\'lUikntc E."""'....., • ecu vuro ,...m.au 
dc:U.DII 6c: «ai:C.f .a:n~ pollüa.• M meu E.au4o. mo.m<~ 
,._ te:vt damtm poiltl(o. ('.a~Ndc~t. Amd.ltuw:mc:mcntc: km 

"'""""'..S.. "' 1;~. ,.._.mdo c pmtaclla6o m~n-'o ck 
('.a:l:l<Jclr patlilriUI1oa 

,..,. ~ ~ • ~. - '*PCIU• - hiiJmcftl ck 
:"'l!AI<C~. 

c-~~.,..,. .. ..-.,_. •.. ....., ~~~Uoa"" 
_,.. ·~· ·-- t~ ,_doo .... -
"'~··•ll!1:1~,- ..,,...._ ~ ~ ~. hiU pc:na.• 

""'""-~·- dii<Of/ llollrra'ltpoo.., 
.\ ... :~ -·~ Ílll~'-tli ,.,.,.__ ,.....~ -· 

-r·~ " •lbd~• o!tr - ~~ PI"""~""'· ~ f!lt(du6o 
~ .. (""""~~·('~ ~- ~~ N mN f;:t.t"""" • .a 

.... ..r .... f•W< ~ cii;IIIPf ·-~ ..... -.ali~ .. 

""~~aWI.o4··-ib .. ~ ... ~ 411 -~. ...... 01-·~·...,.,~~·-- .,;!~ ...... - ·~ llt ... ~-
>l'il<'i~ .... ii""- li_.,.,. ·4!~ tA• .&oilç.-• ~ 4• 
llf'O'Ii• 

I = •·t~U>i~ \.t.J<tilt u• (-..li 

'~14 + - ,.~,.. ~ <l)t~'IID ~ ~l""-~ « 
l~tl.ftlt . .'llttlllll., '•lf<l.• (.;....1,~Wt·.o ..... ..__ ..... ~ ""--~ 

<lt<> ~· ~-"Jltlo<i' ~~-~ ---·- ·-"""'<li 
tl~ff l.lltr•"~~t- ~i>.f' •:.~ --~ ~~!> 
li<>~IIOI•ll"!- t.t.C:::....n.-. ~...._.c;......,-...... ·• 
; - ··-..kt•'*'~~oF ~a~~~t - c-~~> 

"""""' ................ - (,'.,.., ·-""""'-· *"--" .p··· 
~ ··--~~~ ""'ll'••n•A• .,.,. ..,..,. dt•••..:l.> pau'ocll.-
.m.u,. -N- lfttllll ~•:• -"',~ .... ·~!a (pi C~· W111• 

.~~ .. ~ .. lll"'• _, f'IIID- c~-·111 J, r,_.. - (fi S.. J·dh. -
,,~~. :: a,t~-

> ·~ .. u,..n~<•·~t"" 
(!11"~"'""' ~""n ..,. ~~ .. ~~ df!~ 'ÕI"'( .... •~·•• ~~~~<'""" 4cd•· 
u.~ !O!!''""',....,. .. _, ___ ....._~ .. ~ Jc ="'·'-" 
i ~lq>~t:t•~<o.'ivl> t'M à "''""' "'" /~~tta. 4<> ~. ~ .4<~ 6.1 
'-'ttlh"" iNlM"J 'lolM~~t. f'imlf111D 4r ( """t:o 

~-.~ ... a.~..:~.- .... , "•~Wll·- c- e."~« ;-..rc
lhi"Af~ '""" (~~~ 4~ ~·• - (- ..., t-:<> 6c ="·Te-. 
~·•~Ms:. ,..., f~o<0<ao.t~ 6r ,..,~,~ .. - C ..m.m ""' I"<!Jt.l" 6c :O•· T f'• •. ,~..;{ 
.'!'.:J<l..J. 411'10 ''.:~c ...,, .. ~..,..k l<i)CI - Cd 1.-. 1••-'"' c;...,. 
•"*•· ('.-:~~; 4n ""'""'' K~ cm S.at.a.l-

1.• 19 ,:. ckstu•"JO .a f"rPeo~u•·• par.t me odcml.lftc:ar '"'"' ~ 
KC"'..-1~ C....,lll•l~t.U de s.io P.au&o. cm da.K>Ofw 
,-. .. ""-Sut~~o '11M' t< m.uur.a. tm6o oonbcodo. pdo IM'U 

fCllli"· "' pr~ ck S.al.d. Ko.:dc c: Rao. Gu.alcloo ~:!'Se I c* ,,,.,.,. 
"R..,, ::'9 6c .abnl de I"~'~ - C.auloOu•mc dolor0>.1 Wfl'ta.1 

tW fCllnin..-u (plj f,:oound.J .antc.xdcnle> nenhum JUirO po•• 
.., lonnu oobt!( moh•·(» que o kv.1fo1m a pn•·ar Cat.:ó de um 
.allmtnutr.:uSor honc:olo e:•d.Jr«ldo c anptcJCRdcdor (pi) 
~relo •u.:. rt\.<onh~"ldA dcdt(.a,lu terra caiooauc Kfllido de 
mcd•.mtc fr.tnco cntcndamcnto <:om atulll lntc:r"cntor lntc
IIM J'h)o."\lrar tc\Oh·cr qu~llo que ~ pode ~c:r fruto de 
;al,;um mal cntcnd1do (pi)- Saud,, Caocardo, lnlc:l'\·c:ntor."' 

Em 19.13 c 19).1, cm companhia de: um do~ melhoro 
homcn~ púbhco~ com que e.\IC: Pais jA contou: Dr. José 
Au!lusto llclcrra de Medeiros, liderei o "'Partido Popular"', 
por mim l1r~unit:ldo, único :1 derrotar os candidatos dn Dita· 
duw no Bwsil. 

Em 19J5 combati, de armas na mão, os comunistas que 
'c inst;llavam no Governo do Rio Grunde do Norte. 

Em 19J7 flltudo pana coruquir un-a aliai!Çll com outra.~ 
un~ 4:1 Fcdcri!Ç'lo c raittit ao Golpe de &udo. 

E.m 19.&S, tomei par1c: u ~ttiuaao11.111i.r~ do P'#h 
c l't~llfD entre 0\ rund.:adora d.a Unllo Dcmocrittc:a :-; •• 
oon.d, Jl CUJ.t du'ctoN pcnaxí, pmidiftdo aíllda I ~ do 
Jho Gr.anck cSo Son.c.. Apoed a• dua• GUM!id.atur.a• do Brip· 
dalo l:du.atdo Goma ~ PrcUdCiáll eh Rcpóblica. • do Gt
toCt•l Ju.ata T ,h«.a c a do Senhor J.ãnto. Quactto.. 

l.:n. I 'ii~ f111 dato para o Saudo Federal c. an 19$5. me 
c)cp.a GcJ't~ cSo meu E..tado. Em I~ ~La•·• .ao Se
,.,._ qwnr6o:l ~» Qo.-cmo do Rio Gr.mdc cJi ~onc o meu 
~~ ~- !aoJC tal~. 

L111 I~ leoa p.t.nt .atn-.a u R~lldo. &aMSo Udo. 
~lc '--o tiaUdoto c~~ oolcp Scoac5ot RUI 
f'~:a.. (l:l(:.ancpdo 6c CICICIICp# ~ (IAo\DOCÍf~ qt.JC 

W1Wil' ~ ilOO Oact..S ConSàto ck F .ari.a• para a~tú!UI 

** -~ ~ pdllOC.&• que~ 1Cf'l1r ~ 
ft.c"~-lt~dc ~ J1lft'D 1• Rcp1co. . 
~o.·~ 011 19';0, ~ mat'Cedo a (110(~ 

._ ~· '-sm""-para~ DO CUJO que~· 
f - diiN> a.- ON(go IOIC .... para 11m JI'OIIbC» ~te. 
""'""~~'~~ • '"""'(.ua(lll 6o - ~ t'ftl qw.tlfO ~ ""'~ 
w••• ~·~~que. cora~ de um.a. 
'l.ol4a• ... dmlwt. (18 ... ~ oaorDO ~ - Qo. 
~tb l.'aüoc 6o ~. 

,_ ~. pniQitCI h'llkr.at - ~· 
d•to C"'""'~..,.._ «ufu."ldoo=c a c::úo ~ UI~ 
"'~ 6o tA..4o. llll.CnOr'lm. ~. Qllfto.tt\IUido 
J>~.lo- c tr~~t~llln 6t E4~c: criO n..a ~ ~' f .a· 
.. ~ * lei""''"~ do RN» Grude do Sotk. t.o,t t~ 
dtnlu...U.. ,_~..S.- a c>br.a do~ do cncu &.. 
t.;.6a 

t:.u~.a~u~do~.qw 

IIC' Cftaft~c:"'(' dcu'Mk CliO 011>00 - do ma.od.IIO tem f'CCdllcf 
~ auLJ!Iop.at·.a tu.a tlWIVIciiiQSo, llhblcí 110 Rio •• Aw. 
R.o llr.aa(O, an oa'ilóno l5c: flliftha ~ COCIIJIO'IO 

ck " uh'- a Pro.:vr.tdotia do Eot.ado. tem que- pu11 i:tlo &\ 

(UWI(la• ~. ~ qulqucr lmponjnoa. 
t: (111111( (OIIIJIULU o alii$Ud dou.' u~a, c o teU ~o auru 
a.:lfll4 ckto ""'"""..,. que t'CIC:lCbla dah co(reo pc)tmcoo COCDO 

c .... n'ft..a4ot. 

So octon ck ulick c:ncl )O pottO\ no 1n1c:riot c 11nilla a 
~utr d.:h• Jr.aii!Sa ho\pjw._ um parll pNcop..uu c outro 
rur~ tubcralloloO\. dciuncSo an condiJ1lo um lc:tmto. 
6col•nado ~ m.atcnud.a.SC: c A inf.ind.a. 

S.a apl(Uitura. do.iptoprid Yalcs panlanO\O'. 
rotT'I$1ndo o ocu all'loO, dci.undo-o\ an plena prodUQ\o, 
OfJanu.ando pana ~~~ a Funcbçao Pio X 11. cntrqruc: l 
().~ de cnllo, díri11id.a pd.a llfliOde filiUfll do IIIUIII 
C ardc.al Dom Eu~io S..la. 

So t.C'Ior cb pccuAria ~dquiri plantel de na~ indiana c: 
curopê:ia para melhoria dcn rc:b:anhcn do &tado. 

Sào dci\c:i uma divida li ser pasu nem tão pouoo recebi, 
dur.tnlc cn c:inoo ano• do meu Governo, qualquc:r auxnio do 
Go,·crno Fcdc:r.JI, mesmo na gnande sc:ca de: 1958, que us 
~latl~ticas marc::am como a maior da História do 1'/ordcstc:. 
E-'" registro !lanha dimensão se utc:nlarmos que u 
:~rrccadaçilo dos cinco anos é equivalente apenas a 12 dias da 
nluul udmini~traçilo. 

No Senado lc:nho feito parte de: quase todas suas 
Comissõe.~ c Presidente duas vezes de: umu delas. Fui sc:le 
vc:zcs eleito I• Secretário de sua Mesa Direlora, falo inédito 
nu históri:t do Senado, cnrgo no qual ainda hoje me c:nconlro. 
Exerci umu das Vice·Lideranças do Governo. 

Convid:~do pelo saudoso Presidente: Costa c Silva pura 
Presidente do Congresso, vale: dizer Presidir um dos Poderes 
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d.1 RC'publiaa. lembrei o nome do cmínm1e ookp Gilbctto 
M;,rinho, tornando-me um dot aniaat.dora 6c .ua 
andidalura, SJo ta toe ~ l"O O Que O $t. ch&IIU 6c (ru~ 
e1 pana mim rcptcocr~l.t o M:Onbcàmc~~to do YCflllao de tod.1 
UIIIUI vtda ~da .10 loCfVJÇO do Pala pd&to Cllm.lcf.a.a m.tu. 

~t..ltlv.u d.1 6cmoa..d.t bra.Wcitó\ - dodc o dcuof 
~tn6climo. pa..._.ndo pdo CO!!p"ClUU S.aooaal - •tt 1 ""' 

nuib alt• ~r.atur.. 
Em~rio na~ com v-se poatnmócuo • .cba que 

nAo ~ ~ C111'11ulotll•-amcn&c com • (;o.u1Wdof ~.~n 
I~~ dc.oMo bala.. Tudo qw ~ pooowo 
boJe. com ~ 6c um ·~to. OQ6c ~ IC'Oc 
~ aato de dNpt ao ao.- c ~ "'""'""'w que 

nUIICll ~ 6c a:m ·~ CIO RJoo de J~ 
~ M Ilha do ~ c uma Ru-o Clll s..t..J. 
f«am I* !111m~ pon ·~·lllílll ~·· 

\'qo ~ Q)mO o _.._. • 1.\ol • loC .JW.... 
,_.~ (Um tubdl~ - <oft'~ 
..._ud.t - moldo cpc meu ~ na •• 
~c -"a~~ .. o.,..., ~- qui. 

~o~jjlln!l.aMdo~da~«n 
Qo.~ do lliCu E..udo • o _..,. ~ .......... 
all''ldadc mihw Q)mO~. 

l"Ao ~ "'CCdacJc qw lcAb.t ~...SOo tCU ~ ""'" 
,..,. qUIIqucr -~ .. fut. -. «111414 tpoQ Clll .. -

..ada Mo o oocabcaa poeo.l-tc. ........... de - -~ 
d.1 qv.al paftÍapiWll um eX - r.o-. c boam ,_ 

~·" Ull~ • lmpot'Wh:w pd.a ~ * IJa!u 
~bdu.ado c que oa ad.,... • __..,.,_ pteooo:~~ .. 

Jam.ao ti>-c cmpteu contotnatora. muiW ...-~ 
Como •>ê. ~o cn\'01>-cu. p.ra me lfiU\II'M. o que rctr•La 
um -tuncnto de aulMIICr'ftlebdc -..~ ... 

Se !$Ao ~ !w .1~ que 10C Juip lU 

dnpcnliado, mlft!u contoamcu nAo me o~Nw de la o.tpdo. 

duraAIC oa - de CIOCI"1~. qu.tlqiHf r.- qw me •lCMC 
bc:nd'10ar. JuliO-me. mtrcta.nto. CIO~ de kmbflll • wa 
sntcdcrt.nc:íA. quaado MrnnU'O do ~oo~..SO.O Ptcudanc Coa~.~ 
c Silva. pu• ampu.r (lOm crtditOt • cmpteu do ICU 

a~nbado, o quc n1o me ~:abc analla.ar, 
Se me Alltoelltci 111 oonwa~ do toev bonrldo lar. foc 

pana c:viur cotutt".aft51mcnto m:lprooo. pon o ..atbor rociiP'I 
com a Rcvol~ numa bor• cm que patCICJ.I I1WOt ntQ) 
CIOCit.inuar com oa compromi.uoa dvicot IUWinidol do que 
A(a"ar-toe par.a uma NIUA(;Ao m.ili cómoda c c:alallada. 

S:ac) fui ~r.nho IAmbán ao toev doqo. JWIIO ao 
~o~~udo.o Prc:oidcn&c. de modír101r o rqulamcn&o do E.Uta&o. 
p.:ara lhe pcnnltir oonlinuar na ativa. romo Mínt.uo de 
&lado. depois de ::! anoa de: afut.do de: NJJU lilc:iru. O 
Omcr-al Jaime Pondll ronhccc o cpitódio. 

A his&ória e contcponlnCII c JfliÇU a Dc:uJ ainda VÍ\'CIII 

o• protagonisw. 
Quanto h ~uu atividadcs empresariais no Rio Grande 

do Nonc. j11m11is rcccbc:nm qualqucr- rcstri~o de: minha 
p11nc mamo rom a prcsc:nça de inimiso• que agora toe 

50mum. 

Sem du•ld.a me •mpte:IA.IoOCIOu o f.alo de uma cmptcu.. 
que hA ma de toe1c aooo tCJ~IU 4tr~ ~ra• pat\1 
lltO\ uncnl.ú '- ~u~n.a. qu.aftdo .alft4i.1 .,.,. UK'pmM.-a. 
tou.1 •h•tcJ..adc. ho,t multi~ ,_ 6c.rcau.• de minuto "' n•· 
~"J.a· de rc.:\1~ pai',&""'--~-

0 G,r..a~ 1'.at~o.io> MI&.\ oNOC-·- <aur !01 
Da:-.i&llo) - ....,lltL&nMI:lll) 11100 (11)0•-- de ""' """"' 
, .. ., ~:.>~ ~1t..ID4ó ....... oJoo-.•parlll o a: • ..u ..... 

COihiiiiScl.,.., o ,II)Qpl84., .- k)4a, ... ...,.-.... cm QUof 

tC dnlt~ .. J,1'Upl) quf {I ~· ~ c ~~~~~ ..... dco 
IIICI:ICWII.t 6f (~ 6f ~ 6f ~IUI:IIO. l"fla O tC\1 

~ .... de ,.\), ..,.. "" ....,.,úawo ............. .,..,,. ... 
~ o 4lfil't CiOU - pa~w n..- M pt6pl\ool 
"""'liPII!Ioillllll"' Cllllll 4'il'f· ......,.. _. ,...,.....,la Apmooa.t tk ~ tn dor 

~~"'"""'""""~ ..... """"'......,.\ll·fiiiCtf"""',_. l 
- ........... .......... :- ........... '-*"~ ..-(\illt· 
-.. ·'- ~nooa 4k '~ h........,a.. .. - ...r.r..aru 6f 

r~ .. '-~···~ •- Wo~~l.:- ~.~~ •• _.,,.. ,_."lt.\ea ..... ÍOQI c~ ~ .. - t.WIIlla. hi()l(l\to. 

!,.aot,. 9-~lu oM&tltikt~ tO-~~ü·~ ~. 
"tt. 11 - f"f'''(~ ~ ...,. k""' <AI ,__, I! -
~, .... ra(\llaN • .,.,....,.,.. - ,...,.,.... - • .., •• .., 

......,... ~ ,_ .,....,._. ~......,._ .... "' ...... 
~(t'(~~t~Mt. 

,....,., iloUt .. tal~ ...... ..,.,.,~ ...... ~ 
...,. ~ tt~• ~ ., a~lt«t !H t;1.co ........... • 

<IOial1•1c:~•u•fiiNE Sr r~~~~o:~• 

~ ....... ( ... ~;Jolo"""""'··""""'""'"""~~.-· 
-...mc.l4oo •- P<JP•h~ .. ...cw.. cllf qw. pu~~& • 
-~~ . ...,.,...- ...,.,._ ~~.,.... "" .. ~ ... 
u-~<de' ...,_.IIIIIIWo. (llôlll'li"'-. poilt,. ......... 

~•-- ............ ""~ 6r !~.to ollf Jolo ~ f SoiLII jt1 
loC ..:twB ,_.,~ ~"~~"" ~ ~~.,.,. ,_ 
..... ~c ..,.lo)o _.,... pat\1 o",......., ............ .... 
(la ... ~ 

Jtcputo. M ~ CIII4W ol"t..-,. ~O~· 
k d.a Jt~ 1oC ~ (IOCD I~ <~·~ p&lll 

-.vt~ do 8l.aA alio ....._ ~ um IQIIIIJI.o i 
IICMiW poobra.a I Jlf~ de fac.u Lloo OCIDIIb..,.,__ pof 

cmpteu• cpc w aai&o aJimc:aC.aa6o <101!1 m rc.:\IIW' d.a 
s~. 

t...-ta. um. que • Cuu a;~J(ll. numa tplloela 

~~~~ a&lmufl111oC Clllp«U~ ~la· lia\ Jlllll• 

dcl adado. em "C~ de .abnr, «<ftt oa rc.:\1,_ di~ 

ma de 100 ~· "" Notdolc. pu• .atcrMkt i povpa~ 
d.a c.~.tuc mCdl4. hoje tAo wm&.4.a. 

Eou~anbci que toe O!'Jolnir.aMC uma cmpnu dcnomínad.a 
Alfa para indd"n.a de ~:a~ aoló'd quando o Proldc:ntc d.a 
Rc:plibi!Qa havu pnlibido 0011.' de aR: parA ~a• anptc...• 
c c:m toCJUidA (ouc &mlllda por ~· • CftQmpoçlo ck outril, • 
O!namo. cm f.JCncia. b.ao n.\o impediu que in.Utcntanmtc 
fouc ~líciuadA. toem C.Uto, uma rotll de: dum~&u mil s.tan de 
a~R:, que. pcloa ptc:(Oa aluab rcprcsc:nt:aria ccn:a de ti'Cl~toa 
milhões de mucirt». 

Peço :a Dclü poder rontinuar cumprindo meu dcvc:r. 
m~mo intomprccndido por :aqueles que julpm Klü inlcro
ACS pcuoais acima dos lllgrados intcrCSKS d:a PA&ria. 

Bnuníu, 29 de junho de 1976.- Scn11dor Dlnarte Mariz, 
I•·Sccrctârio do Senado Federal." 

Eram estus. Sr. Presidente, Srs. Senadores ... 

No meu upanc uo Senador Robc:rto Salumino. cumpri 
upcnus o dc:vcr de manifcslllr o meu pcnsamcnlo, indo até ao 
c:nconlro duquclc iluslrc: purlumc:nt.r, quundo condcnuvu 
financiamento ClUigcrudo dos órgãos públicos a umu grundc 
empresa. cm detrimento dus pcqucnu c ml:di11s. Citei o 
elenco de empresas constantes da orgunizuçilo 11 que o Senhor 
pertence. como poderia tcr·mc ocorrido qualquer outro 
grupo. I ndiquci outros exemplos de cmpresllS que tinhum 
merecido apoio dos poderes públicos c posteriormente nilo 
tiveram condições de ucionur convenientemente o mãquinu 
financeira, causando danos à economia nacional c à 
poupança das classes mais desprotegidas. 

O Sr. Eurico Rezend~ (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. IHNARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer. 
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O Sr. Eurico RC'z.t'lldt (ARENA- ES)- No momento cm que 
V. E.t• produz 1 lcitur.J desta carta, desejo caracterizar que aa 
abwlluuamentc dancca.i.irio que o eminente colqa procul'll»C 
dcmon•trar a wa concç:lo na vida privada c 1 1u1 fidelidade h IUlll 

ron•·•C(Õe\ politica•. No pnmciro 4nJUIO, V. E.l• rncrca: o nouo 
11prcco c. qaunto .h •au• rol~ polltleu, anbor:a muitA• delA• 
pcm.am dí•'Ctf)r, nd.u tém o dC'vtt de idcntífcr o homem autentiCO, 
rorta~lc M• wa• Ati~ c. 10btctudo o pollüco que tem dAdo 
pf(wa• doqlkllllet dA .t.U.1 Jc:aldAdc .Jbtolut.a ao mo•1mcn1o dviCO 
populat aubt.ar ck 196'. T r..,o. &IIUfll, • \'. F ... • IICI1c in"antc. 
IU!mmtc. de mull.a ICliiUIIWdA6c lU wa w'M1I p4blic:a, .a pAia•n de 
11:1G1 tQ~Pnlo C. pnnopafmmSC. dA tllUifu JMllcri"'Cf CIIÚII.t, tall.Í• • 

IDC1Moto ~oo que: 1IC coa tem&~~~ lU CU1U;a de que \'. E.t • ptOM(JVtr.& 
lU M.U •d!u (lal"fnl:ll P"''ft.iQ. ~'lllldc) .a oac P.út.. .ao tev f:.oado 1: .ao 
illoOo!lllc c ,aon- J"'"'i) bf·atáotu. 

mero aproveitador de cin:unstAnc:in. A sua vida prova, c:xntamcnte, 
tudo is.t.O ao contririo. De modo que o aparte dado pelo nosso nobn: 
c tulentoso colc:p, Scn11dor Eurico Rc:zcndc. rceebc:. de nOUD parte., 
solid4ricdadc total. Mas. pana mim, hoje é um amanhA muito diiTàl 
n1quilo que dc:vcria, talva. ser uma (CJII de c:nccmamento data 
primcina p:anc dcn lnablllhcn lqtislativos porque ~e Inala de uma 
poli:moc.t entre: o General Afon10 de Albuquaque Lima c V. El• 
V ad/Ide que por motivcn outro~; vc:nhde que c:cntnada cm pa.10a da 
qWII V. E•• é d~ta~licb liA multcn 11101 c que todol conhecem, 
c:ut:.amcntc. quai. a• I>WI.• ruela c que V. E.l•. IJOI'll, lfOU1C A baila 
.al1urna~ dda-. O que t.alwct me c:oubcuc dizer, pedindo ao homem 
qUC" .a(".IOOu df f.~lat qUC" nlo tem helio m.t.l tem • .apcnar., poti(ôa.. é 
qw c:n•cnda. 1• ~ u rac&:a elo. bornal• que. como cu c un• 
f'OUCO' IICitl Üw, _,_ de Ym.a rfPdA (~ de IUIUrcr:.a 
mabl•r c. nem temprc. CIUmeM~ pana conter, cm n6t.. a 
c:ult~ do. tCllllimcnlo. no momento cm que nottentimor., ou 110\ 

Wpomol11Cftllt, .ai~ pot qualquer dpo de ratrio\o que atinja a 
IUIUIUA mof".1J. SCfn~ (oi Um apalli$ío da DOMol (~ C que 
•'Cllll 6IM ccmpot. di! c:."alatu mcWco-al, cm que balria •pena• uma 
~a -"""""''"" ludo, m.a• ....J•'I!o1C' a bonr:~H. f:.•w era " r.u.\o 
·~ d.l no-·~ c COftliaWI • tc:t. Slo lí. tmAo 

O .Nl. l>f"~..\fCTl:. .\f..\RI7. IAJU;..""A - ftS) - AV~ o 
4\o'WU w \' t:.t•- • '~:.~que me d.l., Maa. 
.Sr ,..,.,.II'M ~.Sra.. ~a .... 

O~. J•to.• ,._... (AIU::SA - I"A)- \' t!.t• pctliUIP.CM 

-·~· U lt.k. Dt~AICfl: .\C.\Ill. (Aitt..""A- k.S)- D.uo;) "#Wtc· 

• \' b•Llooo••~ ..,..,.._..601 "*"~I~ Rem>· 

• 
·'-'·· ~ ~ Sr.. """...,_, .-, ~ .... <-.o 41- """ 

/lloi()o<; • ......,., 4fi(JIM~ ....... ,.,. u..,., o • ........., • oall c ..... 
~~ te;,; ~..,..., •"'•'"' .., ......u ... .,.. ~ """"' ~-• .u .. •-t. .X 
-· '~lfiWI. .:pt 41UIOO _, '"" ,,._ lll6o .alltiiiUob ~ 

"'""- "" ~ ·--- .,...~~· ~ -.,..__ ~ """' -... 
_._..,... . ._._ •• ~~.qliii'Oft!N~· 

'""'·- '""'"'"" ........ ~ ........ ~-..,~.X 
•-"' ..--~ ~ fk IINIIIIII4o 41t11 ~ últo&• c. -.. 
-..:11\. OI!Pf~ .~Jif "f>>l/ - ,_ • fll- fUI ~ Clllllm.. 
~,,..,,.. - IMftWI!t.- d"" "'~ aa (IQolrlft~ll.a 6o lRil ~ 

l)q.~"" -l\l'II'IV a\' 1 ... •. ~ ~ lat'!Mo• l".a-~ 

n !ltt, J.,.._ ,._....., to\JU;.s" - ""l -.~ C...Wtc 

\hn~. ~ ~--- a lt' t:·.t• qui - lllq1iiCf CIU'USUIO 

--.*"'*' 4!0ill' "~~"""' qw., 4rto ~ t;., ~ <ICII'Id poeto, ou••• 
~- <li ~)IQI "'íill' .... ~ d &li!IIOIIt'llo • \' f..t.• o fNO lllOOb« 
4lll- "'*"'~'~dr~ ... I~IIJI'IOLll ~ ~ 
""""- ..,.. ... .., .,.,. -. ícowa ~'W'l·• 61' ~ • \' t:.t• t.a.mNal 

~"' ptl••f<a~ Soo~~. ;owvo·•·~•. ao s.c..5a. - ~ ck 
- ,1.11'101... ~ .,.. ~ amem 1;.. ftCII.a IIUftha 
"';ootW~ ................ ~~O~ poliiii(O ll.\o 
"( 61111~ JOIINOIII w ()&f.nr.fV~ 6o «~a~pon.ammto 

fll~ """'~ 'liW ~· a ~;,~ ~ w COftudctt. A 

~ •• ~·-~ .. ~to 64-o ftlo w: 
rqunu·~ - ~·-te - «~a~ a (uuhc!.df dC' w: 
,..,>alllw aa~ ~ ck ~lladoo J.fVt'O• Ao chcf.u ao 
~· N ,. (~ m!P\o dC' \' e_,•, I'Of 011•11 dun. 
t..aam.-.., ou~. la.aam- ambot.. V. E.l• c: aa, que uma.• 
~., ... , ck tmpt0\1toO que lhe 4rnp, qiWido aa Cf'll Mlna.cro d4 
[d..,.~l.•. t.awd.a~lhr .a I"Cf••,.•·dtd.adc n.~ oocaw.\11 cm que V. 1~,, 

w:t.....,wnanle rc:abu o titulo de Doutor H-.h Ca.,.., d4 
Unl\a'Ud4ck que V, E.\• cnou, no R.io Grande do Norte:, rcptto, 
La.aim.IOO\. .tmbo\ pot.ti•'C!rncnlc, que Olc docvmcnto nlo OICJa 
ho,c c::w:tli(J. Porque de foc perdido cm p.1la•-nu que nlo foram ~tra· 

•·oad.>-• NCII.a ~llur.:a, num •-cniadciro derramamento !oC11Iímcnual, 
m.u '"''"' o ~tdoa.So •uft~-aentc r.tr;:a que o dc:-rramamcnlo Knlimcntul 
nl., tita.K con<a..tlk:t indC\·ída• ao irracionAl, tuponho que fiz 
Ju•li\.J .\ dt,:ntd.:~dc, ~o comrortumcnlo. à compu~luru com que: 
V. E\• K tem hAvido uo longo de lUA vid11. Podc·sc di.cord11r de 
V. E\•- c V. E.!.• é um martO de dis.córdin, c:omo nós outros, que 
JoOmo~ roli:mic:os, mas cu nilo tinha visto, até uqui, ninguém npontnr 
cm V. EA• dubiedade:. Nilo tinhu viuo ninguém ncusnr V. Ex• de 
oporlum~mo. E l:litnvu por ouvir dizer que V. Ex• pudc:.\se ser um 

:ur.a.. da :.."ldol c:an.a do Occ:rlll .Atocuo eSc Albuqucfque Um... a 
\' f'.\·t, f c-106cDtc que. ICDdo pdo GcDcnJ um profutldo I'Cif'CÍIO, 

,_smbo •st boje. o meu taliatcmo foi de tri.cu.a. ao \'Cri(Qr que 
dr .. -"""""'""' .almt.odo pot CIIM m.-oi\-'ÍdO com dclcmunado 
P'llf"'. w •oll.a- contr.a o ..miJo " qvcm oo1cm :lc Pf"CllU•-. ., """*• ~c de .a- C)U\"Í ·~ pela\lf"a. que lredun.un _, 
~' Se ftlo t'qlldc a \'., El• que a miallill ~a . .u.a 
~ OO(JA kN 6c ClioOoSo .a IC4W (".&t*CicfttM que a ~ do 
(.ic,e,a• ... AfCIIfttoO kd N6o-~ muit4 ClCmC d.a MIA f~, 
RI me -IUU rrol~l.c fdU 1IC pu6e&otc illdWiir que mah CICido 
4o que te ~ • ..,..., .. um bocftCIII COCIIO V. b• c: um homem 
,_ • pockrwll c1:&t pot ~lr.llp&Mildo uma. dctill~ dal.t 
MIUI'CI".I ( 10 que a• au,o.u pc:t.lOID, iDdllii"C Da polltJa. ...S0 
, ... ....,.ICI*Dtc ,_,., c. pot mo, na poltlb da• lCJ&IIl m.n 
1~1-c: ~·· E r.QN~Co. alo ICIMSo v. EA• um bomcm de 
~ - 6c br-., t M6c:nle. <UC~t o boo ferido. V, F_.• nJo pocfcru 
.~ • .., lU dde!toa oohf"dudo d.a tWt dlpída6c Jl'C"OoU. ~t.a .. do que 
11ulltGa cu DK con!CMO um apat\Oftado do ettílo com que Andrt 
\l;alf".,u• OC'C'\"CV "'-'' "Anhmcmóri.a•"- c de diz. coatinu.uncntc. 
que:· 1IC o ~ ralo 11\'Ct c:.~ de. nNc mundo, •bt.oo-cf at 

ll!JU~"'""~ que w:.~. mCI'It.a•-dmcatc. cocncüd.u com de, m1n1miz:ar 
... ~que J'O'-V ~. de ICT.A mu.ílo DICftOl f.ua de (dacidAdc 
do que ck uddl0c1.a6c. porque. "'"ctll.a ck- t.alva.. lWI oríJinalida· 
de - J4l w .ad:nllc a.u fraw: a G&to1CI c a outro. anta: -o homem C: o 
homem c illWI CÍ!Qinlánaa". O que Yerllo. hoje é um homem como 
\'. Et• oom um.a an:umúnáa pmo~A. dillcil nlo pana V. E.t• 
pco.-.lmc:nsc. porque a po.cura ck V, E.t•. de pi: nota Tribuna, C: a 
111C1m.1 que W: IIUIIIêm par-a n6t., IICII.IAdmif'lldOrcL. 

O SR. IHSARTf. MARIZ (ARENA - R:0.1 - AgradeÇO o 
apanc de \'. E,,• c qUc:TO dizer ao Scn•do, mais uma vez. que cn 
e.t- pa."'-1l~o, lenho w:rnpn: evitado ltuc:T para a TribunA desta 
Ca..a. Slo lh'CtoK rwddo aqui o motivo pelo quAl rui agredido pela 
cortC~pondencia do utual cmprc:s.4rio, Afonso de Albuquerque, ja· 
ma .. teria vindo d4 tribunA do SenAdo rcvidar OJ in•uhos, as c:alúnilu 
c a.• injúri:u c:omt.anles n11quclc in(diz c melancólico documento. 

M at, Sr. Proidenlc, S~. Senadores, estA d11dn n resposta c 
cumprido meu dever pc:nantc o Senado dn República. (Muito bem! 
Pulmu.) 

O SR. I'RESIDE:-.TE IMngulhilcs Pinto)- Conc:cdo a pulnvra 
ao nobre Senador Agcnor Ma riu. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronunc:in o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

!'; profundamente lumcntAvel o episódio que nesses últimos dius, 
independente de o presenciarmos no Senado du Repúb!icu, pudemos 
ver nu I mprensu de todo o Pais. 
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o problema envolve o Rio Grande do Norte, c pouo afirmar 1 
C.ua c A Na~o que 11 implan111Çl\o dllqudc complao induslrial cm 
!"llllll, no meu &uado, rcpra.cnla, Sr. Prcsidcnlc, Sr.. Scnadoro, um 
1o0nho J«Uiar. Produzimat o melhor alsodlo do mundo, n11qucla n:
p.\o. de 11IU1 Jedatidadc. de alia n:Wii:ncia c de arandc compri· 
mct~lo. &te algodAo ena vendido ou pana o alcrior ou para o Su· 
~c do J>ab. c o nouo tanho ena lran.l'ormar aquela maltria·pnma 
c: IA. no nouo rindo, indUJirialiurmat a nata.a malvA.:a. 

Mato. Sr. Prc:aidcnlc, SD. Scnadoro, pcw.anam•te oo. atiOO. c 14 
ate b4 bem poU(IO tempo li\'Cmoo. a oportunidade ~ a1ra~ dote 
~po UEB. ver cm Naual tet implanl.ado c:tlc compkl.o indv.tNI, 
que tranJorm.:a o at,oc1.\o fibro.o, da minb Arca. cm rll)l. c pBY a 
ocr m;anufatunado MquciA própriA Ara. 

O ap.~nc do nobre Senador Dllllrtc Maril ao c!Dcuo.o do Sena· 
6of Robcrlo Satummo. cmwrando .u pt'Ópri&\ autorldada f.umcS.\. 
ru.• cm oonQ:dcr cmprbtimoo. .\ UEB. para impl.uu.ar etot.a inchhlN. 
IW) mcv 1:.-tado. (oi o motivo, Sr. Ptcsldcntc c Sn. Scucso~ d.a 
('.atu do Gmcnl Afoc~to de Albuquerque Lima. Se ~ lhow 

aQ)CII«tdo o •pane. w..pQ1o.o .\quda ímhkllria. tC 1\.\o ~~~-- lu· 
•* o .aparte no qual te quci:uva do JTYpo d.a Ul:B. que imp&.anl.a 
cm SaL\1, M meu E.t.&Ado, etote compk.\o tiMS&mNI. 1\.\o lena tu .. tdo 
atu atpm.a. Sr. f'reNdmlc c Sn. Senadora.. 

T cabo ;a obriJ,tdo moral - cu que COftboQo a ampl.uu.ac;lo do 

'""""· 110 mcv &ado. cu que c»n~ o que tc'ptCliCIIIA CMC Qla)• 

rk-o ltldv>tnal, tOCialmmtc. para IodA a auaba ~ - de n.\o me 
a1at dunlc do6 Úloo. c do6 cpn.6dlot.. 

N.ão 6ctCjc) calnat a. poJàa..::.a do6 probkma.• qYC ca•..X."Cm o 
Snu6or O.nanc M.ru c o Ocm:Tal Mocuo de Albuquccquc Lama. 
Slo pc10o.oa•. O que me inkte!l.w ~ o que a ltldd.aria c CtotC .,,.,., >im 
r.a..-mcSo no mcu f...a.do. cm bcncfk)o do mcv JIO'"O c d.a mrnh.t 
rqs.âo. 

O S.. 1.,._,,. Marli. (ARESA- RS) - Pmnrk \". E.'• um 
.a:-.;rtC 

O SR. ACf..'liOR MARIA (MOB- RS)- Com mu11o l'f"a.m. 
Senador O.nanc MariL. 

O Sf. J>lutt .. Mw (ARE.-.:A- RS) -Jam.a" condena o cm• 
ptcmdlmct~lo 110 Río Grande do Sorte. AIC iiJOr.a, qu.ndo li a Cõ1r1a 

.a QI>C \'. Et. • Ctot.i .IC rdcríndo, dat:aquci et.IC tenllmenlo de J"""'" 
h.l•-n combalido o cmprccndimenlo. Fala cm lac; fala de tnlccate 
naoonal. SAo condcaci c 1\.\o cita nome de niiiJubn. Apcn41' ata 
um Jfupo, como di..te 1\11 minh01 can.a, c que podcri.a lct citAdo ouu-o, 
~:~do .'lO cacontro dll opiniAo do Senador Robcno S..lumino. Indu· 
"''C .adia julio que. ralmenlc, at Jranda JNpOt n.\o ~cucm mc
tUlCI o Apoio acdillcio que tC aiA dllndo, cm detrimenlo da pequenA 
c médiA cmpretolb. I; um entendimct~lo mcv. Eu podc.:ri.:~ ler cít:ado 
outro grupo, w: me ocorra.tC no momento. SAo tive nenhum inluilo 
de •r até o Rio Grande do Sonc. O que referi foi o PIAno Sociomal, c: 
ata oulrat grupos que, lendo mctccido cuc c:rédilo, livc:ram .a infc
hcidadc- c iuo nem diKUio, que podem sa os KVs dirisc.:naa Ati: os 
mais honrado1 c os m11is honalos c:idadAos - de nllo lerem lido re
OIDO' nccasArios pura movimenuar aquela mAquinA que chegou lh 

•uu màat por inlcrmédio de c:rédilos, que.:, posleriormenlc, nllo pu· 
dc:rllm M:r continu11dos pura a movimc:nlução du suu mAquina udmi· 
ni•lrulivu. Esse: foi o meu pcnsamenlo. V. Ex• nllo enconlru uma só 
palavra, no meu diseurso ne~ nu Cllrta, que se refira uo Rio Grande.: 
do None. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN)- Senador Dinurte 
Muriz, nilo discuto o pensumenlo de V. Ex•: nilo disculo o alcance 
do que V. Ex• quis dizer com o seu aparte. Oiscu1o a oportunidade 

realmente da nlo Vlll lct, 1\1 realidade, a mau.a de rccu""" que 
pn:ci ... pua dacn•·•Jh-ct aq!Kia mdu.J~rialu.IIÇ\o, E.•te ~ o produlo 
prulClpal. Slo d&,.,-ulo, ab>olutamcalc, o. problema• pc:t.lO.al c de 
oo(&\111.:1, Pode \'. I!.\ • Ctot.u patwldo da mclhót boa •-onladc ... -.:ao 
d&\QIIo et.\a problcm.u,. O que ~ afirmar A C•w c .\ N~o ê 
que .t UEB •"Cm ;apll('.ando rdlpOl.lmcatc: o.te~o tc<\lno. cm meu 
bt.ado, ter\ indo ~&c ao mcv ,_,,..,, 

O :W. l)turtr .\laril (AR ESA- RS) -l.ao \'. a;.,, fu mur&o 
bem. Ma• 1\.\o "''- o meu nome. COCIM) te cu fOtoW c-u• um 
cmpncnd-to que ,. .... pata o meu ~!.tudo. S,M, dttocub n~. c: 
,.-m4n dnoQ~&ana. Dlo<vll uau. am.a au.a .alta. que t o man
~1. Se: o vvpo """- ota~n..:rllo .ao R» Gc:amk do Sonc:. 
c o:ucn tca~..- Mil:~ p.ara -· ~. t.ahou. 0(\I!"IU/oc: .a 
tnbuna - mamo ~uc t!d..- cJo -''" L.do, ~ dOl iNm~ 
m.a.. rocl.l1..... - r-ar• """"'"'' c t!damulu oe1w n.. <~ •dlklo 
ddal1c)f d.l ~ DOf~. 

O sa .. \Gf~'OR .\1.\tU.\ (MOII - RS) - "-• ~. ~!ou., 
Sc:n.acJo. Dltu~tc ~ .. u. o ·~te d.loclo4l pot· \'.. (l' iiiCI Sca.cJo.: 
R ®at-o S..tur~ a- lod.a a4.a ~"O ap.srtt dcn0111 c:m 
.... ~ um.a d.l• ,,_ au.i• ill:rpof~ dlclo&c ,. ...... ··~·![. 
dCUQol 11m ~ ;a ~ do ~10 Ocen\1.1 ,AI(IIfttQ tk 
AlbuqYCC~ Lim.a. que ~ poo4c _... ... que. -.do GclaoruJ « 
- hw~- Ar~-_.,.. locl:.l a .. ~ loololro o
o'lp.:IO(l;t ~C<Jap&l,. 

E.aiOiil ~-~:M, ~Sn..~a..<"* o 1UioC 

rapmo ltiOC lmbo pdo IIOCin ~· D=.u1« M.etu. 411. au.il .. -.. 

•u • • tflnn.ar. deoLt Ulbu.a.a, ~o Oc.rllil All'JOW) • Alllvquntq~~~C: 
t.m.a.. ~ fm~IC ~ -...-_ a~or aac, po4rf!i OC1 

c-.pat\16o .-. Cirvl""' L-.. s"" 11M> ~ r.r....w -~. 
1\.\.o ~ ""'..w 4lf um.a r''""' quc ,~ •e~~~ .apboaDdo 
~•a rn:u.- Oo t'«\1,_ W.O lrUo(lo(Ot.. au.• tJ,Q. tWIDmtc 
-~ A C.au.a E~ fcdcfld quc fc.t o IIUtamo 
cmllft.diln(l de OCilO<Jm~ fll~ de Cl~ O fel S*QUC. IUI 

~t:.alodack. •1u quc a ruma IC!m (GCIIdj(~ de IMICICC'f CltltC 

cmptbluttO, li a tOftW de ~ quc d.l •e~~~ pt~. 41rino 
de w.a• cmpta...o. t«Ulmcnlcr (..Uft6o, ftlfn>i:lf a. tol~ ~4&' 
cmrct.tt&ftkól. I ...o~ o que a~ dnalto c:~ d.at o le\lcmUftho A Cav 
"' ~ S~ d< que twt ma~ l~•&.ado. o R.., Gtiandc do SIWtc. a1oa 
fatm4, ClldC compkw índ""ri.tl rcptl:l'Cftl• 1 a(I'CIU(ll de ccntcru.o 
de mdll~tt:o de cri.alur.aL. 

1:. St. Ptaidcnac, Sn. Sca.adoca. quem, nortc-flOorrandcnl&' 
romo cu. nl<:l tC tenlc: oraulboto de ~-n o Rio Grande do Non" 
p.I~\AI a C\pórlAf A\ ln4ftU(IIUI'lU d.a \liA mllltriD•prtellll, C, .aJbn 
di~oo. •a """' piM de m:uno.. cm lct'TIICK. de ~~~-. cm 
1crm~ de cbcn•·olvtmcnlo, de apodaiUAQ\o, por· (CftiCI\I~ de 
milhAra de opcdrw<. que. tcado a =ter,. do cmprqo, Y"lo·te 
apccialiar pllra tervir 110 tCU &uado, ao tCU f>a!t c. cspccialmcatc, 
lU.a.• r .. mflia.? 

Nlo. Sr. J>retoidcntc. Sn. Scnadoro, nJo dc:ICjo, datll lribuna, 
ccn'urar o componamct~lo do Scn11dor Oinanc Mariz. Ma' devo, 
por uma quau\o de.: l:lica c de moral, suslcntllr nala hora c: nala 
oporlunidllde que a U EB faz jus c m~ o crédito que o governo 
tJio J.ábiu c dignamenlc lhe cem propiciado. Precisamos de cmpraas 
no»~U, como 1: a UEB: é: um11 empraa. bnuilciria, genuinumc:nlc: 
nacional, dirigida por homen1 apuzc:s,~ que li:m um currlc:ulo 
magnifico. 1\ UEB mc:rc:cc o c:rCdilo que vem lendo c nilo podemos, 
de maneira ulgumu, suspciuar que ela possa, ~o fuluro, fazer o que 
outros grupos vi:m fazendo. Primeiro, pelos que a dirigem; segundo, 
pela necessidade de implunlar-sc cm nosso Pais, espcciulmcnlc: cm 
árc::ts do Nordeslc, uma indúsariu nilo só 1o1ulmc:n1e nucional, mas 
que possu aprovei lar us nossas malérius·primus. da implunlaçilo desse complao induslriul cm nosso Es1ado, que 

beneficia 20 mil fumflias. Oisculo é que eles cslilo apliCllndo, 
rculmcnte, esse dinheiro; eles estilo empregando o povo; cslilo 
industrializando o nosso algodão. E, se essa firma, que está 
implantando esse complexo industrial cm nosso Estudo, é acusada de 
nilo merecer a confiança, do crédilo que se cslú dando a ela, 

Nilo i: do meu feitio, Sr. Presidenlc, Srs. Senadores, lrazer pura 
csla Casa problemas polêmicos. Absolulamcnlc. Mas, devo afirmar, 
nesla horu e nesta oportunidade, ser necessário que u UEB conlinuc 
a merecer os créditos que vem merecendo, até hoje, das auloridadcs 
fazcndárias c que outras UEBs nacionais apareçam no horizonte do 
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t'a(lÍo:l ~~~ l.dmt.m;a,. pnalíeatJdo f'CialaM:ntc uma dnt~. 
"tt I""IQUC "' aitle• ao ~ ck lei cSa ~ dcitcml ""' 
rr«l~Plud.a• ~ inopol1una-. poó ~ a primc:ínl-u que .c rc:plamct.t. 
DO llf'aul, • ~ ddloral c:m tcr'mOl de pleito munM:Jpal. A 
ln tocqvct c:JSitou cm "'-«. a propapndA dciccml nlo oU lníaada. 
c V. E,• oocn a MIA 6peaca pcuímio.~Ja contempla um p&{• de mudol 
So c:nl.u~to, tc:nho mtca ab.olut.t de que apó. 1u ~ munici· 
""'" \'., t;.,• fali uma rcportaacm aqui na C&wa. dizendo que 11 voz 
"" MDB foi ouvida c:m vAriOt munidpiOi. Se nlo rllel' DIA 
Ct'pOrta~ C nlo diuct ii.~. V, E.\t atlafi falt.ndo IICH dcvcto da 
cutidào. n foi 4:.\plicado, note Pab- c com rdll~o 110 MDB nao 
adianta e.\plicaçAo nenhuma - que o projeto de lei correspondeu ao 
intc:tc:»e do Bruil c. mai• do que iuo, teve como objctivo principal 
criar 11 isualdadc de oportunidade:, num mercado de: comunieaçllo 
que: ainda é c:sc:as.so, nilo dA pana colocar na Tclc:visAo o voz de todo~ 
os eandidato~. V. Ex• é du Pnrafbu. estA no Parnntl. Parece· me que a 
lelc:visào cobre todo o Estudo do PuranA: na Parnfba, nilo. Então, 
estranhamente:. V. Ex•. como pnrnibnno, está a dizer que há 
situa~õcs diferentes em dois Estados. A nilo ser que V, Ex• 
consc:gu issc:, com os recursos da tecnologia do M DB, colocar todos 
os candidatos nu tc:levisilo. V. Ex• nilo realizará jamais essa proeza, 
porque seria milagre:, e milagre nilo existe. Entilo, o pronunciamento 
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~Ulbot.. ~ potl'ot que ll!o w paC&III 64Mm - cap.&lft 6r dú-D• -
t a ·~ crnbot'. cocn mutlo lllah c.tCM"CO. cocn mvüO 11148 
4modo 

~di~ c· PGIII ·u , ... ,... __ ~.,..._ 

Ola('O o aparte de \', E..•, nobre Scrsldof Ewd.l.io Vocín. 

O Sf. f.tcUw \'lrin (MOS- SC)- Not ~ 01 ~ 
m•ohidot. nu cJdç.)o que w aproUm..m n)o aurAo proi~Md..-. de 
C.tl.u, m.~.'- Ollo linúbdot. O bomcm bu.KOU o ICU ptOJICMO na 
comuniC4~o. o homem dacobriu o rAdio, criou o poder do tidio c 
d.1ttlcvit.Ao. J.i cm 1969 dafNIImOt dc:lu (IICilkbuk; dc:uc accuo 
de u~.tr o rAdio c li tdc:viiAo pAna u nouu prcpç&s. pAna a n01u 
doutrina~o. pana tnanunitir u nouu intcnçdo, como andidlltOI, 
p.tta dcblltc:rmos os problcm:u municipais, obduail c nacionaü, 
levando ao povo oclArccimcntos, ICVllndo 10 povo 11 realidade 
nacional. Agoru, atamos impedidos de fiiZC-Jo, cm prc:julzo do1 
pollticos c:, principalmente, do povo. A mc:sma fn~~truçAo c:onstatadu 
por V. Ex•. na sua c:aminhudu pelo ParunA, c:onsllllllmos cm Santa 
Catarina; o quadro é nacional. Dentro do racioclnio do eminente 
Senador Eurico Rczcndc, as cmprCSIIs comerciais c industriais nllo 
deveriam, cntilo, se utilizar do rAdio c da tclcvisllo pura divulguçAo 
dos seus produtos, mas voltar ao uso do alto-falante volante. 

O Sr. OrL-sles Quércfa (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

«qur ...... ~ ...... flllf:,. ... _,.... .. ...,... 
6r íU">Qa t«íaJ." V. f.t• t.la lllllitlq • wl.é f.acâo", 4llll .............. 

'"" ...... lli&Í'I'Q 6r.,. .._ .. .t.c...do ........ 6ai« 
~~~-o IN»t d.a o.,.._.!;dt6r: o,...... plcet~ ~~o 
Pú:il ClaSfftl.ar l!oaa - cr .; aü • nu.&o doaac ftllnl •PI'tc -
~ lcmlltlat '11M o Ooowao. .... QIIDpO, .,. (Ola .,.,., 

.-. C! du.a• mcdiclat,: impak Ot ,..,.,.,. ~ de imll ,. 

tckwil.lo c .ao n\cbo, impoaibílí~ de ~emn ~ cocn o 
pcMI bratiJcuo, C. pot OUIN J.do, O 0cn'Ct'IIO u .. - Alo ''lmot duct 
que abllw - ckma~mcatc da p10po1pnda aubliminar, • q~~e 
oumo. aw.&indo, cm todot o. intctValot de toda• .,, cmi•tOta• de 
tdcvt..\o do Pal•. 

OSR. Lf.JTECIIAVt:S(MOB- PR)- Euto. 

O Sr. Orncn Qubd• (MOB - SP) - Atê lcmbrAvamo. da 
c:ampanha cm dc(CSA dos consumidora do' EstAdos UnidoJ; atruvês 
de umu uuoc:iaçAo, o ilustre: Ralph Nadcr, com fundamento, 
combutc :u propagandas exageradas de produtos. lllfclizmc:ntc, nem 
isso, aqui, temos condições de (uzcr, ou scju, combater a propaganda 
c:xagcruda do Governo, feita utrnvés dc:ssc:s filmo subliminnrc:s 11 que 
me referi. Para nilo me e.~tcndcr c não ocupar o discurso de V. Ex• 
com um aparte longo, vou citar dois exemplos: o primeiro, o do 
linunciumcnto ao estudante, do motorista de praçn que npnrccc 
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O SI. <me&"'~ (MOO - Sl")- ""' ll1o 1cm pockf, nAo 
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mcnlc dcmocdl~. o VO\'Ct'IIO uw de doi• pc:!IOl c du:u m~idu, 
latcfldo .a •u.a propapnda c impedindo o M 08 de combater c:u~ \UII 
proras.:an,d~&. 

O SR. u;rrE CU,WI::.~ (~IJ)II - PR) - Concluo, Sr. 
l'roldcnlc, ;s~r :&dc,cl\Jo JO Scn:ulur O role.\ Qué:rc1a o~ falo~ que 
trai it colacà•l, para tlu~trur 'l que anform:mto~. 

l Sr. Ewico ._..,.... (ARE.'IA - ES)- V. E.• aú apartc.Jn. 
do"' Sawdot Orc:a:o Ouàca. porque o dDamo foi ddc. •• 

O SR.l..f.flT. ClfA \~ES (MDB- PR)- Ali~ de cn«rnr. St. 
~&c. qYCN COfiP'.Jiulu•ax cocn V. f.t<t. com o. Membro\ d.a 
MCllol c (lCICft o. Ullt#:o Sn.. Saudoro por oU primeiro ~n: de 
ai~ p.a~bmottlr. cm que c coallii(IU o ofocw. a~ c • 
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)o.tn Já--._ 6odc .alpat ~-~ polfbco CIIV#O W. 
'"" q~~~C Alo llro·.a ucn pah PI"• .a fi'Cilk. ~ u= p.h pua """como t 
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""" ........ ,_ ~ .... ._,.. ..... plllle: .. ..-......, ~ 
,... f ,,_ .. S...... li~ t;....__""-l palli..C~ l'ldproo 

'11>41:>l'~-·~ll:r.lido-l66o~ 

'- .,._ 4o ~ o ~ ~ 611 OICb G-•- ..,..w ... ~~ .. POf dar~ e&~ 
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lltka.. ~--· • 01 •r =•....,. ~ 0111 qw ...._. 
..- !atol!~- <*41 t.u6o cDIIII'..va&&. 

A-al. O 111DD ~ - q/illl a lact611tu tlfatdclra pco6c 
~oMt11UQI~-dcPfo.ICIDC~. 

s.,..t~GJ ~ o ~ panaldo to QOCICIICIII\0 4a 
illo5WIIrU.par~ l5o:C.&I• ~ ~·~-oCa· 
110 fc.c-~~;~ ~- da• c~ ~·pu• o doca• 
,......., ~ dc ... 1uoo11o • ·~ c caur~ de 
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,_,.._ ... ~ cSoot ~ ~liwOl otp• 

DU'.aoouil c or«.aaoaai• ~ DO CT A - llh-m de 
~ 4a aadó"na actOGiuiJCll cSoot ~ Urudot.. o. q~aaR. 
~o4C de pa~. coaw&-. wbildamcncc. o v&Ddc padrAo de 
rcfaàlesa par• .a ~ eSc eqwpama~lo de YÓO, cm lodo o 

cnundo oocSc:iiLIII. 
E.w a oomutúe~Çlo q~~e lia~ de f:&ICf A C..... por 

Ullcrmbdto dota tn~ (~huto bem! Muico bem!) 

O SR. I'Rt::SIDE.'TE (MAJ&Ihla Pinto)- Conado a pabVfll 
.-o nobre Senador hamar Franco. 

O SR. ITAMAR 1-"RA~CO (MOB - MO, Pronunci11 o 
.cJUinlc dj)cuno. Sem m-iJJo do orador.) - Sr. Prciidenle, Srs. 
Scnadoro: 

Sr. Praidcnlc, vou tcnlar ~r rApido, pedindo 11 V, Ex• que faça 
tranM:rcvcr, dcpoi~. nos t\nais, o anigo de Ouo Lura Rczcndc, 
"Rumor do Brasil". ~ muito imponanlc fi~ar o scnlimenlo dos 
Minas Gerais de rc:spcilo uo primado do Direito c do Lei. V. Ex•, Sr. 
Presidente, tem dado aqui, no Senado Federal, um ellemplo do 
homem de Minas Gerais, dcmocrala conviclo,liberal por ellceli:nciu. 
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Rc:Jmr.am~» cn1lo. Sr. Proidcntc. o que cfil Ouo I.Atll Relaldc 
M IC'U "'Rumor do Br.t"l-: 

~ de _,u.utudc: .S.•·am P"* crer na ~llf'll. 110 tCU unh'Cf• 

><>. """ ··~ lllcr:lt..,._ Dl.ltll m~ faw ílf ~1. pala•••• c 
klt;a:• (' .......... ,..._ de ~ ... km ..... ""''" tl(à.lo- qw 
líftlu- ,....,.. ..,,...J.., .a <_1"',. s,. U•Uu! ~ ~ de! 19!!. -o hocnc:m IM'C c. ~Y~So. um ldc.al. O. lmcduli1U• 

" .at-.andonAm. "" tri•"""" ., ~h«cm.. ot. Çlllpow• o 
~s.arn.M l'o'l.a•r;a ck Mahon C.a.m.- ~ 

~-. --khnio. IW\IÕa'" tlN, •• f«ll*lb ~ 1k 
-~lnf"(_..,l!ioo ............ ,._,..,_ 

Coe~~ • ~· \'. E.t.•. •vulct ~ ~ ~ ... ~..,... 
~ ,_,.. dA4c. Nl..ll..-.ul :r.a.o~. 

~ ~~ 0.... N~ a..na.o l'llloo. \t,b'IIO C•~ 
- .... ,... ""(~ 0119 _.,.,..,. '~ _.,.,...._ 

f'd'lo ~-_..,CIO~~ 110--O .... ,.,.., .......... 
,_..,.,.. I,Jeolf*k. ,.,_~..,..., l.......,k. • rt'litlb. o.,~ 

-~ ~.a,•.a. 11.1 ·~ .. ~-.. para • 
C\11~ ... ~'"'"de-·~ qw llllloo .......... 
~. "61! MiM•-. csu• 4o lr.aúl;; ou~··~ 

TCII!do tido pcrr ~ t ~ ~ 
~ QVf IMI'#II ~..W ~ 1t4 '* 
~"""""" S...·.a. ~lq 4o ,......, ... "'~ 
... aoau. e.);) aoorrr.,(l08t~« ~ ~ ,_~ 

U Ml. """ - ~14 ~ I!~ ,.._. 
-"~ 4& pt\'ltVDIS& ~· .. qut ~ !"« ..,..., 11110 .,..,.. ... 

,_,.sa~~ ...... ~.( ........ 
-~·----StpcOisoi.M'il ~ ~- .....,. twro 
s-'-....r-QWI~.$1 1"1.........-.... ~ 

-s ....... ~ • ~ C!ll.l ,......,.. -"""" ~ 
.- N;f.....,..... a.-~ .... ~ 
llho.arc!t.. •MoÍIII!ICIIIII PI-•"'""'""' tllll !lof~u - flow "" llillni 
....... wJ .... 6( ~ .... ~ ~ wk o....., 
0011•.a..,..., ....... c-.. ''"~ ...... "*~""'~ 
totJ!IJillitla~~Qil 

s~oo quem p.vu11w .,.,.. .. o po•••-* ~ s~~ 
"""""' .... polilÍ(I)It.. M...U. o htiiJ aio~ ., ~ .....,_. ..,., 
ro\r.o ~· """""'ueí""- (001~ f ,......,... \t ... 
!:\1 ~ o1Uf ....., "' poo6clll ~ t o .., - ._ 
.\wpa&o f'~~~~' ~. ~ 11.1 nu 4& AU.~ 

- ,.,._ etomlilllt a. pcdau-~ - •• - ~ 
- par.a - f'C'Oit&.a ...., . l!k """ QltoO ..... poon..a ( """' 
,~ Mtaa t f'rdto s ....... t,. o~ --.. • 
C:.at~ ~de! Aadr.M5c.-

r am(om~c.a.~ ~- ~k. •• .\t~~ 
f'ioAIO-

f po!UIIG1. m.a• t t.uabttll poo.u f líbcr~ - ,_ ... 
lllldo de Murilo 1-1~ ~ 61! IOIQa !~lo t \t~. rm. 
ok -te. •'toOba.a. .utlfltto - A.ad.a dit4o t ~·IIIA't., ....... 
ui. Oftdc ,_.., ·~ '"ft!t, !~lo ~ ~- Que= 
caulact qvc pauc o aJalririo, Modc:-.aaliiCIIIC miocint de beta 
c de oot"~. fO'W\.a de tcpCtíf • paJVAI.a de fiUOt(J(Il 
Ot.a•uno l -r(lfllt()l.# ~illàa de MiAa•-.: oa« oLSo 11110 

ttu• filbot"! 
Qg.nto a mam. no que me 1!11 rapcito. wib.un Ot que 

au p.abvn virem ou lctan: .tOU con1na. Rqjmc de tot'(".,. 
nlo. Qu.at.quct que tejam Ol .anpn: fJaltOt c r.n..a~ 
antcretOea Maon;~i•. Outro-, ilu.atetO, poder~ que tej;tm " 
ta•·or. Eu loOU c:onlna. FotQa. forc:A: nlo.ü 

l:t:a o r'CJi•lro, Sr. Proidcnlc. que: queriA (~~~a del\C belo 
artljlo> de: Ouo una Ruc:ndc:. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

"RUMOR DO BIV\SII. 
Ouo Lara Rc:U11dc: 

"O homem livre é sobretudo um idClll. 01 imc· 
diatislus o abandonam. Os frlvolos o desconhecem. 
Os golpistas o desprc:zum."' 1\tllron Campos. 

No seu l.ivro de Crónicas "'A Inglesa Deslumbrada", Fernando 
Subino conta, à sua maneira, sem nenhuma gruxan mas com muita 
gruçu a "História de uma Revista"'. Era no lcmpo cm que o saldos de 
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~'•~ ~ ,..,..,. ,_ ....., • ~ • """lloii(P • 
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.,.....,.. I~ ~--.1 ~~·~·"1J•et\ilf'CI'tllf 
,,.~.,..,._,._.ot·.........,~·-......,~c.-. 

""""•4oc> ~-~- ""ttl.l ;.sa;c ... .......... l..c..· 
··- 11Wí4<> '~ ,.., .. q9( ftl _..._ ..... _.... .....,""" tl'fllab• 

.... .l ,._ "'"'-~ ,..,.. t.N ..... ..a.o ......., )10110 p.lia< 

--.e~.>at,. IIUr• c» f''~ ...................... llllfWC•ti.Nu • 
·-&Adf" ",_ a...i~d, ................................. . 

So~~~ Tmftlo C.apilalolk- ............... Maauct ......._, .. <IC!Cib 
w qw \C ICtll&a ... ~de La<~*'._ • .....,""": •fi0, 
"' - .w de - ;I iA~ • fcmaado Sabiao c .... ,,~ 
c.-.-.. o (0«11,._._ que "- (0«11 • _,. 1~~a11.a * 
lf~\'CI. pOlQue UID C OUIN .Wo Chalur&1> bunwaa'- CJOmptCO 

cn01va' Ma• a f'C'O...U 4 que .W \C dai~Aaram ..-ou. • 
f: ;ai. nco.oc -•o. que •INt«c. opottuno. o 111*10 de nome 

Jolo Condé. M.amiJO wbtdamcniC ímpuohd". li o Poeta n.\o ll:'c: 
ouuo JCliO tenlo levar adi4nlc a .t.Ua dd.OOW .,. ,.WC.. que ar-arc
~~u cm pnmana cdl(ào do valorOtO JDfUJ 44- lAcra, cm 19s.&; a 
oq:una.. cdiçlo c da lJvrana 5.\o Jotê. cm 19~7. obna dct.\C dct.m· 
1c:mro obtlíruado que é: C.rlot RíbdN. Como n.lo podia ddaar de 
\Cr. M anucl dcdia o dclivnanlc livrinho (pauc: o diminutivo 
ovali:an;amcnlc arinho.o) acn que comandanam o autor c, c:rvCU. lhe 
impuJCrum o doce c nccc:t.úrio CPtigo de csc:tcYc:r: ~» citados Fc:r· 
n:~ndo Snbino. Fuulo Mendes Campos&. Jollo Condé. 

Se hA uma coisu que A distAncia nAo entendo é como nAo subi 
11 Pctrópolis, puru também in~tur (o verbo é: dele) com Manuel 
Bundciru. Estuvu uqui embaixo, enredado cm mil culorento~ qucfu· 
zcrcs c outros milhcnlos nãofazeres, que é o lixo de lodo diu. o 
jornalismo, jornuda, diu·a-diu, hora·a·horo, o beco sujo do aqui c 
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ll>ne'OI <>oNocH't'Juli<>, (lt>tl!tl ~' <) #"'""~' -· Q'IO( lt( -~ ClllJo lO• 

~.~ ... ..,.i=- -so torlllbt"" 41' tpo.Saut~-. ~ ~ 6c ·s..-"'' 
,.,. • \lc~- (\tát>t41 ck .\J!o4t....XIck aotdow QIM: ~·a • •.W.. 

., ..-. • -u or l.oo4•• •• ..... ~~. O Ir-to nul CDa't'ICal ala""• 
•'Of•llllll)tt ruo llftlpte:Du,. mtf'C' ~ ~" J'ol>b(lcUO &t'au&o. um &t1lf0 de 
Jl""hd <k Q.mtlll. 

~'"" ~ ..... n.a •c..a.k ~ ruatlh•~ para a curaotlSIIUn.a a•m· 
lut\1 ck w.a• tttcrrk~na.., Q'IO( n~ >a\am, pottm. ~.x !-hna•·. ma• do 
llt'aul; """ lbCih\>f' un .. 'Cf~••· ( um <:&toO de prod&JIO!oa floração pc
k>t. ~•t<nl~ c: ~Clllt~ ano> de Idade:. 11 ac::r na Nl.l not.a. t.\o ftCJ!I:tO>.a 

qwont(l umrhfoe..dQr.a. ()\ n:•poctU\·cu ..Ao a ··t:.'OOaçlO da Ru.a da 

ltah•a" c: ~o. """ qucnd>O\ .am110• que lf\'\Tatn a I!Cflc:t'Oudadc de 
.aJ'Uudu C\te ~de lembrança". Ou teja. dando noma ao• boi•: 
Fcrft.lndo Sabmo c cu, .no.lm ~tloriot.amc:ntc: utoOciado• a ate monu· 
mc:nto \OC'ial. humano c httrAno que ~o o•li•·ro• de Pedro Sava. 

"Chào de 1:crro" 1: um mara•·ilho1o0 curclc:io de liberdade, 11 
com~ar rela hn.:u:ajlcm, que :aqui te pc:nnitc ouwadi:u. ncologi•mo~ 
c malaburicc:~> cm funn c •urprccndcntcs cat11dup11s. Hll pitoresco, 
hi1 r.cntimc:nto, hfl M'll'lt' of humour, hll revolta, h A wfrimento, hã per· 
manentc :1 milo no coruçilo d11 •·idu c: hã, c:om espanto, n solene 
inquirição da morte- hA tudo neste livro singular. Hã nele um jorro 
de vida inimitllvcl c por isto rcrcnc. Ou pcrcno. como se diz nn Diu· 
mantin:1. 

Tendo tido ror companheiros c amigos rróximos homens que ti· 
vcmm importante participação nu vida pública, Pedro Nuva, signutú· 
rio do Munlfcsto dos Mineiros, cm 1944, nilo morre, contudo, de 

,_ :dO\ poU~ U C\U DO ICU dcpo&mmlo loObfC: Ep.úoo 
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0\ po411.,;oo, C c!a &cndtDo..a ~•'Cf .a \Ct O&Wcm.tlJGamcJllC OOCIIU 
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f'.al*')l(l 6.lli c~ ( ~.&OISo !\111!1&1 ffCin:. mllo dan:tol Ól> 
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se.:~~ c~ t ~d ~ '~ Gcsáloo, au.n LlnX.Ialba

~ "'~ wtJoco ~ =a• tdll'ft ~ cmUIII>Çlo 6m 
~"'~" [ q;;of (ICIIIII de~ ÚO t:U1. CID 19}4 0 ltouJ q...
s.,•a - tuiii!UI t 1om1 wtto - <oaoNi.al r ~·iU(:Q. c ~ 

•-cw c ttf"'' '~6f JV'I'D!II~ üD!t.lm ~ ~· 
IoM f 6c!tll~ ~lua toalw lu6o pcb &l'a. '"S611um r-• 
t.:> Cllltlra·-~o~n~ 6f .IIConSo 1110 6doll ""IO'G'IIIO-. ~c: 
--~....,..,.. ~- f ~.ull. 4diriiiO QIV elo. de: úbnc.:&• 
~· "" .ca... ,..., ... l.ur$0. a·a ptCIChoO ~ora c. para lua ~· 
'""'·a. e1111 pl'«ll>oO mt.l:l(t'C. fdinDmt.c. par• a tr~ d..a l.ami· 
ii.a t-t:aUJin:r.a. ~ • ~tqVN - ~ mwlf'C'. t; •• tooaot>a• 
c•~ ~ ~ c ~ .aooe 6qoon. -~Cme».. lrM• 
r~,.,.,.._ o:a ~·~~com Q'UC! l"rtdN :O.:••·a toe dc:b· 

ao f til!,...,.,. Scieu s-co. tal pt 1110 C'Cllf4. w..t a1m.a c:at'IIQoQ.. UII'Ot· 

""· '--.,""' .,.. P~ ~ ocu• I~ bonroftlca eSc _, . 
utllh• c~.~"' s..-·.a o&Ya.. a:our.a. ~c: Cl'p«l&. Jabtf, 
1-. ~I..ÍiloN. s~ t -~ tl1tCC.. ( ~nJJIICo ~fm•· 
""· ~ll:lriU'. bf:..~ .. hliCJIO, 

,..., .• ~ (""" - .,_, p4bbcllll' auACJtot.:: Sa•·a to. colq~ 6c 
ptú- de: !\lOft>~> ,.,,.._. 6c' Mdo fr.a.ooo; ~lc com Pcdto 
AialD, ru ~ )thuuapal eSc 8do UOHUOC!k. al01. no~ 
~.., ..ctu.&al 'om llol.tuao t..Yoo Catdooo; <Okp de daMC c 6c 
I'.K\1~ de: Mcdlwu de: J11..:dma ~ubtlldlcl. c '-'!puldu de ~hl· 
I~ C.ampo.. -J::.>,tc tulha tudo, IUÓO, par~~ n1o tet ~r. A 
q....w..4c: ut~oa·_.bQ .X .u.a c.ntdt~ a prcocu~ c ~ 

Af'C~ bleti.na._ o Gar,.tcr ac:mplat, a bon4adc autl:ntac:a c a.loCt>· 

a.al • .a lon$,anun>d.adc. a tokrância. a JU\bÇa que 1oavam a t.lnl>d..a· 
de: .. A ~bo.oluLa lampct.il. Ma,.Jampcu lnamQ-, 

O Sav• que me perdoe c:.ú nnantc. ma.t 1:\l\l.:a rntc:ndct que bo· 
,c mu)Qtot. com t'C\f'Ont.abtbdadc na VIda j)Ublia.. ilusti'O. uuncm 
l'fomao.o.óna• c:m branco c:m (a•·or de um C\'Cilt114l rq~- 611 fot(a que 
n•n11uêm >CtQUCf ubc o que teria, o que: tetA. Como r.c viveucm<» na 
m.:a" tl democracia, JCm JA lmla con•llllnJimc:nt<». ~o ca1o0 de: per· 
1111ntar por que aú prao, h! cinco anc», dadc: o• KUI vcrda li 
ano• de: •d.:adc:. o JOvem Cb.:ar de Quciró1 Bc:nj:amin, que: teve A KU la· 
•·or, m.:and4ndo revogar •u:a pr~o prC\·rnti\·a, c:ntrc: outro•. o '·oto 
de doi• homc:n• de bem, que: conheÇO de: longa dat11: o• Miniltros do 
STM Jur.~ndyr de: Biurri:a M:amcdc c IIUSUIIO Fragoso, ambo) 
Gc:ncr.ais de 1!.\ército. E Bc:njamin continua preso. Como tantos ou· 
Iro~. urre! 

Nilo quero punilhur ugoru o pessimismo de Pedro Nuvu sobre 
os políticos. Alinul, o Brasil nilo 5c: esgota numu simples palnvru 
oportunista, contingencial c pussagciru. Mns hâ enganos que nilo se 
podem cometer. 1: o que nos disse: Augusto Frederico Schmidt, quan· 
do, na rua du Alr:indega, um jovem escritor lhe pediu um anúncio
c nilo um poema, para umu revista a suir. Ele: no caso cru poeta c nilo 
comerciante. Minas é Pedro Navu, é Joilo Guimuriles Rosa, é Carlos 
Drummond de Andrade. 1: politica, mas é tumbém poesia c libcr· 
dudc:- como no titulo de: Murilo Mendes. Regime de força nilo é 
Minas. Pena de: morte, violência, arbítrio- nadu disto é Minus, pais 
do uai. Ond~ niio formos livres, nilo seremos mineiros. Quem quiser 



que rcnw: <> cuntrAno. Modc:t.l.ammtc. IIUIICitO de bcU c de OOt~. 
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aqam .,.. ICml'ft" tal- c (~ mleftoo-~. Out""'- ....... 
:ra. ~'Otol)t, QVC'ICJm' .a la•'OOt. t:. -c.~Crs! l:oeça.lofoca ~ 

o SR. rRf::sln~n: m~ l"'ft~<>l- c~ .. ~ll•u 
~ noOOorc .Selu4oot ~. ~ 

o !'OR. Jost u~ooso '"RI'~"'" - "~'. ""'-~ ., .....,..,. 
1.-d.,oCVNJ,)-Sr, ~Sn,.~ 

ffo,c. Cllll 8db:ll do P.ar.l, 1-. ..-w aa. tiiG(ll)ft dt ~ do 

a....o.oda A~S/A.. o -~110oJotJe ~Muaw. 
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_...., u=daN de P'~ fdc pu. 

Ao .a-.lu • tiU.a deoçlc> p..f.a .. ~ do lf.A."" • .;;wrt'l> 

-sCiol.al qut. - Clll(!lf .,.. ~ ....,.. • ~ ~ f'llll 
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~ K.tJ-.. ~o tC\1 ~. () tC\1 ,_., ••• CIO-"-' 

d• lt'C'.a. llltqf.U;l .1"'-UUl, • fti""Pt .. o..-..-~ ~ ... ~· 
~o que-~.\-~. tc:tb• ~f o:>PC" 
"._ rr~ do~ f<!r~ de . .leMA f"nl!!.a. 11'dde '""' 
W..W~p.ar.ao~to~. 

f..ou t um ~to qlllf t.aco n..ma ;wod•m~ de aotr'lfo • um 
'~lntqroccScd>ca4o.-o tCO'tQOdo P.úa_ (~fuito bcm'J 

O SR. rRf:s!Dt:'\Tr. (M~Illo Pmto)- C-.do a :>W•t·.a 
..., ~~ t.-nr.aJ ll.aj1'11~. 

O SR. l.OURf\'At.IL\mSTA (ARE.'OA- Sr:. Proa"~ o 
loC'fl.IIIUC: d1tC\InG,)- Sr. Prco.ldcnlc., $n.. Smadofa: 

Com o (.alcamc:nto, oo dJ4 Jl do (Onml.: mO.. de Ep~10 <!a 

I <mt«:a l>ón.a. paócu o f.ll.ado de SaJ•I"' um de: teu• m.a" du<lrn 
(,~ 

S.t..:ldo .t 7 de: .abnl de IAM, na Fumda BAno C.ddo. no mum• 
"i'"' de: C.ampol, hOJC Toba.a• &.armo. tilbo de: Jo.C s.raWI Clu•o 
de Mmaa c: O. JIHCfa da Font«"A Dóru c Mcnua. Ep.plun~o (o• 
um .:autodid.:al.a, lol'rulndo-w: um do. noma de: Vllni\UIÚA da tnlc
in."'lu.dtdadc w:1JÍpan.t. Dafi(Ou·te. com pc:nutCncill c ""~n"l 
amor. ao aludo dA hi•tóriA c dOI CO.Iuma do Eatado de 5c:fJ!pc:, c. 
'omo hi•toriAdor, dc:i~ou imponanlc obra que .cri da mAJor vah• 
pu.:a o aludo c c:onhc:cimcnlo dA vida 1Ctgipan11. 

AindA jo••cm, fundou um c:ol~io na cidAde de: Boquim, vivendo 
.al,:um tempo nu &hiu. Mai• tarde, foi designAdo Adjunlo de: Promo
tor cm Maroim. &ornando-~. cm r.cguida. funcionAria dA Sccn:taria 
de Go•·crno c, linalmcnlc, biblio&c:ário da BibliotCCD Pllblia~ do 
bt;jd<J de Sergipe, que dirigiu de 1914 a 1943, quando te aposc:nlou. 
Sa dircçào d11 Biblioteca Públia~ cncon&rou a~mpo vuslo pnrn u~ 
roqui~s c c:s&udos aos quais se: dedicou nlé o lim dn sun útil cJ~i~ti:n· 
ci01, dando curso a umn irrefreável vocação de escritor c historiudor. 

a.cftlp&ol ck OoiS.adlo qvoc _,.. - ~ JI'Ull - iaUt.ack> 1"1" 
La.• act*(.)c. do P«toer~SC c do ruturo 

,.,....,._... ct. l'c:•rucu lMI~ t.-~ <ia A~ ~· 

~na dt l.ur.a:' c ,...~ '~ •• ""~' ela 
l'.uia~. l'•cu~ ........., • Jho Otiallolk do Sul 1'<111 - .,.,.. r. . 
~do~,~ de A~ Ullldo toldo o lltlo(INIIn.hod ~. 
ob potla ,,....,,~ 4QJai4JC8110 tf~ * ~lif'OI(D de ~R"f. 
~.,,..._~ • ....W. opn-iM. _,~ ... .,.,. •••

"""' o\4 t.Uc\:a. 6nu •""'- obro~• ... -..~ 
~~ 

O~<» t:,....._ !h f"""IIM* I)Juto• ~-,~~~
~f"'llrtfJ!I•n• __....~ .• ,_~ .... """"""""'""' _.,.. 
·~~4""~ ................ 

A A~ l~,. <Ao I'~ 4t .;.,.'flf"' '""'""*''-' 11 

... .. ~ .......... ,"'., ,........_........ .w-~-· 
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lt...ft11t.o. ~ - - - ~~di> tiiHAAotlo(too • (~"'04'"' • 
~do~ ....... ,., _ .... s.oo lil6w'-~-

,, •• • •·~ .t. •·-""'~a r~~ .. ~~ !~doo""' ~-- • h;ll.nt,. 

-· ~. -«.-« ....... ~ ,. ~ ......... ~ .... 
~ {f~ ..... ~ ~ ......... ..,.,,_._ ., ....... ~ ....... f'UI• 

:Wh 1COOldor J.t.U .. "fi"~ Wco ~ ~ ~ •• +" ..., •. 
•••• ..\....,..,dor~ dt'N• w-<-totwoo~ Sloo ,.,.. 

~~- .......... ~~--~~-""" .,....,.. ~.,a,__,.. -~••llirt.,..A(IN~·oflll., 
··.S.o..-~ -rr« """"- _..it, .... ··- ... ~· .. ,....,.. 

"t~• ~·IIW ""'.u=.~- •*- -...,.,.~. 
l.f, bomcm • ,~o.t~.,.. ifilf· ,~~~~, - ~ .. '" ,IIIM~l~Qf f - llllro'f 11111 

(!o(~~ .. ~. ~IW.I '~ ...... ,lllt, ,.,. .. """'· 
:- """u:""·".,., ~ Q.a..,....,..,..,. "•'"" IWmo tk ~(lN'. .. ,...~" 
--.. th~ do~:;....., 4Wif (10111 .. 1~ •• "'~,.. ( ..... 

N..,.a;:a 1;~ O...O..u - (Oito de O;lhlólfia _,..1M IPf ~~· 
mcrll~ ho»ii'.a o tC\1 ~tf « ~ ... ~ ptatt~ ... Clllll t'lllb &.&ai<> 

'~"'"""" pu:a .a ld.a:a~au~t r"'' .atia 6c ~-
. .\ :.) dt abnlde 191 ... li~ l>ótu (l& ... ..,.otlf. Cllll .\l'a()IJU. 

•ocn D. s.u Gai'O:u Oót~ •lOdo o <l&wl • 1« aoco (&l:llon; lt~ 
G"n:" t>.\1 .... to~.aAcSa Oatu:~ t.Mt~ toa.u..s. tqV.Od.a. r • .~coct.a ,_, 
~., m.an <k um !'DÓ • icS.Jdc. J• o.'"' IMf"' " M.ana lcku 
G•~ l>óna .. 

Sr. l'n:údalle. <om at&t IH"C'\-a pal.J..,:a, pr~o útlccfoa bclcnma· 
JtCr11 a um noU•d tCtJipano. I"C'\'CtmCÍ4ndo " w.a mnnóru c:. (,n.aJ. 
mcn1c:, a~l()(Í(I.mc ao imc:ntoO pcur qcoc w.a monc c:au10u a OC\It (,.. 

miJÍAtO C A Ioda a toOOCd.tdc w:tJipana. 

Como parle: IRICJI'anlc ~c: pronundamcnto, junlo dcdaraç!o 
dAdA A sc:u r~palo pdA Vicc-Rdtora da UníY'Cnidadc: Fcdctal de: 
Sc:tlliJ'('. Profo101'l1 MariA Thc:tia Nunes c duu c:róníCD publicadu 
nu lmprcn~: "cp1phanio, herói de muitu baU1Ihu", de: JOI<I: Au· 
,:u)IO G:m:u c "Epiph:.nio l)6riA", de lJrb~no Nc:to. (Muito bc:m!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURI· 
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Decluruçilo da Professora M11ri11 Thelis Nunes, Yicc·Reitoru da 
Universidade Federal de Sergipe. 

Em 193S foi clcilo dcpu&Ddo à Assc:mbléiD Consti&uinlc c o inlcr· 
vcntor Eronidcs de Carvalho Jogo o nomeou Sc:crctArio-Gcrul de Go· 
~'crno. Pos&criormcnlc, o dcsdobramcnlo dcsla cm três outras se· 
crtt01rias o &ornaria titular dcJus&içu c, de 1937 a 1941, recebeu novas 
responsabilidades, como SecretArio da Fazenda do Estado. 

Foram assim 40 unos a serviço de Sergipe, durante os quais sere· 
l'eiou um dos mais ilustres homens públicos do nosso Estado, de in· 
tciro devotamento no bem comum e no interesse coletivo. Um desses 

A mor&e do conhecido nomi: das letrus Epiphanio Dóriu mo· 
tivou rcuniilo ontem no lnslilulo Histórico e Geográfico, cuja fun· 
dação se deve ao desaparecido lembrado pelos inlelectunis, que ns· 
sim se referiram cm torno do saudoso filho do utuul M unicfpio de 
Tobias Barreto. 
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A Profc:s.sora Thctis Nunes, Vicc-Rcitora da Universidade Fe
deral de Sergipe e Presidente do Instituto Histórico e OcogrAfico de 
Sergipe. diuc que: 

''Como Presidente do Instituto Histórico e Oeogr6fico de Ser
Jipe. ~ com pesar que rqjstmncn o falecimento do Sr. Epif6nio da 
Foru«.~ Oóm. O lnrututo Hislórico deve uma conuibuiçlo imens.a 
a de. A cuc imtituto dedicou-te o Sr. Epiflnio, durante grande pane 
de uu vida, concorra~do auim para que: eua orpniuçlo pcnu, 
ai~ boje. o~~preooeniAr o atquívo importAnte que pouui, sua biblio
ICC:a. • .wa puucotca. enfim. locSo. a- nlon:r. que o nouo in,_ 
Ululo I'O"UÍ JJo n:almanc ii contribWçlo total dada por de.. PAra 
cU. o f.akoclo (04 uma da• pc:uo&• mail tntcta.Yntet da H~6m de 
ScrJ•pe.. Era um .tpur.ocudo pcU tuA hittõna c dciu uma série de 
cSoouncJIIOt.. coUUdot. por de c publiadcK que: podem pn:r.lar um 
fllllldc tet''I(JI) ao biti.Orild« terppuo. Sil Bibliotca Pllblína, que 
IA.Oioa - de du'ipu. t.ambCm •• - CIOCitri~ foram Jl1lflda 
c JTUJJ6c .a.cacSa 1ft41' toe o teU papd. Por tod.u a.1oat razôa, por toda 
.a tw (001~-' \'Ida cultur.al ICtJÍp&AA. ~ que o daaparc
oamiCJ de ~ 06na 6au uma l.eauw DA YÍdA c:vltunal de Ser· 
Pf'C.·-

CJfO,\'IC..A DO JOit.\'AUSTA JOSE AUGUSTO 
G.4JfCO.. 

•EPtfASIO. HE.kOI DE MUrTAS BATALHAS 

~ cpu!LIIDCIIIG cSo pc!loquawdof Epdllllo Dóna. o 1:..
(ll'it« SoW A ..,VIU! G.ator.t prolcnu o eqwa&c dnc:vno: 
l~•d (IQICIIp&Abciro lipdl1tio D6na. o POUtd 

~UC'f. aoaudoer.-cSo o asaiof (d6tato cSot lcmpot mo

~c que. DA~ de Auj 1-tunlbc, cm"'() 
U.1_, de .S.U "hdxJc-. -tu c!a acpc:lo d.t wid.t a pedra AJI• 

JUI.at cSo tal .....uma., diiCITOCIIp&a UIK'duiAmCIIIC qu&lquct 

(IOIIJ•~ cm~ IC rata- d.t mane·. E\'OC&mOl a lt'll• 

pdU tiílxlltc que .c-aba dc ca~\'Cf o bra\'0 c bumikSc com· 
paAbcifo ~lato D6na.. m:oUlódo AoO wódc. n1o do a.q~» 
CldDOIIO, C t.l!!l., do mltUno da monc, que t .I CtoCaJadA 
~ Ól;» bf'.POt que Glo IC rmcScnm na pn:r.avaçlo VÍ· 

•'CD(J.a.i 6o 09inl&&alat.mO. fellOOc a mattria. ma• Ot (und.t· 
IDCIIICM d.t ,m-. 0t ÍAiott'llmCIIICM 6o ídcaJhmo c da fC. 0t 

!.cloU'm~ de UIIU •'Ida l.abonotoa A ~ do Etudo, dO\ 

.:oaspanbn:Ot.. d.t ~•vidadc. o pcnd llldcloc:ntltd de um 
dot awcHO •·alota d.a culluta terppaDA. todo manancial de 
t.abcdona. uma •14A fa.anlllltc c tOtnda cm prol do dacn· 
vol•'lateniCJ intcklaual DOt c:ampot da htll6na. da pocwa e da 
aiiKlol. nlo no• amedrontA a tOmbna e a odU..cia da mor1c:. 
que tOm<» obnp6ol.. como homem de ~ c de apc:rançu. a 
ACQU•la. muaiA• ·~ anconformadOt c dc:ulcniAdOt •.• 

Sa pAtina 6o tempo. que ~Cialc com modbtia. pcnu
ttncla c ~po de !Alento. tOb u diiLII.l da indifCI'CIItc provfn· 
aa, o(~a, com roiJnaçlO, AO ã\adO, nA IAnJCnda o.ir.
tcnoaJ, alt: o dc:I.Abrochar da pétalu do crq11bc:vlo, du 
trota entnanhu du t.tcv:u. apc:ur da profunda mdaneolia 
de suctrciro tOiit!rio de umw advcnidadc:s, madrugada a 
dentro, na intimidade do canillço - valioso património cul
tural. Na grandcu da solidlo que ~ o consolo dos operArio• 
do esplrito. eom a capacidade de incant.Avd garim~ro das 
letru, que:. na suprema pobreza, lendo, estudando e pc:$qUÍ· 
gndo com fidelidade e paclmcia, reunindo material indispen· 
t.Avelnos fundnmentos dos fa1o1 históricos, deixa às gerações 
ni\o o marco espectral dos vencidos, e sim, dos heróis que rns· 
gam horizontes. No desabrochar das id~ias, bramem os pen
samentos nu luta gloriosa dos valores que morrem em nossa 
lembrançn, sempre servindo no Estado c a sua gente. No 
templo da nossa religiilo sempre somos escravos, operârios 
construtores do nacionalismo, construindo sobre n nr· 
gumassa do tempo os monumentos que permanecerão cr· 
guidos na memória de todos nós, com suas estruturas indcs· 

trutlveis c que servitio de exemplo aos novos operârios que 
lutam desesperadamente nos caminhos do idealismo por um 
Sergipe mais culturalmente progressista, independente e 
feliz ... 

Epifdnio Dória: fostes exemplo de generosidade no con
vfvio proveitoso c edificante com confrades e estudantes, o 
Sio Franc:Uco da c:vltura scrgipana. Nunca tivestes o orgulho 
dm. heróis. a vaidade dcn prepotentes. Scmpn: fostes n alma 
cri~,t1 do pensamento sergipano. devotAdo ao intenso tra
balho do espirita incant.Avcl nu' casu do Aber: Biblioteca 
Püblíca c lrutituto Histórico c Oeogrifico de Sergipe. ofer. 
tlltldo ao &udo, quase gratuiumentc:. lodos os minutO\ c ho
ras nC'OI::Uiriu pana que u nouas gerações eneontnwcm nu 
univcnidadcs da c:vltuna u fontes de pesquisas, dcn conheci· 
mente». inurumentm. indispent.Avcis pAra 11 formaçlo t.ócio
cultural. Dci.\Uies uma monumentAl enciclopédia, obra o· 
llltonSín.tm que o E.tudo, provavelmente:. por dever e 
j131iç.,, dcvcri tomar conhecimento, publicando-a para 1 

honrot.~~ pcrpduídadc de seu comagrado nome.. Tnata-K. nlo 
h.\ d6VJdA. de um problema de coruàCncia rqional, de cm· 
pn:cndimento dabonldo com lnlbalho c amor c tomar-tc-A 
'WÓC'Ulo de divulpçio cultural. que Q:fiAmenle pcfpdlllli 1 
mcm6m indcstrullvcl do eminente h~omdor. 

lnaqucdvcl amiso. cornpAnbciro Epiflnio Oória- fOto 
to. íntdcdualmcntc:. apc:war du lncomprcciUÕCS. dos dct
patm. c da inj!Dtiçu. um dOt rnaion:r. opcririOI de ScrJipe. 
EntrcJD~es de "corpo c alma" ao "ln.titulo H~6rico c Oeo
Jfi(teo de Seotipe" - desde 1912 - quando lambbn biblio
tcclrio da Bibllolca Póblica do &lado. 

Em meu nome. dos confrades da ComWlo Scrgipana de 
Foldon:. d.t ttadicional Tobw B.tm:to - tendo ao nouo 
L1do o tdbo companheiro JoM: Mencz.c:s, de Poço Verde:. du 
enudadcs cultur&i• de ~pe e dcn &udOt, da impren~o~ 
(aL1d.t c ~la. Cilrpimcn unidOt 1 dor da incomensurAvd 
pcrd..1. 
R~. •'Ciho amiJo e cmailo eonfnade, o adCUI como

·~do do• qlic: pr.:antCÍ<Im 11 aw.Cncia do vdho batalhAdor do ct
pjnto. J11mau a.quccm:mat. o inestimAvd labor do compa· 
nharo pelo• cmprccndimentcn TCAiiudos cm prol do dcsen· 
volvamento da c:vltura w:rgipan1 ... 

CRO.\'ICA DO DR. URBA.\'0 .VETO. EX-PRESIDENTE 
DO INSTITUTO IIISTORICO DE SERGIPE: 

"EPIPHANIO DOR IA 

Urbano :"do 

A minha :lllúdc um tanto prediria nestes últimos diu nilo me 
permitiu d.1r ao querido amigo c velho compAnheiro do Instituto 
Histórico c OeogrAfico de Sergipe 11 assistenc:ia a que me julgava obri· 
gado. lr:accma e Niéta vinham todavia, informando-me do que ocor· 
ria com o pai e sogro. 

Finalmente umu voz entrccortudn de soluços deu-me, pelo tele· 
fone, u últimu notlclu. A noticio que eu jâ hã muito tempo temia rc· 
ccber. 

No fim do meu último mandato de presidente do Instituto Hís· 
tórico in~istiu Epiphunio paro que eu consentisse mais umu vez, na 
minha rceleíçilo. Nas minhas cxcusas nilo pude alegar n principal 
razilo do meu desussentimento. ~ que jâ pressentia o fim do abne· 
gado Sccrclârio Perpétuo e não desejava ser o responsâvel pelos de.~· 
tinos da entidade pela qual nós ambos lanto nos intercssâvnmos, 
quando viesse a faltar o concurso de tilo devotado servidor. Disse. 
porém, a alguns amigos que a pedido do mesmo se empenharam no 
caso: com Epiphanio ao lado, até eu posso ser presidente do lnsliluto, 
mas sem ele muito poucos serão capazes disto e eu não me crivo den· 
Iro deste exiguo número. Apavorava-me a idéia de ver a querida ins· 
tituiçilo decair sob minha gestão. Poupar-me de tão ingrata responsu· 
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bilidade foi nn verdade a minha prinapal ru4o. Indiquei cntilo o 
nome do ilustre amigo cujas bllas qualidades me pareciam garantir 
mdhores possibilidades. 

Pude conhcce.lo muito de perto. FAcil me foi 5CT1lir·lhc a gran· 
daa d'almn, a inteligência cm grau tilo no!Avcl, :1 sua volumosa cru· 
diçio, a honestidade absoluta c a inc:slim4vd capacidade de trabalho 
que. intcirnmcnlc de grnç;~ d:~va a Sergipe. no Instituto Hutórico. 
Igual dcdicnçlo dera lllmbém a Biblioteca que hoje os~cnla o 5CU 
nomc.:~o Arquivo Nblico, a Aaadcmia Scrgipana de Letras c outras 
in"ituiçõcs do nosso meio. 

HA vArios anos uma surdez tollll suprimiu-lhe a pouibilidade de 
comuniaar•5e pda audiçlo. Restou-lhe a vista nlo cm muito bou 
condições c o llllo. Dizem os entendidos que a impaciência dos sur· 
dos Cllocda a dos cqos. Ele que albn de surdez absoluta n!o tinha 
plena a apaadadc visual, linha por oonaquintc sobndu nuôa 
para nlo suportar bem os rcvcsc:s por que passou c tomar ddkil o en· 
tc:ndímcnlo com u pcs.soas. do s.cu convívio. Bem o contrArio diuo 
foi 0 que: s.uocdeu. A paciência c amabilidade nunaa lhe faltaram 
~pesar dos s.cus mala c avançada idade. 

HA pouco tempo viu dCSAparc:à:t o tlnico filho vario, o Dr. JOIC 
G~rocz .Oória. dc:iundo na orfandade onze lilhc.. Ele sofrendo to
dos os pcraiÇOi da vdhioe. surdez c quuc: cqucina. s.cm • (olp que 
~is j~B~os vencimentos poderiam pmnitir·lhc.soubc supon.11r tudo 
Olote;&mentc. scm s.c quaur :1 ntngutm c a todos tratando huma· 
na mente. 

Pouas vezes vi Epiphanio Dória irritAr·te: c uto somente ~acont~ 
aa qu.1ndo roubavam livro• do lns.tituto. Otuo lhe rault.11ram un• 
poueot dc:t.ólfc:tos. 

Trabalhador. inteiramente honesto. bom, JU'ICI'050 c paacntc. 
foi, por tudo, um digno, umj&Uto. 

Batiudo, nunca deixou de ter católico c de alJVns ano• para á · 
vinha 5e dando a prAiiCll dos sacramentos da lsrqa. 

Nos loCI:S últimos diu. dominado pela pclll fraqueza ns.ie;&. 11 lU.1 

palavra tomou-se qull5C impcrccptivd, mu mamo IWim, rezava 
w:mprc no seu leito de dor. J6 nlo podendo anicular palavra alaum11. 
fuia rcpctidu vcza, o sinal da Cruz. 

Foi, por lllnto, um Mnto que se foi para Deus," 

Oc$Cjo uo Srs. Senadora um feliz. mà de lhiu c que voltem r~:
visorados J\llra os debates. que serlo tnavadCK ob5Crvando-sc o R~ 
gimcnto Interno, como sempre desejamos, mu vivCK c dvieot. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDE.,TE (Maplhlcs. Pinlo) - A l'rc:tidênci11 
convOCA scu!o CJ1lraordinAri11, 11 rcaliur-tc dila I• de IJCKio 
pró:\ imo, h I$ horas. para reinicio dCK trabalhos do Senado na 
{"fC5Cnlc s.csüo lc:ablativa.. oom a quinte 

ORDEM DO DIA 

_,_ 
OiJ.cu.u.lo, cm .tqundo tumo. do Pro,icto eSc La do Senado 

n• 17J. eSc 1974, do Sr. Scn.dor MIJ,IlhJcs Puno, que iU IM)Ya rcd.l· 
ç:kt ao por.tanato primaro do 11n. 66 da Lcí 11" 4.1Z!, eSc 1• eSc julho 
de 196S, que dúCipbn.~~ o mcn:ado de captiiU c atabd«c mcd1d.u 
p.~na o seu docnvolvunCIIIO. lendo 

PARECeRES.sobn•Ja.·09t:.UO,cSc 1976, da• Comàudc:s; 
-1M COMClnÁÇI\o • J ... ~. pela con~iluaonalid.adc c juridia· 

<!ade: 
-1M~. fa\'Orioo,:l; c: 
- de f1aa.cJn.. !.tYOrihd. 

-!-

OU.CUu.lo. cm prúnaro &urno, do Pro,no eSc La do Scn.ado 
no IIII, de l97to, do Sr. Scmador Scll<tn Cuncuo, que alCIIdc o 
dt•J")'hJ n., t :::0 do arlrto .\!1 doa La no ).lMl7, cSc ~6 de •tosto lk 
1%0. com 11 ~o que llk: deu a ta n• H'90, eSc ll eSc Junho de 
I <J')' J, c d.i ou&u .• pro•·tdênciat.. tendo 

PARECERES,lOb 11"'\ J~4. J!S c J16.cSc 1976. dut:om~Jo\Óo: 
- cko ('CMh(ltiii(H r Jw!QI, peLa OOIUIÍIUCSOnaJfdadc C JUricltel• 

dao.Jc; 
- dC' Se-r-Ica Pdbllcv C1•1l, fa.,orA\"Cl; c 
- ck t-ÜUtll(ll•, fa.,orivd. 

O SR. I'Rt::..'\IOE.'T•: (Maplh!a Pinto) - E.st! cnccrrada a 
O SR. PRESIDE.,TE (Magalhla Pinto ) - Nlo hA mais 10.~o. 

oradores inscritos. 


